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 Deixar o veículo desprotegido com a intenção de evitar gastos, 
arriscando sofrer um sinistro, pode acabar trazendo sérios prejuízos. Vale 
lembrar que garantir uma cobertura adequada às necessidades reais é 
a melhor forma de economizar sem abdicar da segurança e da proteção 
oferecidas pela apólice de seguro. Página 22.

Veja também:

- Mantenha os pets seguros neste verão 
e nas férias. Página 9;
- Janeiro, época de chuvas intensas. Isso 
pode danificar sua casa! Página 16;
- Veja Dicas de Segurança para ciclistas. 
Página 19.

REVISTA
PREMIADA

Sem seguro, seu 
carro vira um risco
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É melhor 
fazer seguro!



4  Renascemos para mais um ano. Chegamos com muita vonta-
de de ir adiante, até porque não há outro caminho. Só o de seguir, 
todos os meses, levando informação segura para nossos leitores.

 E, conforme falamos na edição de dezembro, neste número 
anunciamos uma novidade importante para todos nós. Está em 
uma de nossas páginas, adiante. Em breve daremos mais detalhes!

 Que neste ano tenhamos muitas coisas boas acontecendo 
em nossas vidas. Mas sempre acompanhada de saúde e paz, por-
que entusiasmo sei que todos temos. 

 E caso tenha alguma sugestão, crítica ou queira nos conta-
tar por alguma razão, estaremos sempre à disposição. É só escre-
ver para revistaseguroeseguro@gmail.com.
 Até a próxima edição!

Helio Marques
Editor

mailto:revistaseguroeseguro%40gmail.com?subject=
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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!



https://www.instagram.com/revistaseguroeseguro/
https://www.facebook.com/revistaseguroeseguro/?modal=admin_todo_tour
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Mantenha os pets seguros 
neste verão e nas férias

 As altas temperaturas chegaram e mui-
ta gente aproveita o início do verão para curtir 
as férias, viajando ou fazendo atividades ao ar 
livre. E é claro que os pets não ficam de fora! 
 O mundo petfriendly é uma realida-
de e muitos lugares, como hotéis, restau-
rantes, companhias aéreas e rodoviárias, 
têm se organizado para receber cada vez 
mais gatos e cães. 
 Mas, antes de sair por aí é impor-
tante se programar e pensar se o pet será 
parte dos planos ou não, e como garantir a 
segurança dele.
 Pensando nisso, a Dra. Priscila Rizelo, 
médica-veterinária e coordenadora de Co-

municação Científica da Royal Canin Brasil, 
destaca pontos importantes a serem avalia-
dos nesse período para garantir o bem-es-
tar e a saúde do pet. 
 “Sabemos que durante o verão é 
comum que as pessoas estejam mais ativas 
para fazer determinados passeios na compa-
nhia da família e dos pets, porém, além do 
animal passar por um check-up veterinário, é 
importante que os tutores estejam atentos às 
exigências regulamentares para transportes 
terrestres e aéreos, e que o local escolhido 
não possua nenhuma espécie de parasita ou 
que o pet esteja protegido contra eles” expli-
ca Dra. Priscila.
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Check-list da segurança para o pet
 Para você aproveitar todos os momentos ao lado do seu pet de forma segura, a 
médica-veterinária traz um check-list para um período de férias e verão saudável ao lado 
do seu melhor amigo. Confira!

 ROTINA: busque não alterar a rotina 
do animal e tente manter os horários 
de alimentação, passeios e brincadei-

ras o mais parecido com o habitual.
 
DESTINO DAS FÉRIAS: caso o seu 
destino seja a praia, certifique-se 
dos cuidados especiais com alguns 

parasitas. Informe-se previamente com o 
médico-veterinário de sua confiança e lem-
bre-se de que em muitas praias a perma-
nência de animais de estimação é proibida.

 
HIDRATAÇÃO: mantenha sempre 
água limpa e fresca à disposição.
 
