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 Brasileiro faz pouco seguro. Ou não faz. 
Os que fazem, uma parcela pequena da popu-
lação, tem, em média, um único seguro. O pri-
meiro da fila é o de automóvel, em detrimento 
ao seguro de vida e da própria casa.  Este é o 
resultado de uma pesquisa feita pela Opinion 
Box, a pedido de uma seguradora. Veja detalhes 
na página 11.

REVISTA
PREMIADA

Pesquisa mostra por que 
a maioria dos brasileiros 

não faz seguro

Veja também:
- INSS divulga novas regras para segu-
ros de vida de aposentados e pensio-
nistas. Página 8
- Veja coberturas do seguro residencial 
fundamentais para esse período de 
férias escolares.  Página 14
- Leia artigo da advogada Liliana Orth 
Diehl sobre a sub-rogação no seguro 
e o projeto de lei que altera o Código 
Civil. Página 19
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Nem todos têm como
 fazer Seguro Residencial.

Você tem!



4  Nesta edição trazemos recortes de uma pesquisa feita por uma 
seguradora, que mostra os porquês de o brasileiro não fazer seguro.
Aqueles que fazem, por exemplo, priorizam o do automóvel e, mesmo 
assim, menos de 30% da frota está segurada.
 Isso demonstra que há um mundo ainda a ser explorado pelo 
mercado de seguros, embora haja resistências mostradas na pesquisa,
que inclui a situação econômica do brasileiro, reflexos da pandemia e 
várias outras causas.
 Especialistas do setor reconhecem essas causas como impedi-
tivos para que uma parcela maior da população tenha seguro, mas 
acreditam que há um número significativo de pessoas que têm condi-
ções de fazer, mas não fazem.
 E, aqui, há razões como nunca terem recebido uma oferta, não 
veem necessidade, dentre várias outras. Cabe aos personagens deste 
mercado encontrarem uma forma de driblar essas situações e conse-
guirem conscientizar o brasileiro dos inúmeros benefícios do seguro.

    Helio Marques
Editor
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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!

Nos siga nas redes sociais!
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INSS DIVULGA NOVAS REGRAS 
PARA SEGUROS DE VIDA DE 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS

	 O	INSS	publicou	no	Diário	Oficial	da	
União, no mês passado, novas regras para 
oferta de crédito e cartão consignado a apo-
sentados e pensionistas, incluindo também 
seguros de vida e auxílio funeral. A norma 
também estabelece que o titular do cartão 
poderá optar pela contratação de seguro 
contra roubo, perda ou extravio, desde que o 
valor anual do prêmio não exceda R$ 3,90.
 De acordo com o texto, na contrata-
ção do cartão consignado de benefício, que 
consiste em uma forma de operação para 
contratação	e	financiamento	de	bens,	de	
despesas decorrentes de serviços e saques, 
e concessão de outros benefícios vincula-
dos, será obrigatória a oferta de auxílio fu-
neral e seguro de vida, sem limite de idade, 
no valor de, no mínimo, R$ 2.000,00 cada, 
atualizado anualmente pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor – INPC, indepen-

dente da causa mortis.
 As apólices do seguro de vida e do 
auxílio funeral terão validade por dois anos 
contados da contratação do cartão; da uti-
lização do cartão para compras ou saques; 
ou do último desconto em folha.
 Na apólice do seguro de vida deve-
rão	constar	os	beneficiários	indicados	pelo	
titular do cartão e, na falta desses, o bene-
fício será pago aos herdeiros na forma do 
Código Civil.
 O seguro de vida será pago no pra-
zo estabelecido pela regulamentação es-
pecífica	da	Susep.	Já	o	auxílio	funeral	será	
pago preferencialmente em pecúnia, em 
até cinco dias úteis a contar do pedido, ou 
na forma de serviço, que será discrimina-
do	previamente	pela	instituição	financeira	
perante o INSS e devidamente informado 
ao	beneficiário.
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REGRA QUE GARANTE SEGURANÇA 
DE BRINQUEDOS NO BRASIL 

COMPLETA 30 ANOS
 O Brasil foi um dos primeiros países 
do mundo a regulamentar a segurança de 
brinquedos. Há 30 anos, quando o mercado 
brasileiro experimentava o boom dos pro-
dutos importados, o volume de ocorrência 
de acidentes envolvendo crianças e brin-
quedos despertou a necessidade de criação 
de parâmetros que dessem maior seguran-
ça aos produtos infantis.
 Foi assim que, em 1992, o Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia (Inmetro) publicou a Portaria nº 
47, que estabeleceu os requisitos técnicos 
que deveriam ser seguidos por fabricantes 
nacionais e importadores.
 O objetivo era regular o mercado 
brasileiro, mitigar os riscos à saúde e à 
segurança das crianças e, em consequên-
cia, diminuir as ocorrências de acidentes 
de consumo envolvendo brinquedos, além 
de fortalecer a indústria nacional e garantir 
uma concorrência justa.
 MUNDO - À época, os produtos 
vinham de todas as partes do mundo, prin-
cipalmente da China, e entravam no Brasil a 
preços muito baixos e sem o menor contro-
le em relação aos impactos na saúde e na 
segurança dos consumidores.
 Hoje, 30 anos depois, o regulamen-
to	tem	um	novo	desafio:	tornar-se	ainda	
mais abrangente, englobando requisitos 
gerais para artigos infantis e não apenas 
para brinquedos.
 “O nosso grande desafio é fazer uma 
regulamentação que não seja engessada. 
Aliás, esse é o direcionamento no mode-
lo regulatório do Inmetro. Alguns setores, 
como o de brinquedos, são muito ágeis no 
desenvolvimento de novas tecnologias.Certos 

