
O Sindicato das Seguradoras
do Rio de Janeiro esteve presente
à posse do novo delegado da
Delegacia de Roubos e Furtos de
Automóveis - DRFA, Gilberto
Ribeiro. A cerimônia de troca de
delegados aconteceu dia 23 de
novembro, na própria DRFA, em
São Cristovão. Estavam presen-
tes o presidente do Sindicato das
Seguradoras, Luiz Tavares, o
vice-presidente, Lucio Marques, e
o diretor executivo Ronaldo Vilela.
Durante a solenidade, que foi

aberta pelo diretor de Departa-
mento de Polícia Especializada,
Allan Turnowski, o delegado Rafik
Louzada, que deixava o cargo,
agradeceu à sua equipe pelo
trabalho e ao Sindicado das
Seguradoras pelo apoio e
colaboração. O delegado Gilberto
Ribeiro prometeu que todo o
trabalho feito até então pela
DRFA terá continuidade e que
sua principal meta é diminuir o
índice de roubo de carros na
cidade. Para isso, disse que

espera poder continuar contando
com a parceria do Sindicato.
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Publicação ajuda a divulgar atividades
O Sindicato das Seguradoras
do Rio de Janeiro acaba de
produzir um folder para divul-
gar suas atividades. As
seguradoras associadas e
demais públicos do relacio-
namento do Sindicato co-
meçaram a receber o
material de seis
páginas que
traz informa-
ções sobre a
diretoria, o con-
selho consultivo e
as ações em defe-
sa dos interesses
das associadas,
nas áreas técnico-
operacional, de co-
municação e respon-
sabilidade social. A publi-
cação, que foi distribuída
durante o seminário
Potencial do Mercado
de Seguros do Estado
do Rio de Janeiro, faz
parte da política do Sindicato de
divulgar o setor e tornar o seguro
conhecido de toda a sociedade.

SINDICATO EM AÇÃO

Jornalista almoça com diretoria
A jornalista Cristiane Campos, do jornal O Dia,
visitou o Sindicato no dia 10 de novembro e
almoçou com a diretoria. Representante de um
jornal que tradicionalmente dedica grande espaço
à prestação de serviço, Cristiane conversou com
os diretores sobre diversos assuntos ligados ao
mercado segurador e ouviu explicações sobre
produtos como seguro popular, de automóveis,
habitacional e de vida

Coluna do JB explica
DPVAT

Este mês, a coluna mensal
"O Seguro em sua Vida", do
Jornal do Brasil, apresentou
o DPVAT (Seguro Obrigató-
rio de Danos Pessoais Cau-
sados por Veículos Automo-
tores de Vias Terrestres).
No texto, o Sindicato das
Seguradoras detalhou o
procedimento, quem tem
direito a receber a indeni-
zação e os respectivos va-
lores. Além disso, informou
os telefones e horários da
Central de Atendimento
do DPVAT.

Troca de delegados na DRFA
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Ronaldo Vilela, Allan Turnowski, Lucio Marques,
Gilberto Ribeiro e Luiz Tavares na posse do novo
delegado da DRFA.
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O Sindicato das Seguradoras
do Rio de Janeiro e o Sindicato
dos Corretores do Rio de
Janeiro vão promover carava-
nas conjuntas aos principais
pólos de desenvolvimento do
interior do Estado para difundir a
cultura do seguro e expandir o
mercado existente fora da
capital. O roteiro foi traçado
durante o seminário Potencial
do Mercado de Seguros no
Estado do Rio de Janeiro,
promovido pelos dois sindicatos,
no dia 17 de novembro, no
Centro de Convenções da Bolsa
de Valores do Rio, com a
presença do Secretário Estadual
de Planejamento e Coorde-
nação Institucional, Tito Ryff.  

