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Os veículos mais visados Os veículos mais visados 
por ladrões em 2020por ladrões em 2020

 Quando você vai comprar um veículo, novo ou usado, considera aqueles que são mais visa-
dos pelos ladrões? E se ainda vai fazer sua primeira compra, levaria isso em conta? Então, saiba quais 
foram os veículos mais furtados ou roubados pelos ladrões em 2020. A Superintendência de Seguros 
Privados (Susep), órgão do governo federal que regulamenta o mercado, atualiza mensalmente uma 
lista com o número de seguros feitos e o índice de roubo de cada modelo. Página 13

Veja também:

Donos de veículos não precisarão pagar Dpvat 
este ano. Página 7.

Liberada consulta do valor do pagamento do 
IPVA. Página 19.

Você incluiu fazer seguro nas suas promessas 
de final de ano? Página 20.
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Dia 6 de janeiro é 
Dia da Gratidão,  
que é um sentimento de reconhecimento, uma 
emoção por saber que uma pessoa fez uma 
boa ação, um auxílio, em favor de outra. 
Seja grato! Que em 2021 sejamos gratos 
pelo que aprendemos em 2020!
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4  O ano de 2020 foi uma espécie de jogo. Muitos não consegui-
ram chegar à nova fase, 2021. Se está lendo isso é porque conseguiu 
e agradeça por isso, pois não foram poucos os que ficaram pelo ca-
minho, pelos mais diversos motivos.
 Sim, seja grato, pois precisamos agradecer pelas conquistas. E 
estar aqui, agora, é uma delas. Talvez a maior de todas.
Guilherme Arantes, na música “Amanhã” diz que:
 Amanhã está toda a esperança/ Por menor que pareça/ O que 
existe é pra vicejar.
 Amanhã, apesar de hoje/ Ser a estrada que surge/ Pra se trilhar.
 Amanhã, mesmo que uns não queiram/ Será de outros que 
esperam/ Ver o dia raiar.
 Amanhã ódios aplacados/ Temores abrandados/ Será pleno, 
será pleno.
 Sejamos, então, plenos. Para que consigamos conquistar tudo 
que sonhamos.
 Que seu novo ano seja belo!

Helio Marques
Editor
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Nos siga nas redes sociais!
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Nos siga nas redes sociais!
Motoristas não precisarão 

pagar Seguro Dpvat este ano
 O Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP) aprovou, em reunião extra-
ordinária realizada no dia 29 de dezembro, 
que o valor para o Dpvat em 2021 será zero 
e autorizou a contratação de novo operador 
pela Superintendência de Seguros Privados 
(Susep) em caráter emergencial e temporário.
 A Susep, órgão do governo federal que 
regulamenta o mercado de seguros, informou, 
em comunicado em sua página na internet, 
que “está envidando os melhores esforços para 
viabilizar a contratação de pessoa jurídica, já 
na primeira semana de janeiro de 2021, com 
capacidade técnica e operacional para assumir o 
Dpvat, garantindo as indenizações previstas em 
lei para a população brasileira”.
 Também no dia 29 de dezembro o 
Tribunal de Contas da União (TCU) emitiu 
decisão cautelar determinando que CNSP e 
Susep adotem as providências necessárias 
para assegurar a continuidade da operaciona-
lização do seguro Dpvat.
 O Dpvat foi criado em 1974 e tem o 
objetivo de indenizar vítimas de acidente en-
volvendo veículos automotores. O pagamen-
to é obrigatório e feito anualmente.
 No final de 2019 o presidente Jair Bol-
sonaro o extinguiu, via Medida Provisória, que 
foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. 
Assim, não chegou a ser votada pelo Con-
gresso Nacional.
 Mas em novembro passado foi anun-
ciada a dissolução da Seguradora Líder, que 
faz a gestão do seguro, e como há cerca de 
R$ 7,5 bilhões em caixa, o Dpvat continuará 
existindo, mas não haveria necessidade de 
pagá-lo em 2021.
 Desta forma o saldo em caixa seria 
utilizado para pagar as indenizações, que são 
de R$ 13.500 para casos de morte, de até R$ 
13.500 para invalidez (dependendo do grau 