produtos entram no mercado brasileiro e não 
conseguem ser contemplados com a certifi-
cação porque estão fora do regulamento por 
terem usado processo ou tecnologia diferen-
te”,	destacou	o	chefe	da	Divisão	de	Verifica-
ção e Estudos Técnicos (Divet) do Inmetro, 
Hércules Souza.
 ATUALIZAÇÃO - Analista responsá-
vel pelo regulamento de brinquedos do In-
metro, Luciane Lobo, lembrou que a última 
atualização, feita em 2021, deixou claro que, 
se o produto tem a função de brincadeira e 
se destina a crianças de até 14 anos, deve 
ser	certificado	compulsoriamente.	“Certos 
brinquedos escapam da regulamentação por-
que os fabricantes declaram serem produtos 
terapêuticos, como os recentes pop its e hand 
spinner (brinquedos antiestresse), que são 
comercializados em vários ambientes sem a 
devida certificação”, alertou.
 Hoje, três décadas depois da primei-

O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a regula-
mentar a segurança de brinquedos. - Fernando Frazão/
Arquivo Agência Brasil.
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ra norma, 90% dos fabricantes brasileiros 
atendem totalmente à regulamentação do 
Inmetro, os outros 10% atendem a regula-
mentos anteriores. Mais de 300 milhões de 
brinquedos exibiam o selo do Inmetro, no ano 
passado, segundo dados da Associação Brasi-
leira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq).
 Para Hércules Souza, os dados da 
Abrinq mostram que a regulamentação 
alcançou o objetivo de gerar produtos mais 
seguros para o consumidor.
 A analista Luciane Lobo comple-
mentou que, mesmo as micro e pequenas 
empresas que, segundo ela, sempre foram 
preocupação do Inmetro, estão conseguin-
do atender às exigências. “Isso mostra que o 
setor entendeu a proposta e incorporou isso a 
seus processos internos”, destacou.
 FUNDAMENTAL - Para a especia-
lista da Aldeias Infantis SOS Erika Tonelli, 
o papel do Inmetro e do regulamento são 
fundamentais “para que possamos continuar 
avançando no país em termos de qualidade 
dos brinquedos, agora com o grande desafio 
dos comercializados ilegalmente”.

 A ex-diretora nacional da ONG Crian-
ça Segura Alessandra Françoia disse que, 
por ser um dos primeiros países do mundo 
a regulamentar a segurança de brinquedos, 
o Brasil está na frente nesse quesito.
 “Não há dúvidas de que estamos na 
frente em relação à qualidade de brinquedos 
e aos benefícios alcançados com a implemen-
tação da norma e regulamentação. O grande 
desafio para os próximos 30 anos é mantê-la, 
melhorá-la, fiscalizá-la por meio dos governos 
e gerações de crianças”, indicou.
 Segundo a Abrinq, o setor de brin-
quedos contabiliza, atualmente, 405 fabri-
cantes nacionais, dos quais cerca de 86% são 
micro e pequenas empresas que, em 2021, 
empregavam 36,5 mil trabalhadores. Dados 
divulgados pela entidade na Feira Internacio-
nal de Brinquedos, em abril deste ano, reve-
lam que a indústria brasileira faturou R$ 7,8 
bilhões em 2021, aumento de 4% em com-
paração ao ano anterior, quando a receita foi 
de R$ 7,5 bilhões. Para 2022, a expectativa 
é que a receita do setor cresça em torno de 
6%, aproximando-se de R$ 8,3 bilhões.
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 Os preços ou a falta de condição 
financeira	estão	entre	os	principais	motivos	
para os brasileiros não contratarem segu-
ros. É o que mostra uma pesquisa enco-
mendada pela plataforma de seguros You-
se, que atua em ambiente digital. 
 O levantamento, feito pela Opinion Box, 
entrevistou 412 pessoas que não têm seguro 
contratado em todas as regiões do Brasil.
	 De	acordo	com	Uribe	Teófilo,	gerente	
de produto e design na Youse, a seguradora 

busca entender 
e mudar esta 

visão de quem 
se sente tran-
quilo mesmo 
não tendo 
nenhum tipo 
de seguro. 
“Precisamos 
mostrar os 
benefícios 
e a impor-
tância de 
investir 

neste 
ser-
vi-

ço, que garante estabilidade e é um inves-
timento para as famílias. Existe um grande 
valor agregado”, explica.
 O gerente diz que um dos objetivos 
da seguradora é entender este recorte da 
população que não tem seguro. Hoje, mais 
de 70% dos segurados da companhia são 
clientes de primeiro seguro. 
  No caso do Seguro Auto especi-
ficamente,	quase	metade	(49%)	dos	não	
segurados citou o corte de gastos como 
principal motivo para não ter o serviço no 
momento. E 19% falaram sobre a pandemia, 
16% sobre utilizar pouco o carro, 12% estão 
em fase de pesquisas e outros 10% falaram 
que o desemprego é o motivo.
	 Já	os	principais	motivos	vistos	pelos	
brasileiros	para	ter	um	seguro	são:	proteção	
para a família (40%), cobertura que atende 
as necessidades (34%), garantir tranquilida-
de	no	futuro	(33%),	ter	confiança	na	empre-
sa (33%), resolver tudo sozinho pelo celular 
(28%), proteção para desastres naturais 
(27%),	proteção	financeira	(26%)	e	ter	co-
bertura para doenças graves (26%).
 Quando precisam se informar sobre o 
assunto, a primeira opção citada foi pedir a 
opinião de amigos ou parentes (38%), segui-
do de perto pelo site Reclame Aqui (36%). 
Ao decidir contratar, o primeiro caminho 
escolhido pelos entrevistados são os sites e 
aplicativos da própria seguradora (45%). 
 Mais da metade das pessoas que não 
contam com seguros pretendem contratar um 
no futuro (57%), com maior preferência por 
serviços de Auto (32%), Vida (26%) e Residen-
cial (19%). Seguros para Pet, Celular e Moto 
também foram citados, com menor frequência.
 METODOLOGIA -  A pesquisa feita 
pelo Opinion Box entrevistou 412 pessoas 
online entre fevereiro e março de 2022. O 