A primeira caravana irá, no
primeiro semestre de 2005, ao
pólo industrial do Sul Flumi-
nense, que engloba os municí-
pios de Resende, Volta
Redonda, Porto Real e Barra

Mansa. Depois, a cada
semestre, virão a área petrolífe-
ra do Norte Fluminense, forma-
da pelos municípios de Macaé,
Campos, Quissamã e Rio das
Ostras; a Região Serrana de
Petrópolis, Teresópolis e
Friburgo, onde há um
florescente pólo tecnológico e
uma dinâmica atividade têxtil; e
a Baixada Fluminense, que
cresce em torno de Duque de
Caxias e do Pólo Gás-Químico.
Outras regiões do estado
poderão vir a ser contempladas
de acordo com o plano de
trabalho que será elaborado.

O presidente do Sindicato
das Seguradoras do Rio, Luiz
Tavares, explicou que a idéia é

apresentar aos consumidores,
empresários e autoridades
dessas regiões o setor de
seguros e seus principais pro-
dutos. As regiões foram escolhi-
das a partir de um estudo sobre
o potencial de mercado de
seguros no Estado. Elaborado
por uma equipe de técnicos do
IBGE e do IPEA, o trabalho
contratado pelo Sindicado
apontou a existência de
oportunidades no interior.
"Precisamos tornar o seguro
conhecido, fazer com que a
população realmente entenda
suas vantagens", disse Tavares. 

(Veja na página 3 
como foi o seminário)

Caravanas vão divulgar seguro e 
previdência no interior do Estado



Em breve, a pesquisa contra-
tada pelo Sindicato das Segu-
radoras, sobre o "Potencial de
Mercado do Estado do Rio de
Janeiro", estará sendo devida-
mente utilizada como verdadeiro
mapa de oportunidades para a
abertura de novos negócios, ou a
dinamização dos já existentes no
interior fluminense. Foram
exatamente esses o objetivo e o
foco geral estabelecidos pelo
trabalho, realizado através da
Funenseg. 

Como conseqüência imediata
de sua conclusão, e a partir de
indicadores levantados pela pes-
quisa, já no primeiro trimestre de
2005, cidades-pólos identificadas
em cinco regiões do Estado es-
tarão recebendo as caravanas de
seguros. Com elas, o Sindicato
das Seguradoras do Rio pretende
mobilizar as companhias de se-
guros, corretores, empresariado e
imprensa, para discutir o que o
mercado pode oferecer aos con-
sumidores do interior, em termos
de coberturas ajustadas às de-
mandas locais. Nunca é demais
lembrar que a atividade segu-
radora tem tudo para ser o
suporte de certeza e proteção aos
progra-mas de desenvolvimento
susten-tado.

A idéia das caravanas - des-
dobramento de sugestão feita

pelo Conselheiro do Sindicato,
Carlos Mota, com base em sua
longa vivência na atividade
seguradora - coincide com
esforço que a Secretaria Estadual
de Planeja-mento vem
direcionando para algumas
cidades. Aquelas que, reconhe-
cidamente, e de acordo com
percepção das autoridades
governamentais, podem catalisar
o desenvolvimento regional. 

Nesse caso, o estudo feito
pelo Sindicato é um excelente
mapa da mina, ao fazer
revelações surpre-endentes.
Como o fato de que a cidade do
Rio de Janeiro figura apenas no
sexto lugar no ranking da relação
percentual entre número de
carros e moradores, em lista que
é encabeçada por Rio Bonito
(54%), seguida de Niterói (39%) e
Friburgo (38%). A partir desses
dados, pode-se definir um
programa de expansão dos
negócios no ramo Auto nas prin-
cipais cidades do interior do
Estado. 

Outros indicadores de riqueza
e potencial de negócios são apre-
sentados no estudo. O número de
agências bancárias per capita, o
valor dos depósitos à vista do
setor privado, a capacidade de
poupança familiar e até mesmo a
participação da população idosa

no quadro demográfico do Estado
podem contribuir para a iden-
tificação do potencial de consumo
de produtos de seguros. 