de invalidez há um valor específico, até esse 
limite), e de R$ 2.700 para despesas médico-
-hospitalares.
 A Susep informa que avalia zerar a 
cobrança do prêmio (que é o nome técnico 
para o valor pago)  também em 2022, já que 
há dinheiro em caixa.
 Neste período, espera-se que o Con-
gresso estabeleça um novo formato para o 
seguro obrigatório no Brasil. O projeto de 
um novo Dpvat já existe, por meio do pro-
jeto de lei 8338/17. Ele se chamará Seguro 
Obrigatório de Acidentes de Trânsito (Soat).
 Pela proposta, os proprietários de 
veículos poderão escolher a seguradora de 
sua preferência para contratar o produto. 
A liberdade também será assegurada para 
as companhias de seguros, que poderão 
comercializar esse produto isoladamente ou 
por um consórcio.
      O Soat continuará assegurando a inde-
nização por morte, invalidez permanente, 
total ou parcial e reembolso de despesas 
de assistência médica e suplementares às 
vítimas de acidentes no trânsito ou aos seus 
beneficiários. Os novos valores, porém, de-
verão ser superiores aos pagos atualmente.
      Uma solução para a questão só deverá 
ocorrer com o fim do recesso parlamentar.
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PLs de pagamento de seguro de vida, 
mesmo com pandemia, tramitam a 
passos lentos; seguradoras se adiantam
 Há diversos projetos de lei, na 
Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal, com o objetivo de obrigar segu-
radoras a pagarem seguros de vida, em 
caso de mortes ocorridas em razão de 
epidemias e pandemias. 
 É que normalmente os contratos 
não preveem o pagamento nestas situa-
ções. Enquanto os PLs tramitam a passos 
lentos, muitas seguradoras já pagam os 
contratos, mesmo com a cláusula de ex-
clusão para pandemia.
 Todos esses projetos nasceram em 
2020, com a pandemia do coronavírus. 
Um deles, o PL 2344, é de autoria do de-
putado federal Mário Heringer (PDT/MG). 
Outro, o PL 5304, é de autoria de Agripi-
no Magalhães (Pros/CE). 
 Há também o 890/220, do Senado, 
de autoria do senador Randolfe Rodri-
gues (Rede/AP), que ganhou um substitu-
tivo, resultado de um acordo entre o se-
nador e a relatora, senadora Leila Barros 
(PSB-DF), em homenagem a Mara Gabrilli, 
que foi diagnosticada com a covid-19.
 Este projeto foi aprovado pelo 
Senado, mas ainda está em trâmite e não 
começou a valer. 

  Por ele ficou definida a 
inclusão das mortes decorrentes da pan-
demia de coronavírus na cobertura dos 
seguros de vida ou invalidez permanente. 
O mesmo se aplica à assistência médica 
ou hospitalar para os planos de saúde 
nos casos de infectados pela covid-19.
 O projeto (PL 2.113/2020), da sena-
dora Mara Gabrilli (PSDB-SP), determina 
que o seguro, inclusive o já celebrado, 
não poderá conter restrição de cobertura 
a qualquer doença ou lesão decorren-
te de emergência de saúde pública (Lei 
13.979, de 2020).
 Enquanto os projetos ainda trami-
tam em meio a gabinetes e comissões,  
muitas seguradoras, no entanto, já ha-
viam anunciado, bem antes da aprovação 
deste projeto, o pagamento dos seguros 
de vida, mesmo com a cláusula de exclu-
são de epidemias e pandemias. 
 Dentre as que já deliberaram 
pelo pagamento estão: Alfa, BB Segu-
ros, Bradesco, Capemisa, Caixa, Centau-
ro ON, Chubb, Icatu, Itaú, Liberty, MAG 
(Mongeral), MBM, Mapfre, MetLife, Mit-
sui, Omint, Pasi, Porto Seguro, Previsul, 
Prudential, Seguros Unimed, Sompo, 
SulAmérica, Sura, Tokio Marine e Zurich, 
dentre outras.  

 Algumas seguradoras estabelece-
ram prazo de carência de 60 dias para 
novos contratos. Outras não. Para saber 
se sua seguradora também está nesta 
lista, consulte seu corretor de seguros.
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Estudo aponta que acidentes de 
trânsito envolvendo ciclistas custam 
cerca R$ 15 milhões ao ano ao SUS

 Nestes tempos de pandemia, em 
que o isolamento e o distanciamento so-
cial estão presentes, muitos se renderam 
às bicicletas como opção de  transporte, 
atividade física e lazer. No entanto, a rela-
ção entre ciclistas e o trânsito das cidades 
brasileiras é considerada conturbada. 
 É o que mostra um estudo da 
Associação Brasileira de Medicina de 
Tráfego (Abramet) publicado pelo Jornal 
da USP.  A pesquisa mostra que, na últi-
ma década, 13.718 ciclistas morreram no 
trânsito após se envolverem em algum 
acidente, 60% deles em atropelamentos. 
 Além disso, cerca de R$ 15 milhões 
são gastos todos os anos pelo SUS para 
tratar de ciclistas que sofrem de trauma 
após colisão com outros veículos. “O 
trauma é uma lesão causada por agente 
externo e tem acidentes de trânsito como 
principal causa”,  explica Maurício Go-
dinho, médico especialista em Cirurgia 
do Trauma e diretor da área de Trauma 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina (FM) da USP de Ribeirão Preto.
 Godinho, em entrevista ao Jornal da 
USP,  destaca que o trauma é a principal 
causa de morte entre pessoas de zero a 
49 anos e a terceira maior causa de morte 
entre todas as idades. O médico também 
comenta que os atropelamentos ocorrem, 
principalmente, em razão de imprudência 
no trânsito: “Ultrapassagem de limite de 
velocidade, não uso de setas de segurança, 
a falta de uso de equipamentos de prote-
ção, ou seja, o desrespeito às leis de trânsi-
to e de boa convivência no trânsito”.
 Segundo dados do Departamen-
to de Informática do Sistema Único de 
Saúde (DataSUS), houve uma queda no 
número de mortes no trânsito, que caiu 
anualmente entre 2015 e 2019. Mas, 
somente em 2019, o número foi de 30 
mil mortes, incluindo transportes como 
carros, motocicletas, bicicletas e também 
pedestres.
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Planos de saúde começam 
cobranças retroativas de 