PESQUISA MOSTRA POR QUE MAIORIA 
DOS BRASILEIROS NÃO FAZ SEGURO
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Falta de seguro deixa famílias sem recursos financeiros
 Dados de um levantamento re-
cente da insurtech Amar Assist trazem 
números	preocupantes:	72,7%	dos	bra-
sileiros	conhecem	pessoas	que	ficaram	
sem	nenhum	recurso	financeiro,	inclusive	
para comprar alimentos, após a morte do 
chefe de família. 
 Além disso, 60% das pessoas 
disseram não possuir nenhuma cobertura 
semelhante antes de ativar o Seguro de 
Vida Gratuito, oferecido pela Amar Assist 
desde o mês passado. Esses dados são 
resultado de um levantamento feito com 
os usuários da plataforma que ativaram a 
cobertura gratuita por 12 meses.
 Puderam fazer o seguro pessoas 
com até 65 anos de idade. A indeniza-
ção é de R$ 20 mil, somente em caso de 
morte por acidente.
 “Ficamos apreensivos, mas não 
surpresos com alguns dados do nosso 
último levantamento. É, de fato, alarman-
te que a maior parte dos brasileiros esteja 
sem nenhum tipo de assistência”, diz Bru-
no Gallo, CEO e fundador da empresa. 
 Para o empresário,  isso acontece 
algumas vezes por falta de conheci-
mento do que uma solução como um 
seguro de vida traz embarcado e muitas 
outras	vezes	por	dificuldades	econô-
micas para ter acesso a coberturas de 
saúde e pós-saúde. 
 “Foi justamente pensando nisso 
que desenvolvemos o Seguro de Vida Gra-
tuito,  que visa a proporcionar esse acesso 

e educar sobre a importância do planeja-
mento, considerando o cenário de impre-
vistos, acidentes”, comenta, complemen-
tando que todas as soluções da startup 
tem como foco principal o público C, D 
e E, desenhadas de forma a possibilitar o 
ingresso dessa parcela da população em 
cobertura securitárias e assistências para 
diversos benefícios em vida.
 Um estudo realizado pela Uni-
versidade de Oxford e a seguradora 
Zurich revelou que o Brasil tem a me-
nor taxa do mundo em se tratando de 
cobertura pessoal por meio de seguros. 
Cerca de 19% dos entrevistados brasi-
leiros	afirmaram	ter	um	seguro	de	vida,	
quando a média global é de 32%. O 
Reino Unido vem com a segunda pior 
taxa, com 21% de cobertura. O estu-
do avaliou cerca de 11 mil pessoas no 
Brasil, México, Estados Unidos, Reino 
Unido, Itália, Espanha, Alemanha, Suíça, 
Malásia, Hong Kong e Austrália.
 No Brasil, o seguro mais procu-
rado ainda é o que cobre furtos e danos 
do automóvel, com cerca de 80% dos 
contratos, à parte, é claro, o Dpvat, que 
é obrigatório e pago por todo proprietá-
rio de veículo para indenizar vítimas de 
acidentes de trânsito. Mesmo entre os 
donos de carros, motos e caminhões, o 
seguro está longe de ser uma unanimi-
dade. Apenas 25% da frota nacional (de 
cerca de 100 milhões de veículos, segun-
do o Denatran) está segurada.

questionário foi dividido entre 45 perguntas, 
com uma margem de erro de 4,8 pontos 
percentuais. O público foi formado 53% por 
mulheres e 47% por homens. 21% possui 
idade entre 18 a 24 anos, 12% entre 25 a 29 
anos, 23% entre 30 a 39 anos, 18% entre 40 a 
49 anos e 26% com 50 anos ou mais.
 A maior parte dos entrevistados 

(53%) é das classes D e E, com renda igual ou 
abaixo de R$3.636,00. 35% estão na classe C, 
com	renda	entre	R$2.425,00	e	R$6.060,00.	Já	
12% estão nas classes A e B, com renda igual 
ou acima de R$6.061,00. Foram entrevistadas 
pessoas	em	todas	as	cinco	regiões	do	país:	
40% no Sudeste, 26% no Nordeste, 19% no 
Sul, 9% no Norte e 6% no Centro-Oeste.
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ESTUDO REVELA QUE A CADA 
SEIS MINUTOS UM CARRO É ROUBADO 

OU FURTADO EM SÃO PAULO
 O número de ocorrências de roubo e 
furto de automóveis, caminhonetes e utili-
tários cresceu 23,74% nos quatro primeiros 
meses de 2022, na comparação com o mes-
mo período do ano anterior. Foram 21.249 
roubos e 7.849 furtos, o que corresponde a 
um veículo subtraído a cada seis minutos, 
segundo estudo detalhado publicado no 
Boletim Econômico Tracker-Fecap. Os núme-
ros são analisados com base nos 
dados da Secretaria de Segurança 
Pública de São Paulo (SSP-SP).
 Os carros mais visados são 
também os que apresentaram 
as maiores altas nas estatísticas. 
Destaque para o Hyundai Creta 
16A Attitude, que teve um cresci-
mento de 125,81% no número de 
roubos de janeiro a abril. 
 “Dentre os 4 modelos mais 
furtados no período, observa-
-se um crescimento dos crimes 
na comparação com o mesmo 
quadrimestre de 2021. Chevrolet 
Corsa Wind (+26,48%); Chevrolet 
Onix 1.0MT LT (+53,00%); Hyundai 
HB20 1.0M Comfort (+26,63%) e 
Fiat Mobi Like (+10,56%). Já nos 
modelos mais roubados, além do 
Creta, estão Hyundai HB20 1.0M 
Comfort (+30,56%); Chevrolet 
Onix 1.0MT LT (+34,38%); e Fiat 
Argo Drive 1.0 (+21,31%)”,	afirma	
o coordenador do Departamento 
de Pesquisas em Economia do 
Crime da Fecap, Erivaldo Costa Vieira.
 O coordenador do Comando de Ope-
rações do Grupo Tracker, Vitor Corrêa, des-
taca que “os SUVs, por serem veículos mais 
caros e luxuosos, proporcionalmente possuem 