ALTAS TEMPERATURAS: fique 
atento ao piso quente, que pode 
queimar as patas e causar sofrimen-

to aos animais. Também atente ao calor 
que ele sente quando exposto ao sol, prin-
cipalmente os gatos e cães de pelos longos 
e braquicefálicos, de focinhos achatados, 
como: Pug, Bulldog Inglês, Bulldog Francês, 
Boston Terrier, Pequinês, Boxer, Dogue de 
Bordeaux, Shih Tzu, Boston Terrier e Boxer.

 
SOMBRA PARA O PET: busque 
mantê-los em locais frescos, com 
sombra e vento para ajudar a controlar 

a temperatura corporal dos pets. Nessa época 
do ano, os pets tendem a preferir deitar-se 
em superfícies frias ao invés das caminhas de 
tecido mais quentes, porém as opções devem 
estar sempre disponíveis para escolha deles.
 

ÁGUA FRESCA: espalhe potes com 
água pela casa e fontes de água 
corrente para os gatos. Adicionar 

algumas pedras de gelo na água ajuda a 
deixá-la mais fresca e pode ser divertido, 
caso os pets queiram brincar com elas.

ALIMENTAÇÃO: Além disso, a 
alimentação também pode ajudar a 
manter os pets hidratados no calor. 

Os alimentos úmidos possuem alto teor 
de água em sua composição e, por isso, 
aumentam a quantidade de água inge-
rida pelos pets. Incluir alimentos úmidos 
na rotina de alimentação dos pets, com o 
alimento seco, é conhecido como mix-fee-
ding ou alimentação combinada.

 
VIAGEM DE CARRO: se for viajar 
de carro, passeie com o animal antes 
de ele entrar no veículo para ele 

fazer suas necessidades. Além disso, o ideal 
é que o animal se acostume com o movi-
mento do veículo antes de iniciar o per-
curso e não é indicado que o animal seja 
alimentado antes das viagens e durante o 
trajeto, já que eles podem ficar enjoados.
 

CAIXA DE TRANSPORTE: nunca 
deixe o pet solto no carro. O reco-
mendado é utilizar caixa de trans-

porte adequada ou, para cães, cinto de 
segurança próprio.

 
SEGURANÇA A BORDO: não per-
mita que o animal coloque a cabeça 
para fora da janela do carro, pois 

isso pode causar machucados no caso de 
impacto com insetos ou pedras e até pro-
vocar acidentes.

 
CARTEIRINHA DE VACINA 
ATUALIZADA: Vale lembrar que o 
pet deve estar devidamente identi-

ficado com plaquinha na coleira ou micro-
chip, além de estar em dia com vermifu-
gação, vacinação, anti pulgas/carrapatos. 
Cias áreas só permitem que pets viagem se 
estiverem com as vacinas atualizadas.
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 Quem não tem a intenção de viajar com seu pet também precisa 
ficar atento aos sinais que o pet demonstra durante o verão. A Dra. 
Priscila destacou uma série de cuidados essenciais que devem ser 
tomados durante o verão, como:

ooo Não deixe o animal sozinho durante o 
período em que estiver ausente. Disponibilizar 
alimento e água não garante que ele estará 
bem durante a ausência dos tutores. O sim-
ples fato de ele estar sozinho em casa já gera 
um grande estresse no animal, que sentirá 
falta da rotina da família, da presença física 
das pessoas, das brincadeiras e carinho.

ooo É recomendado buscar um serviço pro-
fissional especializado, dentre eles hotéis para 
animais, ou pet-sitters que visitem a residên-
cia diariamente e amenizem a ausência da 
família, além de zelar pelos cuidados de saúde e bem-estar do pet.

ooo Para os gatos, vale lembrar que os bichanos, de forma geral, são pets mais sensíveis 
ao estresse e que a saída do seu ambiente e de sua rotina muitas vezes é traumática. Os 
gatos se sentem mais seguros quando permanecem em casa, em seu ambiente, com uma 
pessoa de confiança ou um profissional especializado para prestar os cuidados durante a 
ausência do tutor.

ooo Caso decida deixar o pet em algum hotel ou com alguém, é importante entender se 
o local é adaptado para recebê-lo, garantindo sua saúde, segurança e bem-estar.