reajustes congelados
 Os planos de saúde começam a 
cobrar, neste mês de janeiro, os reajustes 
retroativos do período que as mensalida-
des ficaram congeladas, por determina-
ção da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS). As mensalidades ficaram 
congeladas por quatro meses.
 A decisão atinge quem tem planos 
com reajuste anual e por faixa etária.A 
decisão de congelar o reajuste foi em ra-
zão da pandemia e o valor a ser aplicado 
será parcelado ao longo deste ano.
 Em novembro passado ficou de-
finido que o valor que não foi cobrado 
poderia ser diluído em 12 meses e que os 
boletos deveriam conter informações de-
talhadas sobre o valor da mensalidade, o 
pagamento da recomposição do reajuste 
e o número da parcela referente.
 De acordo com comunicado da 
ANS, a medida atingiu 20,2 milhões de 
beneficiários que teriam reajuste anual 
por variação de custos e 5,3 milhões por 
mudança de faixa etária. Dados de outu-
bro apontam que o país tem 47,2 milhões 
de beneficiários no segmento de assistên-
cia médica, número que cresceu e atingiu 
o maior patamar desde janeiro de 2019.
 Os contratos antigos, anteriores 
à Lei nº 9.656/98, planos coletivos em-
presariais com 30 ou mais vidas que já 
tinham aplicado reajuste até 31 de agosto 
e planos com 30 ou mais vidas em que 
a pessoa jurídica contratante optou por 
não ter o reajuste suspenso não tiveram a 
interrupção.
 Em comunicado, a ANS informa 
que os impactos da queda de atendimen-
tos nos planos só poderão ser notados 

nos próximos meses. “Cabe esclarecer que 
o porcentual de reajuste autorizado para 
o período de maio de 2020 a abril de 2021 
observou a variação de despesas assisten-
ciais entre 2018 e 2019, período anterior à 
pandemia e que, portanto, não apresentou 
redução de utilização de serviços de saúde. 
Os efeitos da redução serão percebidos no 
reajuste referente a 2021.”
 A Federação Nacional de Saúde 
Suplementar (FenaSaúde), que represen-
ta 16 grupos de operadoras de planos e 
seguros privados de assistência à saúde 
e planos exclusivamente odontológicos, 
informou que as operadoras vão parcelar 
o valor em 12 vezes a partir deste mês de 
janeiro.
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      A vida de qualquer pessoa dá 
um livro. E foi pensando nisso que 
criamos este  projeto, para que 
você conte a sua história de vida e 
ajude outras pessoas. Com certeza 
você já teve medos, dores, perdas 
e problemas de toda natureza. Mas 
conseguiu vencer esses obstáculos. 
      Então, que tal contar suas expe-

riências, transformadas em um li-
vro, para que outras pessoas se ins-
pirem em você e também superem 
os obstáculos da vida com os seus 
ensinamentos? A obra também ser-
virá para você, que pode estar em 
qualquer lugar do Brasil, contar as 
coisas boas e como elas inspiraram 
você a sempre ter fé na vida!
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Veja quais veículos foram os mais 
visados por ladrões em 2020

 Quando você vai comprar um veícu-
lo, novo ou usado, considera aqueles que 
são mais visados pelos ladrões? E se ainda 
vai fazer sua primeira compra, levaria isso 
em conta? Há quem diga que sim e outros, 
não! Então, saiba quais foram os veículos 
mais furtados ou roubados pelos ladrões 
em 2020.
 A Superintendência de Seguros 
Privados (Susep), órgão do governo fede-
ral que regulamenta o mercado, atualiza 
mensalmente uma lista com o número de 

seguros feitos e o índice de roubo de cada 
modelo.
 Os dados, porém, só consideram 
os veículos que possuem seguro, o que é 
uma pequena parcela do total de veículos 
que circulam diariamente pelo país. Estima-
-se que apenas cerca de 25% dos veículos 
possuem seguro, ou seja,  75% não estão 
segurados e, portanto, não entram neste 
levantamento.
 Os veículos de passeio que aparecem 
na lista como os mais visados são:

 A ordem desta lista pode sofrer 
alguma modificação, dependendo de quan-
do você estiver lendo esta matéria, pois a 
atualização acontece de forma automática 
no link que você irá encontrar abaixo, pois é 
direto do site da Susep, que disponibiliza o 

Índice de Veículos Roubados (IVR).
 Mas apesar disso, você terá uma 
ideia de quais os modelos mais visados e, 
na hora de efetuar uma compra, pode levar 
isso em consideração e, claro, não deixe de 
fazer seguro!

Confira quais os veículos mais furtados/roubados

 A Susep disponibiliza para você uma relação 
com todos os veículos expostos e segurados, e o 
número de ocorrências de furtos e roubos de cada 
modelo. A lista está em ordem alfabética, por marca. 
Confira AQUI.