peças com valores mais altos, e isso é levado 
em consideração também no mercado ilegal 
dos desmanches. Assim, focar nestas ações 
criminosas gera uma lucratividade maior para 
as quadrilhas especializadas, que começam a 
preferir esses modelos de veículos. O gradual 
crescimento da categoria nos últimos anos, 
com excelentes resultados de vendas, estimu-
lam ainda mais os criminosos”. 

 Entre janeiro e abril, os furtos foram 
pela manhã (30,09%), seguido de casos à 
noite	(24,79%)	e	à	tarde	(23,42%).	Já	os	rou-
bos ocorreram mais à noite (43,99%), seguido 
pela tarde (22,53%) e manhã (22,02%).
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VEJA COBERTURAS DO SEGURO 
RESIDENCIAL FUNDAMENTAIS PARA 

ESSE PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES
 Estamos em julho, época de férias es-
colares. Elas começaram e o tempo livre dos 
filhos	muda	a	rotina	de	muitas	famílias	ao	
longo do mês. 
 Para que a experiência seja tranquila, 
o mercado oferece Seguro Residencial que 
conta com coberturas para todos os tipos 
de necessidades.
 Há variedade de coberturas, entre 
uma seguradora e outra. Vale a pena, antes, 
falar com seu corretor de seguros. Vamos 
ver, então, três coberturas indispensáveis 
nessa	época	do	ano:

INCÊNDIO
 A sobrecarga dos circuitos elétricos é uma das principais causas de incêndio nas 
residências. O uso de vários aparelhos domésticos ligados em uma mesma tomada, por 
exemplo, é causa comum deste tipo de situação. A cobertura de Incêndio contorna a 
situação	com	indenização	para	repor	o	que	for	danificado.

ROUBO E/OU FURTO DE BENS
 Viagens nessa época são bem comuns e o fato é que residências vazias são um 
chamariz para furtos, sobretudo quando se trata de casas. Por isso, é primordial contar 
com essa cobertura, que garante os danos materiais decorrentes de roubo ou furto 
mediante arrombamento.

RESPONSABILIDADE CIVIL FAMILIAR
 Durante as férias, uma das principais diversões das crianças são jogos com bola. 
Situações como essa podem acabar com o vidro da janela do vizinho quebrado, por 
conta de uma bolada. Nessa ocasião, a cobertura de Responsabilidade Civil Familiar é 
fundamental, já que garante o reembolso das quantias decorrentes da responsabilidade 
civil dos danos materiais e/ou corporais causados involuntariamente a terceiros.
 Claro, existem várias outras coberturas, mas essas três já lhe ajudarão a poupar 
um dinheirinho caso ocorra algum problema. Como já dissemos, fale com seu corretor 
e	solicite	outras	coberturas,	caso	necessite.	Só	não	fique	sem	seguro!
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COMO A TECNOLOGIA CONTRIBUI 
PARA O AVANÇO DO MERCADO 
DE SEGUROS NO BRASIL

- Eduardo Nunes -

Artigo

 O mercado de seguros no Brasil 
é um dos setores mais consolidados da 
economia e demonstra, ano após ano, 
seu alto potencial de expansão. 
 Segundo a 19ª edição do Bole-
tim IRB+Mercado, relatório mensal da 
plataforma IRB+Inteligência, em março 
de 2022, o setor de seguros atingiu R$ 
13 bilhões em faturamento, valor que 
representa um avanço de 13,8% compa-
rado ao mesmo período de 2021.
 Este progresso está relacionado à 
facilidade do segmento quanto à absor-
ção de novas tecnologias. Isto ocorre 
uma vez que, inevitavelmente, as segu-
radoras precisam de dados para realiza-
ção de praticamente todos os processos 
internos, desde a elaboração dos preços 
e planos de contratação, até o paga-
mento dos sinistros.

 Desta forma, a redução dos 
valores e a democratização de novas 
tecnologias têm contribuído ainda mais 
para o desenvolvimento deste importan-
te segmento e isso pôde ser visto nos 
últimos anos no país. De acordo com o 
“Índice Global de Potencial Segurador” 
(GIP), desenvolvido recentemente pela 
Mapfre Economics, pelo terceiro ano 
consecutivo, o Brasil ocupa a 8ª posição 
entre os maiores potenciais para cresci-
mento do setor segurador, reforçando a 
consolidação deste mercado, bem como 
seu poder inovador.
 Tendências tecnológicas para o 
mercado de seguros no Brasil - A par-
tir deste contexto, podemos observar 
que as seguradoras estão cada vez mais 
instrumentalizadas tecnologicamente, 
enquanto o setor vivencia outras experi-
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Provider IT, consultora e provedora de serviços de TI.