Fazer seguro para seu bichinho de estimação é importante
 Nesta época do ano são registra-
dos muitos abandonos de animais de 
estimação, principalmente os cãezinhos.
 A legislação prevê punições seve-
ras, caso os então tutores sejam desco-
bertos e responsabilizados.
 Mas ao contrário dos que abando-
nam, sabemos que tem muita gente que 
ama seus animais de estimação.
 E sabia que é possível fazer seguro 
para eles? Com cobertura para castração, 
cirurgia, vacinas e muito mais.
 Entre em contato com uma corre-
tora de seguros e se informe. Mantenha 
seu pet protegido.



REVISTA SEGURO É SEGURO

http://www.whiteconsultoria.com.br
mailto:contato%40whiteconsultoria.com.br?subject=
mailto:helio%40whiteconsultoria.com.br?subject=


REVISTA SEGURO É SEGURO

13

Dicas para ter um 2022 com 
as finanças pessoais em dia

- Dora Ramos -

Artigo

 Já estamos em janeiro de 2022. Agora é a hora de se organizar e come-
çar o ano com as finanças pessoais em dia. Afinal, não há situação mais desa-
fiadora do que chegar no momento de pagar as contas mensais e ver que o 
seu dinheiro sumiu, seja por conta de dívidas ou rendimentos insuficientes. 

 Para evitar esse cenário, confira dicas para ajudar a lidar com o orça-
mento apertado, melhorar sua relação com o dinheiro, bem-estar e condi-
ções de crescimento.

 Faça um diagnóstico financeiro

  Comece registrando todas suas informações financeiras para saber 
exatamente quais são as contas fixas, os gastos supérfluos e o total de suas 
dívidas. Caso prefira utilizar a tecnologia, há aplicativos que disponibilizam 
funcionalidades como o registro dos cartões de crédito e, por meio desses 
dados, criam gráficos e relatórios demonstrando os gastos separados por 
segmentos. Com essa visão, é possível entender, inclusive, o quanto você 
conseguirá poupar em curto e longo prazo.
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Dora Ramos é consultora contábil com mais de 30 anos de experiência, além de 
terapeuta holística e reikiana há 25 anos. Empreendedora desde os 21 anos, é CEO 
da Fharos Contabilidade e Gestão Empresarial, empresa de prestação de serviços 
como Gestão Contábil, Gestão Fiscal, Gestão de Departamento Pessoal, Legalização, 
Assessoria Pessoa Jurídica e Assessoria Pessoa Física.

Reduza custos e controle gastos

 Com a visualização do seu diagnóstico financeiro, você terá todas as 
informações para fazer o seu controle de gastos e definir custos que devem 
ser mantidos ou não. Lembre-se que, nesta etapa, maturidade e disciplina são 
essenciais para identificar oportunidades de redução de custos.

Faça uma reserva de emergência

 Este é um ponto que insisto sempre em falar: se possível, faça uma re-
serva de emergência. Por menor que seja a quantia, e por menor que sejam os 
rendimentos, faça economias mensais, pois esse dinheiro não só pode te salvar 
de um aperto futuramente, como, também, pode ser a porta de entrada para 
outros investimentos rentáveis.

Regra 50-35-15

 Existem muitas maneiras de fazer um planejamento financeiro, mas, para 
quem está começando agora, eu indico a regra do 50 - 35 -15, que consiste em 
fazer uma divisão na renda mensal para poder pagar contas, ter dinheiro para 
o lazer e uma reserva para investimentos. Nesse sentido, um exemplo é separar 
50% para os gastos essenciais fixos, 35% para lazer e 15% para reserva de emer-
gência ou investimentos.