11 66

77

88

99

1010

22

33

44

55

Hyundai HB20 Honda Fit

Chevrolet Onix Fiat Palio 1.0 

Toyota Corolla Ford Ka 1.0

Volkswagen Gol Chevrolet Prisma

Renault Sandero Ford Fiesta 
acima de 1.0 

http://www2.susep.gov.br/menuestatistica/RankRoubo/resp_menu1.asp
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Tome cuidado e se previna

 Há no mercado equipamentos que podem lhe ajudar a se prevenir de furtos e rou-
bos de veículos. Mas uma forma, também segura, é se prevenir e não dar chances para os 
oportunistas de plantão.

Confira algumas dicas de prevenção:

1 - Utilize estacionamentos pagos

2 - Não deixe objetos que chamem atenção no carro

3 - Use dispositivos de segurança visíveis

4 - Não esqueça de trancar o carro

5 - Não guarde documentos no veículo

Se possível, não deixe seu veículo estacionado na rua. Procure o serviço de um 
estacionamento pago. Se possível, perto de estabelecimentos comerciais ou 
prédios com vigias e câmeras de segurança. Além de inibir a ação dos ladrões, 
em caso de roubo, podem auxiliar na recuperação do carro.

Objetos de valor, expostos ou deixamos no carro, visíveis, chamam a atenção 
de ladrões. Sempre que possível, coloque bolsas e objetos no porta-malas, 
inclusive compras de supermercados. Até objetos simples, como carregadores 
de celulares, GPS e adaptadores podem indicar que existem objetos de valor 
no interior do veículo. 

Se tiver condições, utilize e deixa visíveis equipamentos de segurança, como 
correntes e trancas de direção ou chaves interruptoras. Isso pode fazer com que 
o ladrão opte por outro carro que não o seu.

Nunca se esqueça de deixar o carro trancado, mesmo se optar por um es-
tacionamento pago. Se um carro trancado já é alvo de roubos, imagine se o 
deixar aberto! Crie o hábito de sempre checar a trava e os vidros, ao sair do 
veículo, mesmo se estiver em casa. Quanto mais precauções tomar, menos 
surpresas desagradáveis você terá.

Perder documentos e uma grande dor-de-cabeça. Por isso, nunca deixe documen-
tos pessoais no carro. Ao deixá-los você pode ter dois prejuízos: o roubo dos docu-
mentos — com grande burocracia para solicitar a segunda via — e o uso dos seus 
dados pessoais para cometer outros crimes. A documentação também pode ajudar 
o ladrão a vender o veículo e facilitar a receptação.
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Tome cuidado e se previna Veja as garantias ofertadas 
em um seguro auto

 Ao optar em fazer o seguro do seu 
veículo, saiba que a melhor pessoa para lhe 
orientar sobre isso é um corretor de segu-
ros. Aqui você vai conhecer quais são as 
principais garantias oferecidas ao fazer o 
seguro. Os dados são da Susep, órgão que 
regula o mercado de seguros no Brasil. Veja:

GARANTIAS OFERTADAS:

ACESSÓRIOS

 Garante a indenização dos prejuízos causados aos acessórios do veículo pelos mes-
mos riscos previstos na apólice contratada. Entende-se como acessório, original de fábrica 
ou não, rádio e toca-fitas, Cd players, televisores, etc, desde que fixados em caráter perma-
nente no veículo segurado.

BLINDAGEM

 Está coberta por esta garantia, a blindagem do veículo segurado, contra eventos 
cobertos pela apólice.

CARROCERIA

 Garante indenização, no caso de danos causados à carroceria do veículo segurado, 
desde que o sinistro seja decorrente de um dos riscos cobertos na apólice.

Compreensiva (colisão, incêndio e roubo); 

Incêndio e Roubo; 

Colisão e Incêndio; 

Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos; 

Acidentes Pessoais de Passageiros;

 Mas há ainda outras garantias que poderão ser contratadas mediante cobrança de 
um valor respectivo, como, por exemplo:
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COBERTURA DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS

 Pretende indenizar ao segurado por prejuízos oriundos de assistência ao veículo 
segurado e a seus ocupantes, em caso de acidente ou pane mecânica e/ou elétrica.

EXTENSÃO DE PERÍMETRO PARA OS PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL

 Através desta garantia, o Segurado poderá ampliar a área de abrangência do seguro 
do seu veículo para os países da América do Sul.

DANOS MORAIS

 Garante ao Segurado o reembolso da indenização por danos morais causados a ter-
ceiros, pela qual vier a ser responsável civilmente em sentença judicial transitada em julga-
do, ou em acordo judicial, ou extrajudicial autorizado de modo expresso pela seguradora. 
Em geral, somente pode ser contratada em conjunto com a cobertura de RCF-V.

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

 Garante ao segurado, em caso de indenização integral, uma quantia estipulada no contra-
to de seguro, para o pagamento de despesas extras relativas a documentação do veículo, etc.

EQUIPAMENTOS

 Garante a indenização dos prejuízos causados aos equipamentos do veículo pelos 
mesmos riscos previstos na apólice contratada. Entende-se como equipamento, qualquer 
peça ou aparelho fixado em caráter permanente no veículo segurado, exceto áudio e vídeo.

VALOR DE NOVO (APLICÁVEL À MODALIDADE 
DE VALOR DE MERCADO REFERENCIADO)

 Garante ao Segurado, no caso de indenização integral, a indenização referente a 
Cobertura de Casco pelo Valor de Novo do veículo, nos casos em que o sinistro ocorra no 
prazo definido na apólice e superior ao prazo mínimo já previsto na norma (que é de 90  
dias), contados da entrega do veículo ao segurado. 