ências inovadoras, como o Open Insuran-
ce, por exemplo.
 Neste sentido, algumas tecnolo-
gias destacam-se como protagonistas 
deste desenvolvimento. Nos últimos 
anos, a migração para a nuvem foi um 
dos importantes destaques. Agora, outras 
tecnologias, como o Machine Learning, a 
ciência	de	dados	e	a	Inteligência	Artificial,	
assumem esse papel com objetivo prin-
cipal de garantir o contínuo avanço do 
mercado de seguros.
 Estas novas tecnologias promo-
vem às seguradoras diversas vantagens 
competitivas,	como	uma	precificação	
mais justa, dados mais precisos, assertivi-
dade	nas	tomadas	de	decisões,	eficiência	
na gestão e uma jornada de experiência 
dos clientes que possa favorecer o mer-
cado como um todo.
 Um exemplo destas vantagens é a 
redução dos valores de um seguro au-
tomotivo, a partir da utilização de dados 
sobre o desempenho e o histórico de 
condução	do	motorista	para	a	precifica-
ção do serviço, e não mais dados exter-
nos, como endereço, idade e percursos 
realizados. Ou seja, um condutor que não 
recebeu nenhuma multa durante o ano 
todo	terá	benefícios	financeiros	indepen-
dentemente da região onde mora, que é 
uma	das	bases	utilizadas	para	precifica-
ção dos seguros atualmente.
  O papel das Insurtechs para o 
desenvolvimento do mercado de seguros 
no Brasil - Outra grande responsável pelo 
crescimento deste setor são as Insurte-
chs, startups que oferecem produtos e 

serviços voltados ao mercado de seguros. 
Segundo levantamento realizado pelo 
Distrito, desde 2016, o número de em-
presas deste tipo mais do que triplicou 
no Brasil, alcançando a marca de 169 
companhias no país.
 Criadas a partir de uma cultu-
ra inovadora e um modelo de gestão 
baseado em tecnologias avançadas, as 
Insurtechs têm promovido fortes mu-
danças no mercado de seguros no Brasil, 
acelerando a digitalização e adicionando 
novos	desafios	às	tradicionais	seguradas,	
que, por sua vez, também tem investido 
em inovação tecnológica para não per-
derem espaço neste mercado. Com isto, 
o segmento como um todo e, principal-
mente,	os	consumidores,	são	beneficia-
dos com planos cada vez mais aderentes 
e	serviços	diversificados.
 Um bom exemplo sobre a diversi-
ficação	dos	tipos	de	serviços	fornecidos	
é o crescimento dos seguros para celular. 
Anteriormente, era inviável oferecer este 
tipo de cobertura, uma vez que não havia 
dados	suficientes	para	elaborar	um	plano	
de risco adequado para as seguradoras. 
Com o avanço tecnológico e o aumento 
da precisão de dados, a oferta e a adoção 
deste tipo de seguro tem aumentado.
 O cenário segue sendo bastante 
promissor e a tecnologia tem exercido 
papel fundamental para a consolida-
ção e o crescimento deste setor, bem 
como para o desenvolvimento de novos 
serviços mais adequados e aderentes, 
tanto ao consumidor, quanto às próprias 
seguradoras.
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CNSEG E INMET TÊM PARCERIA 
PARA DIVULGAR ALERTAS DE 
D E S A S T R E S  N A T U R A I S

 A Confederação Nacional das Se-
guradoras	(CNseg)	firmou	parceria	com	o	
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) 
com o objetivo de divulgar alertas sobre a 
previsão de ocorrência de eventos severos 
do clima no Brasil de modo a contribuir 
para a mitigação de seus impactos.
 Em nota divulgada no último dia 23, 
a confederação informou que, à medida 
que cresce o impacto dos desastres naturais 
de grandes proporções, também aumenta a 
atenção do setor de segurados aos aspec-
tos relacionados às mudanças climáticas e 
aos riscos envolvidos. 
 A partir de agora, o portal da CNseg 
passará a disponibilizar um banner com link 
para a página Alert-AS, do Inmet, que permi-
te acompanhar avisos de desastres naturais 
no país. Quando o Inmet lançar um alerta 
vermelho sobre expectativas de desastres 

naturais de grandes proporções, a exem-
plo do que ocorreu recentemente durante 
chuvas e enchentes em Petrópolis e Recife, o 
mesmo alerta será divulgado com destaque 
no portal da CNseg, por meio de um pop-up 
(tipo de janela que se abre no navegador).
 PROTEÇÃO - “Esse serviço, além de 
ajudar a população a se proteger contra as 
consequências dos desastres naturais, tam-
bém vai permitir que as seguradoras fiquem 
ainda mais preparadas para atender de for-
ma eficiente e rápida as demandas de seus 
segurados”, disse a diretora executiva da 
CNseg, Solange Beatriz Palheiro Mendes. 
 Segundo Beatriz, a parceria com o 
Inmet fornecerá, ainda, subsídios para uma 
melhor	precificação	dos	produtos	do	setor	
segurador que forem impactados pelas mu-
danças climáticas, além de garantir apoio 
para ações de prevenção.