 Por fim, quero concluir ressaltando que, para obter uma vida financeira 
saudável, é importante que o hábito de planejar e organizar as finanças pesso-
ais faça parte da rotina e que não seja visto, apenas, como uma promessa de 
começo de ano.
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Alta registrada nos seguros de 
pessoas foi puxada pelo ramo Vida

 Último levantamento da Federação 
Nacional de Previdência Privada e Vida (Fe-
naprevi), que reúne os números de seguro de 
pessoas até outubro de 2021 indica que, em 
relação a prêmios, o mercado ultrapassou R$ 
42 bilhões e obteve 13% de crescimento no 
acumulado dos dez meses, alcançando R$ 
4,3 bi e alta de 7,1% na leitura mensal. 
 Conforme o levantamento, os valores 
são puxados principalmente pelo seguro de 
Vida, na modalidade Individual, que registrou 
aumento de 29% e arrecadou mais de R$ 8 
bilhões de janeiro a outubro. O percentual 
revelado na análise mensal é ainda maior: de 
34,2%, com R$ 872 milhões em prêmios. 
 O seguro Viagem manteve a reto-
mada verificada no último mês, com R$ 36 
milhões de resultado e avanço de mais de 
160%, variação de quase o triplo do total 
mensurado em outubro de 2020. No acu-
mulado, superou o índice negativo registra-
do nos últimos meses e soma R$ 224 mi-

lhões, valor 7,2% maior que o ano anterior. 
 Na sequência, ainda em termos 
percentuais, ganharam mais representativi-
dade os prêmios (considerando 2021 sobre 
o último ano) os seguros Funeral (26,2%); 
de Doenças Graves/Terminais e Dotais com 
24,1%; Acidentes Pessoais (14,4%); o Vida 
em Grupo (9,2%) e o Prestamista, com 8,4%. 
Até outubro, o único segmento com ligeira 
queda foi o Educacional (-1,9%). 
 Em valores, nos últimos dez meses de 
2021, o Prestamista se destaca no montan-
te com mais de R$ 13 bilhões arrecadados; 
depois vêm Vida em Grupo, com cerca de 
R$ 11 bi, e o de Acidentes Pessoais, com R$ 
5,6 bi em prêmios. 
 Os sinistros se mantiveram em patamar 
elevado em decorrência dos desdobramentos 
da pandemia. Foram R$ 15,3 bilhões no acu-
mulado e alta de 58,3%; enquanto no mês hou-
ve cerca de R$ 1,1 bi em indenizações, número 
4,7% maior - ambos comparados a 2020.

REVISTA SEGURO É SEGURO



16

I s s o  p o d e  d a n i f i c a r  s u a  c a s a

J A N E I R O, 
É P O C A  D E  C H U V A S 
-------- intensas  -------

 O concreto não é 100% impermeável, 
e quando chega a época das chuvas, como 
agora em janeiro, alguns problemas se 
agravam. É quando começam a aparecer as 

manchas nos apartamentos da cobertura, a 
goteira na garagem, o mofo nas paredes e a 
pintura descascada na fachada. 
 Muitos desses transtornos podem es-
tar relacionados com a falta de impermea-
bilização. De acordo com dados do Instituto 
Brasileiro de Impermeabilização (IBI), a cada 
dez pessoas que procuram produtos para 
essa obra, sete já estão com graves proble-
mas de infiltração. 
 Só o custo inicial da impermeabilização, 
previsto numa obra residencial, varia de 1% a 
3% do orçamento total, enquanto os gastos 
futuros, decorrentes da má impermeabilização 
ou da falta dela, podem superar os 12%.
 Pequenas infiltrações, mofo e bolor 
são como uma febre baixa que avisa ao cor-
po que temos um problema. E se não cuidar-