 Obs.: Valor de Novo é o valor do veículo zero km na data de ocorrência do sinistro 
constante na tabela de referência definida nas condições contratuais do seguro.

 Nas apólices celebradas com a garantia de Valor de Mercado Referenciado para veículo 
zero km, é obrigatória a fixação contratual do período, não inferior a 90 dias, em que o veículo 
sinistrado com indenização integral será indenizado pelo Valor de Novo, contado a partir da 
data de entrega do veículo ao segurado, devendo a Sociedade Seguradora definir expressa-
mente as condições necessárias para que seja aceita a cobertura como Valor de Novo.
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Mercedes-Benz fecha fábrica 
no Brasil; outras montadoras 

podem seguir mesmo caminho
 O mercado de seguros tem uma ligação 
muito forte com o de automóveis. E, no final do 
ano passado, algumas montadoras anunciaram 
que fecharão suas fábricas no  Brasil. O que, de 
alguma maneira, pode influenciar nos seguros.
 A Mercedes-Benz, por exemplo, foi uma 
delas e pegou o mercado de surpresa. A empresa 
encerrou a produção de veículos de passeio após 
quatro anos na fábrica de Iracemápolis (SP).
 Outras montadoras, como Audi, Land 
Rover e BMW também podem ter alterações em 
suas produções no Brasil. Os mesmos motivos 
que levaram a Mercedes-Benz a encerrar a pro-
dução pode causar um efeito cascata.
 O câmbio desfavorável do dólar é apon-
tado como o principal problema. “Não é vantajo-
sa a operação de produzir nacionalmente carros 

que têm quase 100% das peças importadas. Há 
ainda a queda de vendas do mercado e tam-
bém a de carros premium, sobretudo com 
a pandemia da 

covid-19”, 

diz reportagem veiculada no Jornal do Carro.
 A Audi já havia deixado de produzir o 
SUV compacto Q3 quando o modelo mudou de 
geração na Europa. Com isso, resta à fábrica de 
São José dos Pinhais (PR) apenas a produção do 
A3 Sedan. O carro também está saindo de linha 
no país.
 Com fábrica em Araquari (SC), a BMW 
está bem mais otimista que a Audi em relação à 
manutenção de sua planta no Brasil. “Os planos 
do BMW Group Brasil permanecem inalterados 
e todos focados no médio e longo prazo. Acaba-
mos de assinar nossa participação na Rota 2030 
e continuamos trabalhando para nos mantermos 
com alta capacidade de nos reinventar”, informou 
a companhia, segundo matéria do JC.
 A fábrica da Jaguar Land Rover ficou pa-
rada de março até junho do ano passado devido 
aos impactos do novo coronavírus. A JLR infor-
ma, em comunicado, que mantém “a estratégia 
de longo prazo no mercado brasileiro, mas que 

existe um grande desafio pela frente”.
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Segurado que tiver problemas 
pode fazer reclamações no 

site Consumidor.gov.br
 Desde o dia 1º deste mês de ja-
neiro consumidores que tiverem proble-
mas relacionados ao mercado de segu-
ros deverão registrar suas reclamações 
diretamente no site Consumidor.gov.br.
 A migração foi estabelecida pelo 
Decreto nº 10.197/2020, que estipu-
lou até 31 de dezembro de 2020 como 
prazo para que órgãos e entidades que 
possuem páginas próprias para a so-
lução de conflitos transferissem seus 
serviços para a plataforma. 
 Desde setembro, os consumidores 
de seguradoras, entidades de previdên-
cia complementar aberta e sociedades 
de capitalização já podiam registrar suas 
reclamações no Consumidor.gov.br e as 
empresas supervisionadas pela Superin-
tendência de Seguros Privados (Susep) 
se cadastraram no portal até o dia 31 de 
outubro, conforme determinou a Circu-
lar nº 613/2020. 
 Das 153 companhias supervisio-
nadas, apenas nove ainda não aderiram 
à plataforma. A Susep já notificou as 
empresas para que entrem em conformi-
dade com a determinação.
 O Consumidor.gov.br é um ser-
viço público digital que permite a in-
terlocução direta entre consumidores 
e empresas para a solução de conflitos 
de consumo pela internet. Monitorada 
pela Secretaria Nacional do Consumidor 
(Senacon), esta ferramenta possibilita a 
resolução de conflitos de consumo de 
forma rápida e desburocratizada, contri-

buindo para a redução da judicialização 
do consumo e custos relacionados.
 A Susep irá monitorar e analisar 
periodicamente os registros realizados 
na plataforma. O foco da autarquia será 
na qualidade das informações produzi-
das e na gestão dos dados e informa-
ções. O objetivo é garantir a efetividade 
da plataforma, melhorar a regulação e a 
supervisão do mercado e divulgar in-
formações sobre o setor para o público, 
induzindo um melhor atendimento dos 
consumidores.
 A principal inovação do Consumi-
dor.gov.br está em possibilitar um con-
tato direto entre consumidores e empre-
sas, em um ambiente totalmente público 
e transparente, sem a intervenção do 
Poder Público na tratativa individual. 
Entretanto, o serviço não constitui um 
procedimento administrativo e não se 
confunde com o atendimento tradicio-
nal prestado pelos órgãos de defesa do 
consumidor.