Alertas	prévios	poderão	auxiliar	na	prevenção	de	enchentes.	Foto:	portal	do	governo	do	estado	de	Alagoas.
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A sub-rogação no seguro e o projeto 
de lei que altera o Código Civil

Mais informações em
www.checozzi.adv.br 

Tel 41 3024-0571

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

 Pela atual sistemática o segurador que pagar a 
indenização, nos limites e termos do contrato de segu-
ro, tem direito de regresso garantido contra o causa-
dor do dano (artigos 786 e 934 do Código Civil).
 Trata-se da sub-rogação de direitos, instru-
mento que transfere ao novo credor todos os direi-
tos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em 
relação à dívida, contra o devedor.
 Assim, na ação regressiva, o segurador que pa-
gou a indenização age em substituição ao segurado 
contra o terceiro que deu causa ao dano indenizado 
independente de culpa ou dolo, pois, além de não 
ser correto isentar o causador do dano, o seguro não 
pode desviar-se de seus objetivos sociais estipulando 
a prática de atos ilícitos pela impunidade.
 Mas a lei pode ser alterada. O deputado Lucio 
Mosquini (MDB/RO) apresentou o Projeto de Lei n.º 
1738/2022, que altera o Código Civil para restringir às 
hipóteses de ato doloso a sub-rogação do segurador 
que paga indenização ao segurado.
 Pelo projeto a sub-rogação será apenas par-
cial, não alcançando mais os atos meramente culpo-
sos contra o patrimônio.
	 A	justificativa	do	autor	do	projeto	é	que,	na	
prática,	o	segurador	recebe	em	duas	frentes:	com	a	
cobrança do prêmio do segurado (contraprestação 
pela garantia oferecida) e também com o reembolso 
da indenização paga.
 Para o mercado segurador a alteração poderá 
impactar no preço do seguro auto, na medida em que o 
segurador, ao calcular o preço do prêmio, utiliza o fator 
de ressarcimento como uma possibilidade de amenizar 

o prejuízo advindo com as indenizações securitárias. 
O Projeto de Lei n.º 1738/2022 encontra-se 

em análise na Comissão de Constituição 
e	Justiça	e	de	Cidadania	da	Câ-

mara dos Deputados e pode 
ser acompanhado pelo 

endereço.

ANS SUSPENDE PLANOS 
DE SAÚDE DEVIDO A 

RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS

 A Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) divulgou dia 27 de junho a lista 
de planos de saúde que terão a venda tem-
porariamente suspensa devido a reclamações 
relacionadas à cobertura assistencial. 
 A medida faz parte do Monitoramen-
to da Garantia de Atendimento, que acom-
panha regularmente o desempenho do 
setor e atua na proteção dos consumidores. 
 Nesse ciclo, a ANS determinou a sus-
pensão de 70 planos de 8 operadoras devi-
do a reclamações efetuadas no 1º trimestre.
 A proibição da venda começou a 
valer no dia 30/6. Ao todo, 1.453.044 be-
neficiários	ficam	protegidos	com	a	medi-
da, já que esses planos só poderão voltar 
a ser comercializados para novos clientes 
se as operadoras apresentarem melhora 
no resultado no monitoramento.
 Além das suspensões, a ANS tam-
bém divulga a lista de planos que poderão 
voltar a ser comercializados. Nesse ciclo, 
4 planos de 3 operadoras terão a venda 
liberada pelo Monitoramento da Garantia 
de Atendimento.

Resultados do Monitoramento da 
Garantia de Atendimento (1º trimestre)
- 70 planos com comercialização suspensa
- 4 planos com a comercialização liberada
-	1.453.044	beneficiários	protegidos
- 37.512 Total de reclamações analisadas 
no período de 01/01/2022 a 31/03/2022.

Consulte o resultado abaixo:
- Planos com comercialização suspensa
Planos reativados
- Planos que já estavam suspensos por 
outros motivos e que também foram sus-
pensos pelo monitoramento da garantia 
de atendimento
- Planos liberados pelo monitoramento da 
garantia de atendimento mas que conti-
nuam suspensos por outros motivos

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2329978
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/monitoramento-de-garantia-de-atendimento/planos-com-comercializacao-suspensa-1o-trim-2022
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/monitoramento-de-garantia-de-atendimento/planos-reativados-1o-trim-2022
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/monitoramento-de-garantia-de-atendimento/planos-suspensos-por-outros-motivos-e-que-foram-suspensos-pelo-monitoramento-da-garantia-de-atendimento-1o-trim-2022
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/monitoramento-de-garantia-de-atendimento/planos-suspensos-por-outros-motivos-e-que-foram-suspensos-pelo-monitoramento-da-garantia-de-atendimento-1o-trim-2022
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/monitoramento-de-garantia-de-atendimento/planos-suspensos-por-outros-motivos-e-que-foram-suspensos-pelo-monitoramento-da-garantia-de-atendimento-1o-trim-2022
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/monitoramento-de-garantia-de-atendimento/planos-suspensos-por-outros-motivos-e-que-foram-suspensos-pelo-monitoramento-da-garantia-de-atendimento-1o-trim-2022
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/monitoramento-de-garantia-de-atendimento/planos-liberados-pelo-monitoramento-da-garantia-de-atendimento-mas-que-continuam-suspensos-por-outros-motivos-1o-trim-2022
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/monitoramento-de-garantia-de-atendimento/planos-liberados-pelo-monitoramento-da-garantia-de-atendimento-mas-que-continuam-suspensos-por-outros-motivos-1o-trim-2022
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/monitoramento-de-garantia-de-atendimento/planos-liberados-pelo-monitoramento-da-garantia-de-atendimento-mas-que-continuam-suspensos-por-outros-motivos-1o-trim-2022
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MERCADO DE SEGUROS FATURA 
R$  12 ,4  B I LHÕES  EM ABR IL