mos, teremos sérios desdobramentos. Manter 
a proteção da impermeabilização evita a 
aceleração dos desgastes e, em consequência, 
a necessidade de refazê-la, afirma o coorde-
nador da Cipa Síndica, Bruno Gouveia.
 Encarada muitas vezes como uma 
obra dispensável, muitos administradores só 
lembram que precisam proceder à imper-
meabilização quando aparecem os proble-
mas. No entanto, a prevenção é sempre o 
melhor remédio, inclusive para o bolso.
 Segundo Gouveia, a infiltração é um 
dos casos mais complexos para se resolver 
em um condomínio, isso porque a água 
acha caminhos que dificultam muito a iden-
tificação da origem do problema.
 “Culturalmente, a obra de impermeabili-
zação é adiada. A falta de conhecimento e o custo, 
muitas vezes elevado pelo tempo sem intervenção, 
aumentam a complexidade. Para que isso não 
ocorra, precisamos ser assertivos na intervenção, 
pontual ou geral, para sanar o problema”, explica 
o coordenador da Cipa Síndica.

REVISTA SEGURO É SEGURO
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 Para Gouveia, estar com a manuten-
ção sempre em dia e fazer as obras com 
empresas especializadas é fundamental 
para ter uma impermeabilização eficien-
te. Ele sugere que os síndicos pesquisem 
sobre as empresas e exijam delas certidões, 
documentos e atestados técnicos antes de 
fechar um contrato.

 O barato sempre sai mais caro quan-
do o serviço é feito por aventureiros. Além 
disso, obras bem-feitas aumentam a longe-
vidade do imóvel e melhoram a qualidade 
de vida dos moradores, visto que o excesso 
de umidade pode provocar uma série de 
problemas de saúde, em especial, os respi-
ratórios, destaca Gouveia. 

O SEGURO RESIDENCIAL COBRE ESSE PROBLEMA?

 Ter um seguro residencial é im-
prescindível. Ele cobre danos ou perdas 
causadas por rompimento de tubula-
ções, encanamentos ou canalização de 
esgoto, água e até mesmo caixa d’água 
— desde que tenha sido acidental, ou 
seja, de maneira imprevista. 
 Nessa cobertura, os danos que a 
água causou a móveis, ao piso da resi-
dência e outros bens do segurado estão 
amparados. Os gastos com reparos do 
sistema hidráulico danificado também 
estão amparados nessa garantia.
 Independentemente das cober-
turas que você contrate, ao se deparar 

com qualquer situação emergencial, 
fale com seu corretor e acione o se-
guro residência imediatamente para 
receber as orientações necessárias.
 Ou seja, o ideal é que você 
preserve as evidências dos danos cau-
sados, sem, por exemplo, trocar uma 
fechadura em caso de arrombamento 
ou fazer uma mudança emergencial de 
parte de um telhado danificado com 
um vendaval. 
 Caso isso seja feito, os indícios 
do sinistro serão perdidos e a indeni-
zação por parte da seguradora ficará 
mais difícil.
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Sompo Saúde é vendida 
para a SulAmérica

O seguro de proteção financeira 
e o direito de escolha

 O seguro de proteção financeira, uma espécie 
de seguro prestamista, é aquele que oferece, como 
cobertura básica, a garantia contra riscos de morte 
e invalidez do segurado, minimizando os riscos para 
este (ou seus dependentes) e para a própria institui-
ção financeira.

 A inclusão do seguro nos contratos bancários 
é plenamente legítima enquanto auxilia na mitigação 
dos riscos do negócio, circunstância que, inclusive, 
contribuiria para a redução da taxa de juros, como 
reconheceu o Banco Central do Brasil em parecer emi-
tido ao Superior Tribunal de Justiça no julgamento do 
Tema 972 em sede de Recurso Especial Repetitivo. 

 Entretanto, o seguro deve ser facultativo, visto 
que o artigo 39, inciso I do Código de Defesa do Con-
sumidor proíbe a venda casada, prática comercial que 
consiste em atrelar o fornecimento de um produto ou 
serviço a outro, usualmente vendido separado, para 
compelir o consumidor a aceitá-los em razão de sua 
necessidade ou vulnerabilidade.

 Além de ser opcional compete ao segurado 
escolher com quem deseja contratar. É vedado à 
instituição financeira impor seguro administrado por 
ela própria ou por empresa pertencente ao seu gru-
po econômico, cerceando a liberdade de escolha do 
consumidor, como reconhece o Superior Tribunal de 
Justiça (tese fixada no Tema 972/STJ).