https://consumidor.gov.br/pages/principal/?1609801529699
https://consumidor.gov.br/pages/principal/?1609801529699
https://consumidor.gov.br/pages/principal/?1609801529699
https://consumidor.gov.br/pages/principal/?1609801529699
https://consumidor.gov.br/pages/principal/?1609801529699
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A CNH e o agravamento de risco 
no contrato de seguro

 Ainda é comum a indenização garantida pelo 
contrato de seguro ser negada por ausência de habili-
tação formal do condutor, segurado.
 Entretanto, a inexistência de habilitação emitida 
pelo órgão regulado, por si só, não é uma circunstância 
de fato que agrava ou mesmo altera o risco segurado.
 Como bem explica o Desembargador Osman-
do Almeida o entendimento do que seja uma “pessoa 
legalmente não habilitada” não é automático e linear. 
Tanto é verdade, que o próprio texto legal citado se 
preocupou em explicitar a extensão da expressão “pes-
soa legalmente não habilitada. “A norma citada assim 
esclarece: “(...) entendendo-se como tal aquela que não 
possua carteira de habilitação, cuja habilitação não seja 
apropriada para a categoria do veículo segurado, ou 
a habilitação tenha o prazo de validade do exame de 
saúde vencido”. Ou seja, são três as hipóteses que o 
texto prescreve como pessoa não habilitada, para os 
fins de não pagamento do seguro, que podemos assim 
explicitar: a) aquela pessoa que não possua carteira 
de habilitação; b) aquela pessoa cuja habilitação não 
seja apropriada para a categoria do veículo segurado; 
c) aquela pessoa cuja habilitação tenha o prazo de 
validade do exame de saúde vencido. (TJMG – APC 
1.0024.01.040616-3/001, Julgado em 01/07/2008)
 Logo, encontrando-se evidente que o condu-
tor possui plena e total capacidade para operar o bem 
segurado ou conduzir seu veículo a falta de habilitação 
formal revela-se um fato irrelevante. “A falta de habi-
litação para dirigir veículos caracteriza-se como mera 
infração administrativa não configurando, por si só, o 

agravamento intencional do risco por parte do 
segurado apto a afastar a obrigação de in-

denizar da seguradora.” (STJ, AgRg no 
REsp 1193207/RS, Rel. Min. Ma-

ria Isabel Gallotti Julgado 
em 01/09/2015).

Liberada consulta 
ao valor do IPVA

 Janeiro chegou e as contas tam-
bém começam a dar as caras. Uma das 
primeiras a bater à porta é o IPVA. Quem 
é proprietário de um veículo já pode fazer 
a consulta do valor a ser pago no site do 
seu banco, por aplicativo ou ir diretamente 
à agência, o que não é muito aconselhável 
neste momento de pandemia.
 Para verificar o montante, basta 
digitar o número do Renavam (Registro 
Nacional de Veículos Automotores).
 Em alguns estados o valor do IPVA 
2021 será menor que o cobrado em 2020. 
Para saber se você terá direito a esta 
redução, consulte o site da Secretaria da 
Fazenda do seu estado.
 O calendário de pagamentos 
começa em diferentes datas, dependendo 
do estado em que você está. Assim como 
também varia o percentual de desconto 
para pagamento à vista do imposto. O 
número de parcelas disponibilizadas aos 
motoristas também muda de um estado 
para outro.
 Quem deixar de recolher o IPVA 
2021 fica sujeito à multa por dia de atraso 
e juros de mora com base na taxa Selic.
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Você incluiu fazer seguro, nas suas 
promessas e desejos de fim de ano?

 Há alguns dias, na virada do ano, 
você deve ter feito algumas promessas 
para este novo ano. Isso é comum. Mui-
tos pensam em inúmeros desejos, como 
iniciar uma dieta, parar de fumar, comer 
menos açúcar, procurar um trabalho me-
nos estressante, ser uma pessoa melhor. 
 Com a pandemia, muito do que 
imaginamos no final de 2019 não pôde 

ser colocado em prática 
em 2020. Mas será que 

se não houvesse pan-
demia você iria, real-
mente, colocá-los em 
prática? Talvez sim, 
talvez não!
 Veja este 

trecho 
do poema 
de Carlos 
Drum-
mond de 
Andrade. 
“Doze me-
ses dão para 
qualquer 

ser huma-
no se cansar 

e entregar os 
pontos. Aí en-
tra o milagre 
da renovação 
e tudo começa 
outra vez, com 
outro número 
e outra vonta-
de de acreditar 

que daqui para diante vai ser diferente”. A 
frase faz parte do poema “Cortar o Tem-
po”, e dá uma noção da importância que 
damos para o tempo, e sua renovação 
constante.
 Mas para que os desejos se con-
cretizem, determinação é fundamental. O 
psicólogo do Hospital Nossa Senhora das 
Graças, em Curitiba, José Palcoski, dá di-
cas para que você tenha bons resultados 
e alcance as metas estabelecidas.
 Segundo ele, a virada de um novo 
ano vem sempre acompanhada de ques-
tionamentos, sonhos, desejos, reflexões 
e metas. Uma boa tática para tocar os 
projetos em frente são as listas de de-

sejos. Só que elas devem 
ser compostas de coisas 

plausíveis de con-
cretização.