Para melhor e para pior, a
economia fluminense vem experi-
mentando mudanças estruturais.
O secretário estadual de Desen-
volvimento Econômico, Tito Ryff,
tem manifestado sua
preocupação com a possibilidade
de trans-ferência de órgãos
públicos para Brasília, o que
caracteriza um esvaziamento
institucional da cidade do Rio. Ao
lado da preocupação, existe o
contrapeso positivo da expansão
da indústria do petróleo e gás, no
Norte do Estado, e da indústria
automotiva na região de
Resende. Tudo somado, o Rio
conseguiu apresentar uma taxa
de crescimento da ordem 20,5%
no período considerado pelo
estudo do Sindicato, colocando-
se com 6,56 pontos percentuais
acima da média nacional. O dado
é pouco conhecido, mas a
economia do Rio, hoje, é de porte
equivalente à do Chile.

Diante dos números e das
expectativas, uma conclusão
torna-se inevitável: "O mercado
de seguros tem muito a se
expandir no Rio" . Foi o que
declarou o secretário Tito Ryff.
Palavra de autoridade.

editorial
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Interiorização do Mercado 

O Sindicato vem se aproxi-
mando do Cesvi Brasil com
vistas a oferecer à Secretaria de
Segurança do Rio a metodologia
de treinamento em identificação
de veículos e classificação de
danos desenvolvida pelo centro
de pesquisa, que é apoiado pela
Fenaseg. Uma das oportuni-
dades identificadas é oferecer o
curso aos policiais da Delegacia
de Roubos e Furtos de Auto-
móveis. O Cesvi já tem parcerias
semelhantes em vários estados,

como São Paulo. O vice-
presidente Frederico Baroglio
destacou a importância da inicia-
tiva, assinalando que um centro
de pesquisa de veículos desse
porte é fundamental para o
mercado brasileiro, a exemplo do
que já ocorre em diversos países
desenvolvidos.

A metodologia, que tira toda a
subjetividade do processo de
classificação de danos, foi apre-
sentada na última reunião da
diretoria do Sindicato pelo Diretor

Executivo de Operações do
Cesvi, José Augusto Ramalho. É
uma ferramenta importante para
as autoridades de segurança,
pois ajuda a combater roubos e
fraudes de veículos, além de
aperfeiçoar o sistema de classi-
ficação daqueles que podem ser
recuperados após acidentes.
Uma avaliação técnica correta da
extensão do dano é muito
importante para as condições de
segurança na circulação dos
veículos.

Sindicato prepara parceria com Cesvi



O seminário Potencial do
Mercado de Seguros no Estado
do Rio de Janeiro ocupou todo o
auditório do Centro de Conven-
ções da Bolsa de Valores do Rio
no último dia 17. 

Cerca de 150 pessoas, na
maioria corretores e represen-
tantes das áreas comerciais das
seguradoras, ouviram com
atenção as pesquisadoras
Sonoê Sugahara, do IPEA, e
Simone Figueiredo, do IBGE,
explicarem a metodologia de
uso do vasto banco de dados
sobre a economia do Estado do
Rio e das múltiplas ferramentas
de manipulação e simulações
disponíveis. Também viram

exemplos concretos de aplica-
ção do estudo nas áreas dos
seguros de automóveis e de
residências, apresentados pelo
vice-presidente do Sindicato das
Seguradoras do Rio de Janeiro,
Anderson Mello, e pelo diretor
Roberto Santos. Na abertura, o
presidente do Sindicato Luiz
Tavares destacou um dos
principais objetivos do evento:
escolher as regiões do Estado
do Rio onde seria desenvolvido
o projeto de interiorização.  

O Secretário Tito Ryff fez um
diagnóstico da economia flumi-
nense e ressaltou o fato de o
estudo ser útil ao desenvol-
vimento de outras atividades

além do seguro. Ele também
lembrou que a interiorização
coincide com o esforço promo-
vido pelo Governo do Estado.  O
presidente do Sindicato dos
Corretores, Henrique Brandão,
acrescentou que o setor é muito
importante para o desenvol-
vimento econômico, mas ficou
concentrado na capital: "Temos
que retomar o caminho do
interior, que precisa ser ouvido".

Seminário atrai grande interesse do mercado
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Estatísticas de roubos e furtos da frota 
circulante do Estado do Rio de Janeiro

Fonte: Secretaria de Segurança Pública - RJ - Indicadores de Criminalidade