 O consumidor pode não ter a possibilidade de 
discutir o conteúdo do contrato, já que está 

diante de um contrato de adesão, mas 
sempre terá o direito da opção 

de escolha. 

 A Sompo Seguros S.A, subsi-
diária da Sompo International, em-
presa responsável pelas operações 
comerciais de seguro e resseguro 
do Grupo Sompo Holdings fora do 
Japão, anuncia que estabeleceu um 
acordo de venda da Sompo Saúde 
Seguros S.A., sua subsidiária integral 
do ramo de Seguro Saúde para a 
SulAmérica. A transação está sujei-
ta à aprovação prévia dos órgãos 
reguladores competentes. 
 “Com essa operação, vamos 
poder concentrar nossos planos de 
crescimento por meio da conquista 
de market share e do fomento de 
negócios para os parceiros corretores 
de seguros nas diferentes regiões do 
país”, considera Alfredo Lalia Neto, 
CEO da Sompo Seguros.
 Essa estratégia pode ser con-
ferida com os resultados da com-
panhia de 2021. A Sompo Seguros 
alcançou R$ 3,1 bilhões em Prêmios 
Emitidos no período de Janeiro a 
Outubro/2021. Isso representa um 
crescimento de 5,3% frente os R$ 
2,9 bilhões alcançados no mesmo 
período de 2020.
 “Esta decisão estratégica de 
focar nos negócios de seguros gerais 
nos ajudará a alcançar nossa visão 
de ser a empresa preferida com cres-
cimento sustentável no Brasil, que 
vemos como um dos países estrate-
gicamente mais importantes para 
nossa operação”, disse  Katsuyuki Ta-
jiri, CEO de varejo, diretor executivo 
da Sompo International Holdings, 
Ltd. e vice-presidente executivo da 
Sompo Holdings Ltd.

Liliana Orth Diehl 
                         é do escritório 
           Checozzi & Advogados 
     Associados, especializado 
                               em seguros.

Mais informações em
www.checozzi.adv.br 

Tel 41 3024-0571
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1. USE CAPACETE

3. NÃO ANDE NA CONTRAMÃO

2. CUIDE DA ILUMINAÇÃO DA BICICLETA

 Pedalar é uma atividade saudável, ecológica e econômica, mas a maioria das grandes 
cidades brasileiras ainda não está preparada para ciclistas. Sendo assim, é fundamental tomar 
alguns cuidados para garantir a segurança no trânsito e evitar que algo de ruim aconteça. 
 Os riscos são variados, como acidentes e quedas, entretanto, algumas precauções 
ajudam a diminuir a probabilidade e os danos. Por isso, vale a pena investir na sua segu-
rança e garantir uma experiência positiva.
 Pensando nisso, trouxemos 3 cuidados que você deve tomar para aumentar a segu-
rança no trânsito como ciclista. Confira nossas sugestões!

para ciclistas

 Os ciclistas devem utilizar equipamentos de segurança para 
tornar a experiência mais segura. Dentre as diversas alternativas, o 
capacete é uma das mais importantes, pois evita choques mais fortes 
da cabeça, região frágil e vital para o ser humano.
 O capacete diminui a chance de traumatismo craniano, que 
pode trazer consequências mais sérias para o ciclista.
 Procure um modelo que seja confortável e seguro, sem com-
prometer a sua pedalada. Desse modo, você diminuirá o risco de 
algum problema em quedas mais leves, protegendo a sua cabeça.

 Algumas pessoas acreditam que pedalar na contramão facili-
ta a visualização do trânsito, trazendo mais segurança. Apesar de o 
ciclista ver o movimento, outros fatores não tornam essa opção viável, 
portanto, é melhor andar na mão correta.