  Segundo Palcoski, 
muitas vezes as pessoas acabam se frus-
trando, pois buscam objetivos que não 
são possíveis de se alcançar, que deman-
dam algumas etapas, ou situações que 
necessitam da boa vontade de outras 
pessoas para se concretizar. “A regra 
básica para se alcançar um objetivo é ter 
um plano de ação e assim segui-lo para a 
meta final”, diz.
 Uma pesquisa realizada pela Uni-
versidade de Hertfordshire, na Inglaterra, 
mostrou que apenas 10% das pessoas 
conseguem cumprir com as resoluções 
definidas no fim de ano. A pesquisa ana-
lisou 3 mil pessoas que tentavam cumprir 
com várias promessas, como aproveitar 
mais a vida, perder peso, ser mais orga-
nizado, parar de fumar, fazer mais exercí-
cios ou beber menos.
 Segundo o psicólogo do Graças, 
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muitas pessoas não conseguem realizar os 
seus planos, pois desistem deles em algum 
momento de dificuldade. “No momento da 
recaída, lembre-se do tempo que já conse-
guiu permanecer com a nova postura e use 
isso como incentivo para dar continuidade 
em sua meta”, orienta Palcoski.
  Compartilhar os planos com outras 
pessoas e pedir que elas o incentivem no 
momento em que desanimar também é 
algo que pode ajudar. Entretanto, é im-
portante não abrir os planos da vida para 
inúmeras pessoas. “Antes disso deve-se 
reconhecer o meio social mais seguro com 
quem conversar, pois muitos podem me-
nosprezar ou até mesmo desencorajar”, diz 
o psicólogo.
  Outro ponto a ser observado é em 

relação ao pensamento. Pensar sempre 
que vai conseguir, acreditar, também é 
fundamental para alcançar o resultado 
esperado. “Recaída não é sinônimo de 
fracasso, e muito menos um recomeçar do 
zero, pois no momento da recaída já con-
seguimos adquirir certo grau de experiên-
cia, e recomeçamos com esta experiência, 
na prática”, diz Palcoski.
 O último passo é cuidar com a 
autocobrança. “Se ela te colocar para 
baixo, rebaixando sua autoestima e tam-
bém negativando a sua autoimagem, esta 
cobrança deve ser descartada. Mas se ela 
servir para lhe revelar alguma falha de 
processo e com isso for possível reiniciar 
de forma mais madura e preparada, esta 
sim, é boa”, destaca o psicólogo.

 Não é comum incluir 
fazer seguro nos pedidos de 
ano novo. Mas, por que não? 
Afinal de contas, normalmente as 
pessoas pedem por saúde, paz, dinheiro 
e não há porque não incluir também 
segurança. É isso que o seguro pro-
porciona, segurança. Pode ser o segu-
ro da casa, do carro, de vida ou outro. 
O importante é querer estar bem, caso 
algum imprevisto aconteça.
      Então, se ainda não colocou se-
guro na sua lista, lá na virada do ano, 
ainda está em tempo! Faça seguro 
dos seus bens mais preciosos, sua 
vida, sua saúde e da sua família, seus 
bens, que conquistou com muito esfor-
ço. Imprevistos acontecem e, para não 
haver nenhuma surpresa, faça seguro de 
tudo. Você vai ficar muito mais tranquilo. 
Procure um corretor de seguros. Ele po-
derá lhe ajudar.

FAZER SEGURO
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Quando estiver na praia, pergunte sempre ao 
guarda-vidas qual é o melhor local para banho, 
procure nadar próximo a ele. Tenha atenção com 
as crianças. Caso encontre uma perdida, leve-a 
ao posto de guarda-vidas. Nade longe de pedras, 
estacas ou píeres.

Ao pescar em pedras, à beira-mar, observe se a 
onda não pode alcançá-lo. Afaste-se de animais 
marinhos, como água-viva e caravelas. Respeite as 
sinalizações de perigo na praia.

Evite ingerir bebidas alcoólicas e alimentos 
pesados antes do banho de mar. Cuide com 
as valas, onde há maior correnteza, apesar de 
aparentar uma falsa calmaria. Certifique-se 
da profundidade da região em que deseja 
mergulhar.

Na praia, procure ficar próximo 
ao guarda-vidas

Respeite as sinalizações 
de perigo na praia

Tome cuidados ao entrar 
no mar
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Cuide com os horários de banho nas piscinas: a 
hora do almoço deve ser evitada. Tenha grades 
ao redor da piscina, elas dificultam o acesso de 
crianças. Boias de braço não reduzem o risco de 
afogamento, tome cuidado.

Desligue o filtro da piscina quando estiver utilizan-
do-a. Não pratique hiperventilação para aumentar 
o fôlego sem supervisão. Cuidado ao mergulhar 
em locais rasos. O ideal é colocar avisos.

Caso deixe a piscina, leve as crianças que estive-
rem com você. Cuidado: mais de 40% dos pro-
prietários de piscinas não sabem realizar primei-
ros socorros.