 A 20ª edição do Boletim IRB+Mercado, 
relatório mensal da plataforma IRB+Inteligên-
cia, mostra que, em abril, o setor de seguros 
faturou R$ 12,4 bilhões, um avanço de 18,8% 
na comparação com igual período de 2021. 
 Cinco dos seis segmentos apurados 
tiveram crescimento de dois dígitos. Com 
34,8% de alta, Automóvel obteve o melhor 
desempenho, seguido por Crédito e Garan-
tia, 23,2%; Corporativo de Danos e Respon-
sabilidades, 21,7%; Individual Contra Danos, 
14,8%; e Vida, 11,3%. Rural foi a única linha 
que reduziu a emissão de prêmios no quar-
to	mês	do	ano:	-1,8%,	a	segunda	queda	
consecutiva de 2022.  
 O boletim mostra ainda que, no pri-
meiro quadrimestre de 2022 (4M22), o setor 
de seguros já acumula R$ 50,2 bilhões, avanço 
de 16,8% frente a igual período de 2021, com 
R$ 7,2 bilhões a mais distribuídos em todos 
os segmentos. Os principais destaques foram 
para Automóvel e Vida que faturaram, respec-
tivamente, R$ 3 bilhões e R$ 1,7 bilhão a mais 
do que os quatro primeiros meses de 2021.  
 SEGMENTO - Em abril, Vida faturou 
R$ 4,6 bilhões, alta de 11,3% em relação ao 
mesmo mês de 2021, e avançou 11% no 
quadrimestre totalizando R$ 17,6 bilhões. 
No quarto mês do ano, os sinistros ocorri-
dos registraram R$ 1,1 bilhão, redução de 
38,5% diante de abril do ano passado. Ao 
comparar abril de 2021 com abril de 2020 
houve um aumento de 116% em sinistros 
ocorridos devido à pandemia. Comparando 
os 4M22 com o 4M21, a sinistralidade caiu 
14,2 p.p., atingindo 31,8%.   
  O segmento Automóvel registrou, no 
quarto mês, R$ 3,6 bilhões (+34,8%), sendo 
o melhor desempenho de abril. No acumu-
lado, faturou R$ 14,3 bilhões (+26,4%), R$ 3 
bilhões a mais do que o quadrimestre ante-
rior. Danos e Responsabilidades registrou R$ 

2,2 bilhões em abril (+21,7%). No quadrimes-
tre, somou R$ 9,3 bilhões, sendo alta de 14,1%. 
Individuais contra Danos faturou, no quarto 
mês do ano, R$ 901 milhões (+14,8%) e no 
acumulado arrecadou R$ 3,9 bilhões (+3,6%). A 
sinistralidade, por sua vez, também aumentou, 
sendo	a	maior	da	série	histórica	nesse	período:	
40,7%, um incremento de 9 p.p. em compara-
ção ao mesmo período de 2021. 
 Rural teve mais uma retração (-1,8%), 
a segunda do ano, e levantou R$ 771 mi-
lhões em abril. Apesar disso, no acumulado 
de 2022, teve evolução de 34,8% frente aos 
quatro primeiros meses de 2021, somando 
cerca de R$ 3,4 bilhões. No entanto, a taxa de 
sinistralidade ainda permanece elevada, ape-
sar de ter registrado um recuo de 236,4%, nos 
3M22, para 203,2%, nos 4M22, chegando a 
um total de R$ 7,2 bilhões em sinistros ocorri-
dos, ultrapassando em R$ 63,3 milhões o total 
de sinistros ocorridos em 2021. 
 Crédito e Garantia obteve, em abril, 
arrecadação de R$ 410 milhões (+23,2%, 
segundo melhor resultado do setor de se-
guros). No somatório do ano, o segmento 
registrou R$ 1,7 bilhão (+21,8%). A taxa de 
sinistralidade do segmento, em 2022, tam-
bém se destacou, pois caiu 7,3 p.p. e atingiu 
19,2%, a segunda menor desde o início da 
série histórica, em 2014. 
 SINISTRALIDADE -  Em abril, o índice 
de sinistralidade do setor de seguros regis-
trou queda de 2,1 pontos percentuais (p.p.) 
na comparação com o mesmo mês de 2021. 
A melhoria na sinistralidade foi impulsionada 
pelos segmentos Vida (-26,7 p.p.) e Corpo-
rativos de Danos e Responsabilidades (-19,2 
p.p.), que compensaram o aumento da taxa 
nos	demais	segmentos.	Já	no	acumulado	do	
ano, o índice cresceu 10,7 p.p. em relação ao 
mesmo período de 2021, impactado forte-
mente por Rural (+145,8 p.p.).



REVISTA SEGURO É SEGURO

21

SEGURO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL 
PROTEGE O PATRIMÔNIO E AS 

FINANÇAS DAS EMPRESAS
 Um negócio de sucesso não é criado 
da noite para o dia. Às vezes, leva anos até 
que o empresário colha os resultados positi-
vos da sua empreitada, fruto de muito pla-
nejamento e trabalho duro. Mas os esforços 
continuam e é preciso investir no crescimen-
to dos negócios constantemente, mesmo 
quando a empresa já está estabelecida. 
	 Afinal,	em	geral,	os	sócios	tendem	a	
querer ver o seu negócio prosperar mesmo 
depois de deixarem de se envolver no dia a 
dia da companhia quando se aposentarem ou 
em caso de invalidez permanente ou morte.
 Por isto, é natural que ao começarem 
a pensar no longo prazo, os fundadores e só-
cios das empresas se dediquem a planejar sua 
sucessão futura, devido à complexidade de 
escolher e preparar os futuros sucessores, que 
assumirão o controle da empresa e garantirão 
a sobrevivência do negócio, e ao tempo que 
a	tarefa	demandará”,	afirma	Marcelo	Barsotti,	
CRO	(Chief	Revenue	Officer)	da	Pryor	Global.
 POUCO CONHECIDO - Por esta 
razão, Barsotti acredita que toda empresa 
deveria ter um seguro de sucessão empresa-
rial, que ainda é pouco conhecido no Brasil, 
mas já é um produto consolidado no mer-
cado internacional. “Um projeto de sucessão 
bem-feito pode impulsionar o crescimento 
da empresa e deve preparar o terreno para 
o afastamento definitivo de um dos sócios. 
Por isso, contratar este tipo de seguro facili-
ta o planejamento da sucessão ao fornecer 
uma quantia para que os demais integrantes 
do quadro societário comprem de imediato 
a parte correspondente ao sócio que está se 
afastando. Isso facilita o processo de transição 
e garante tranquilidade às operações, além de 
tranquilizar os herdeiros, em caso de perda do 
provedor da família”, explica o executivo.