 A iluminação é um dos principais elementos de segurança, 
seja em carros, seja em motos ou qualquer veículo. Sendo assim, ela é 
essencial também nas bicicletas, pois permite que elas sejam vistas por 
pedestres e motoristas. Quando o ciclista é notado, a probabilidade de 
um acidente diminui, trazendo mais tranquilidade para o passeio.
 Por isso, utilize luzes piscantes que chamem muito a aten-
ção, branca na frente e vermelha atrás, como nos carros. Desse 
modo, todos saberão se você está indo ou vindo.

Fonte: Seguradora Porto Seguro
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Seguro Habitacional mantém alta em outubro

Seguradoras pagaram mais de R$ 5,7 bilhões 
em indenizações por covid-19 até novembro

 Levantamento da Confederação Na-
cional das Seguradoras (CNseg) mostra que o 
seguro Habitacional arrecadou R$ 438 milhões 
em prêmio em outubro, crescendo 13,2% so-
bre o mesmo mês de 2020 (R$ 387 milhões). 

 
 
 
 
 
 

 Apesar desse dado, o Índice Fipe-
Zap, elaborado pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas e que acompanha o 
comportamento do preço médio de venda 
de imóveis residenciais em 50 cidades brasi-
leiras, manteve a estabilidade, com elevação 
de apenas 0,43% em outubro. 
 No acumulado do ano, esse índice 
acumula alta nominal de 4,23% até outubro, 
enquanto o seguro Habitacional, no mes-
mo período, registra crescimento de 12,4% 
sobre o acumulado até outubro de 2020.

 Último levantamento da Federação 
Nacional de Previdência Privada e Vida 
(Fenaprevi) informa que, de abril de 2020 a 
novembro de 2021, o mercado segurador 
já pagou mais de R$ 5,7 bilhões em indeni-
zações de segurados vítimas da covid-19. 
Destes, perto de R$ 4,6 bi foram desembol-
sados somente este ano.
 Em quantidade, entre abril de 2020 
e novembro de 2021 foram pagos 156.217 
sinistros, sendo 124.392 até novembro 
passado. São contratos de seguros de Vida, 
prestamista, funeral, viagem, previdência 
privada e diárias por Incapacidade e de in-
ternação hospitalar, todos com previsão de 
cobertura por morte.

 A iniciativa ocorre em caráter de 
exceção, pois existe uma cláusula nos con-
tratos de não obrigatoriedade de cobertura 
em casos  pandemias. Em 2020, no entanto, 
muitas seguradoras decidiram dar cobertura.

Seguro e música. 
Uma união que vai dar o que tocar.
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Deixar seu carro desprotegido, sem 
seguro, para economizar, é um risco
 Em 2021, houve um período de re-
tomada das atividades comerciais no Brasil 
e no mundo, de ajustes para a maioria dos 
setores da economia e também para o bolso 
do consumidor brasileiro, que acompanhou 
a inflação dos preços de produtos e serviços. 
 Tanto o Índice Geral de Preços – Mer-
cado (IGP-M) quanto o Índice de Preço ao 
Consumidor Amplo (IPCA), que medem a 
variação de preços da cadeia produtiva e a 
alteração do valor pago pelo consumidor 
final, respectivamente, registraram altas 
seguidas ao longo do ano. 
 Essa elevação atingiu o segmento de 
automotivos com reajustes tanto dos mo-
delos novos quanto dos usados, de carro, 
moto ou caminhão.
 Houve queda na produção de veícu-
los novos, ocasionada pela parada tempo-
rária da indústria durante o período mais 
crítico da pandemia de covid-19, e aumen-
to na demanda por veículos seminovos, 
consequentemente. 
 Especialistas do setor afirmam que, 