Preste atenção ao tomar banho 
em piscinas

Tome cuidado ao mergulhar em 
locais rasos

Não deixe crianças sozinhas 
na piscina

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Paraná.

mailto:atendimento%40morandiniseguros.com.br?subject=
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Brasil é o oitavo país com maior potencial 
para o mercado de seguros

Zero é o nível de tratamento dos dados 
para LGPD em 25% das empresas 

 O Brasil permanece como o 8º país 
com maior potencial para crescimento do 
setor segurador, segundo o “Índice Global 
de Seguros Potenciais (GIP)”, desenvolvido 
pela Mapfre Economics - área da companhia 
dedicada a pesquisas e análises sobre seguros, 
previdência, macroeconomia e finanças.
 No ranking, que analisou 96 mercados, 
o Brasil ocupa o oitavo lugar nos segmentos 
Vida e Não Vida, mantendo-se estável em 
relação ao levantamento anterior, divulgado 
em outubro de 2019. “O Brasil tem um enorme 
potencial para o desenvolvimento do mercado 
de seguros. Diante de todos os desafios relacio-
nados à pandemia, temos observado uma so-
ciedade mais solidária e consciente de que tudo 

ao seu redor está interligado, por isso nossa 
expectativa é que o consumidor adote um perfil 
mais preventivo e direcionado à sua proteção e 
de sua família, abrindo portas para que am-
pliemos a cultura do seguro.”, afirma Fernando 
Pérez-Serrabona, CEO da Mapfre Brasil.
 Para saber mais, acesse o estudo com-
pleto em inglês ou em espanhol.

 A ACSoftware, fornecedora de tecno-
logia e serviços para gestão de TI e Segurança 
da Informação, aplicou um diagnóstico em 62 
empresas de médio e grande porte e apurou 
uma situação preocupante: em 25% delas não 
são realizados qualquer tipo de tratamento dos 
dados, ou seja, o nível é zero para este quesito. 
 Apenas 19% das empresas iniciaram 
seus trabalhos de adequação e outros 20% 
não possuem o conhecimento necessário 
sobre a aplicação da nova lei de proteção de 
dados pessoais.
 Para o diagnóstico, a ACSoftware apli-
cou questionários e entrevistas com as equipes 
destacadas nas empresas para responder pela 

adequação à LGPD e verificou que as ações de 
segurança por parte das empresas apresen-
taram a melhor resposta, com 45% das orga-
nizações com ações efetivas e uso de serviços 
e tecnologias para a segurança dos dados. As 
empresas que possuem trilhas de auditoria de 
segurança representam 30% do total.
 Segundo Dyogo Junqueira, VP de Ven-
das e Marketing da ACSoftware, encontrar um 
quarto das empresas, 25%, que não possuem 
quaisquer ações para tratamento dos dados 
chama a atenção para uma situação muito 
preocupante. “Esperávamos encontrar uma 
baixa resposta a partir do diagnóstico, mas este 
item, de fato, nos pegou de surpresa”.

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1108330
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1108328
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Nosso objetivo é popularizar 
o mercado de seguros!

 Nossa proposta consiste em levar informações de forma 
clara para que mais pessoas se conscientizem da importância de 
segurar seus bens mais preciosos.

Seguro é Seguro!
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Viaje! Use máscara e Viaje! Use máscara e 
faça seguro viagem!faça seguro viagem!

 Apesar de o momento ser delicado, por conta da pandemia, 
que tem registrado avanços em todo o mundo, muita gente preten-
de fazer as malas neste final de ano rumo a algum lugar onde seja 
possível espairecer dos dias turbulentos que vivemos em 2020.
      Uma pesquisa feita pela Paraná Turismo aponta que, mesmo 
com o coronavírus à solta, 72% dos pesquisados pretendem viajar 
até o mês de março de 2021. Para quem vai, tão importante quanto 
usar máscara, é fazer seguro viagem. Confira detalhes na página 12.

Veja também:

Confira dicas para se prevenir de golpes 
financeiros neste final de ano; Página 07

Veja 5 soluções para festas de finais de ano 
da “firma”, sem aglomerações; Página 10

Habilitações vencidas em 2020 terão um 
ano a mais de validade; Página 19

Fraudes contra seguros de automóveis 
aumentaram 211%. Página 22
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Veja também:

Insurtechs têm aval da Susep para 
lançar seguros inovadores. Página 7

Mercado ainda não sabe se PIX irá 
baratear valor do seguro. Página 9

Motorista já pode consultar Dpvat 
por meio eletrônico. Página 20

Brasil é líder na América Latina em 
sequestro de dados. Página 24

A frase de Gandhi, “Faça a Paz. Não faça a guerra!”, nunca 
foi tão apropriada para mostrar que a mediação, conciliação 
e arbitragem têm contribuído para resolver conflitos entre 
segurados e seguradoras. Página 11.

Apólices da Paz! 

https://www.instagram.com/revistaseguroeseguro/
https://www.facebook.com/revistaseguroeseguro/
http://www.nota10.com.br/revistaseguroesegurodezembrofinal.pdf
http://www.nota10.com.br/revistaseguroeseguronovembro.pdf