  Ao con-
tratar esse tipo 
de seguro, o 
risco	financeiro	e	
patrimonial asso-
ciado à perda de 
um dos sócios é 
mitigado, porque 
torna desne-
cessário que os 
demais integran-
tes da sociedade 
tenham dinheiro 
do caixa para realizar uma compra. Simultane-
amente, evita que uma pessoa despreparada 
tenha de assumir de imediato as funções do 
sócio afastado, dando tempo para sua pre-
paração para assumir um papel importante 
dentro da empresa.
  FUTURO PREJUDICADO - “Sem 
esse tipo de apólice de seguro em vigor, uma 
empresa pode ter o seu futuro prejudicado. 
Isto porque, caso os herdeiros não estejam 
interessados em manter o negócio, os demais 
sócios podem por fatores inesperados se ve-
rem obrigados a partir para um procedimen-
to de liquidação, tendo que levantar o capital 
necessário para comprar a parte que cabe à 
pessoa afastada”, reforça Barsotti.
  Segundo ele, como a sucessão empre-
sarial é um processo que exige planejamento 
estratégico, o ideal é que as empresas con-
tratem uma consultoria especializada neste 
tipo de seguro para analisar os negócios e 
viabilizar a melhor forma de transição. “Este 
tipo de seguro garante segurança antecipada 
às sucessões, depois de avaliar a estrutura e 
as necessidades específicas de cada negócio, 
para que as operações continuem em seu ritmo 
normal durante o período de transição”.

Marcelo Barsotti, CRO (Chief 
Revenue	Officer)	da	Pryor	Global.
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Câmara aprova MP que cria marco regulatório da securitização

Argo muda de nome e passa a se chamar Akad Seguros
 

 A Câmara dos Deputados aprovou 
no dia 15 do mês passado a medida provi-
sória que estabelece um marco regulatório 
das companhias securitizadoras e cria a 
Letra de Risco de Seguro (LRS). A matéria 
segue para o Senado.
 A MP foi editada em março pelo 
governo federal para atualizar regras an-
teriormente dispersas em vários tipos de 
legislação.	O	texto	define	regras	para	a	
securitização (conversão) de direitos credi-
tórios (créditos que um produtor tem direi-
to a receber e que podem ser usados para 
converter dívidas em títulos rurais).
 “Os instrumentos criados servirão 
como importantes ferramentas de gestão 
de risco que são hoje inexistentes, permitin-

do às empresas alcançarem um conjunto 
mais diversificado de atividades econômicas. 
Isso tenderá a reduzir o custo da assunção 
de riscos, e por sua vez, este benefício deve 
ser repassado às famílias na forma de uma 
maior gama de serviços e produtos e condi-
ções mais favoráveis de crédito”,	justificou	o	
governo ao editar a medida.

 Desde o dia 24 do mês passado, a 
Argo – uma das principais seguradoras do 
país - passou a se chamar Akad Seguros.  
 A nova marca é mais uma das muitas 
mudanças que estão sendo implementadas 
na seguradora, desde fevereiro deste ano, 
quando a GP Investments assumiu a direção 
da empresa.

 

O nome tem origem em um dos mais an-
tigos povos da Babilônia, os Acádios, que 
viveram na região por volta de 2500 a.C. Foi 
aproximadamente nesta época e local que 
surgiram os primeiros conceitos do seguro, 
quando caravanas de cameleiros cruzavam 
o deserto e mutualizavam entre si os prejuí-
zos, como a morte de animais.
  A nova identidade visual – que ainda 
conta com o slogan “Faz tudo para você 
fazer mais” - vem acompanhada também de 
quatro ícones que representam as principais 
linhas	de	produtos	que	a	companhia	atua:	
Patrimoniais e Engenharia, Responsabilidade 
Civil, Transporte e Linhas Financeiras. 

Depois da Câmara, a MP agora aguarda votação no Senado. 
Foto:	Wilson	Dias/Agência	Brasil.
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 Dirigir é uma tarefa quase diária para parte da população brasileira, mas muita gen-
te ainda não sabe sobre seus direitos e deveres no trânsito, o que pode causar acidentes. 
 Ter seguro de vida e do seu automóvel ajuda muito, mas é apenas uma parte dessa 
equação. É preciso muito mais que isso para sobreviver aos muitos perigos das ruas, aveni-
das e estradas. Página 8

REVISTA
PREMIADA

Você sabe se cuidar no 
trânsito? Ter seguro é só 
uma parte da equação

Veja também:
- Procura por seguro cibernético cresce 100% em um ano. Página 12
- No planejamento das férias, o seguro-viagem é indispensável. Página 14
- ANS diz que decisão do STJ não altera rol de coberturas obrigatórias. Página 19
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  O mercado de seguros tem se mostrado um dos mais promissores do Brasil. 
Há vários anos tem crescido na casa dos dois dígitos. Só no ano passado o total 
anual de contratos alcançou R$ 306,3 bilhões, expansão de 11,9% sobre 2020. Isso 
tem encantado muitas pessoas para ingressarem neste mercado. Houve aumento 
de 94% em 2021, em relação a 2019, na procura por cursos de formação na Escola 
de Negócios e Seguros. Página 17

REVISTA
PREMIADA

Seguros, um mercado que 
reluz, encanta e seduz 

Veja também:
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