por enquanto, não 
há expecta-

tiva de 
que 

haja redução dos preços agora em 2022. 
A variação para cima do valor dos autos 
impacta diretamente o Imposto Sobre Pro-
priedades de Veículos Automotores – IPVA, 
que ficará mais caro este ano, já que a base 
de cálculo do licenciamento é uma porcen-
tagem que varia de 3 a 4% do preço médio 
do veículo praticado no mercado no final 
do exercício anterior ao da cobrança.
 Nesse contexto, o melhor caminho 
é planejar-se para honrar os compromissos 
essenciais, como o pagamento do IPVA e 
a aquisição ou a renovação da apólice de 
seguro. “Deixar o veículo desprotegido com 
a intenção de evitar gastos, arriscando sofrer 
um sinistro, pode acabar trazendo prejuízos. 
Vale lembrar que garantir uma cobertura 
adequada às necessidades reais é a melhor 
forma de economizar sem abdicar da segu-
rança e da proteção oferecidas pela apólice de 
seguro”, explica Denis Ferro, CEO da Santan-
der Auto.
 O conserto do próprio carro, do 
veículo de terceiros e a perda do automóvel 
por roubo ou furto são ocorrências que tra-
zem enorme prejuízo, se não forem cober-
tas por seguro. Há ainda outros pontos de 
atenção na hora de se escolher a proteção 
para o veículo e a Santander Auto dá dicas 
importantes aos motoristas:
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Faça um mapeamento das despesas essenciais do ano e liste as 
prioridades.

Faça uma avaliação do perfil do condutor antes de escolher o se-
guro: para que ele usará o veículo; quais os horários de uso; quais 
os possíveis riscos a que estará exposto. Isso evitará o exagero na 
aquisição da proteção, o que pode tornar o serviço mais caro.

Não elimine opções de cobertura somente para economizar, pois, 
em caso de acidente, o prejuízo poderá ser significativo.

Se residir em áreas com alagamentos constantes, leve esse fator em 
consideração na escolha do plano de seguro.

Atente ao contrato e verifique condições especiais na possibilida-
de de adquirir o seguro por mais de um período e proteger-se de 
variações de preços que ocorrem naturalmente a cada ano.

Considere a economia de tempo e escolha uma empresa que aten-
da suas necessidades com simplicidade, agilidade e segurança, des-
de o momento da aquisição da apólice até o suporte no pós-venda, 
para não ficar na mão quando precisar acionar um serviço.

Procure coberturas que ofereçam as melhores condições de paga-
mento, como a possibilidade de fazer o parcelamento do seguro na 
mesma quantidade de parcelas do financiamento do veículo, sem 
acréscimo.

Sempre verifique se há bônus disponível para ser utilizado.

Se possivel, procure sempre a orientação de um corretor de seguros.

Dicas para você fazer um bom seguro de automóvel
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Veja como trocar 
de plano de saúde

 A portabilidade de planos de saúde é um dos direitos de cidadãos que passam 
a utilizar o benefício. Para fazer a portabilidade de um plano, a pessoa deve estar 
atenta aos requisitos, regras e possibilidades definidas na legislação, especialmente 
as da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Página 8.

Veja também:

- Fachadas de prédios podem gerar riscos 
sem manutenção permanente. Página 7.

- Coluna Direito & Seguro - A comercialização 
do seguro por meios remotos. Página 19.

- Conheça os principais golpes aplicados e 
como eles devem ser evitados. Página 20.
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	 Viajar	neste	final	de	ano	está	nos	planos	de	muita	gente.	Mas	nem	todos	
sabem	como	deixar	a	casa	segura,	durante	o	período	de	ausência.	Uma	pesqui-
sa	da	Polícia	Militar	mostra	que	48%	dos	entrevistados	que	registraram	alguma	
ocorrência	em	suas	casas,	admitiram	que	a	estrutura	da	residência	permitiu	a	
ação	do	criminoso.	Página 16.

Veja também:

-	Preços	de	seguros	aumentaram	15%	no	terceiro	trimestre.	Página 8;
-	Saiba	quais	são	os	carros	e	cargas	mais	visados	em	roubos.	Página 10;
-	Leia	artigo	jurídico,	do	advogado	Luiz	Carlos	Checozzi:	Covid.	Seguro	de	Vida.	Cobertura.	Página 19.
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Veja como manter sua casa 
segura durante as férias
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