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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
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Seguros, um mercado que 
reluz, encanta e seduz 

Veja também:
-  Veja dicas para você escapar dos golpes na internet. Página 9
-  Maio Amarelo busca reduzir número de acidentes de trânsito. Página 13
-  Morte de ídolos influenciam na procura por seguro de vida. Página 15
-  Artigo Jurídico: Assistência não é seguro. Confira na Página 21
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Acidentes de trânsito causam 
cinco mortes no Brasil a cada hora, 

segundo um relatório divulgado pelo 
Conselho Federal de Medicina (CFM).

campanha que tem o objetivo de alertar a 
população sobre os acidentes de trânsito.

Veja mais na página 13.

Estamos no 



4  O mercado de seguros tem despertado o interesse de muitas pes-
soas. Um sinal disso é o número de alunos matriculados na Escola de 
Negócios e Seguros, que oferece curso de formação de corretores de 
seguros. Num comparativo, o ano de 2021 registrou 94% a mais de pro-
cura, em relação a 2019. Este tema é abordado na matéria “Seguros, um 
mercado que reluz, encanta e seduz”, a partir da página 18. Alguns núme-
ros do mercado indicam dados muito positivos. Nos últimos anos, o setor 
tem crescido no percentual de dois dígitos, muito diferente de algumas 
outras áreas da economia. Só no ano passado o total anual de contratos 
alcançou R$ 306,3 bilhões (sem as áreas de saúde e Dpvat), expansão de 
11,9% sobre 2020. O mercado segurador brasileiro é líder em movimenta-
ção na América Latina e o 18º no ranking mundial. O volume de negócios 
do setor corresponde a aproximadamente 6,3% do Produto Interno Bruto 
(PIB). Esperamos que tenha uma ótima leitura!

Helio Marques
Editor
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Nos siga nas redes sociais!
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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!



https://www.instagram.com/revistaseguroeseguro/
https://www.facebook.com/revistaseguroeseguro/?modal=admin_todo_tour
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Especialista dá dicas para você 
escapar dos golpes na internet

 É cada vez mais comum a utilização 
da internet no dia a dia das pessoas. E, por 
isso, tem aumentado também o número de 
golpes na rede, chamados de cibercrimes.
 Segundo um levantamento da Serasa 
Experian, um brasileiro sofre tentativa de 
fraude a cada oito segundos, via internet. 
 FRAUDES - Em 2021, houve um au-
mento de 58% nas tentativas de fraudes em 
e-commerce, serviços financeiros e vendas 
no geral. Os dados são da empresa de tec-
nologia antifraude ClearSale. 
 O estudo, chamado de Mapa da Frau-
de, fez um levantamento com mais de 375,5 
milhões de transações, e a categoria com o 
maior índice de golpes foi a de celulares. 
 O gerente de Prevenção a Fraudes 
do banco digital Letsbank, Bruno César, 
informa que os dias que antecederam o Dia 
das Mães com certeza registraram um gran-
de número de fraudes cibernéticas.
 PERDAS - Em datas assim, segundo 

ele, todo mundo sai per-
dendo, o banco, o 

empreendedor e 
o cliente. “Lite-
ralmente, todos 
acabam sendo 
prejudicados, 
direta ou indi-

retamen-
te”, diz 

Bru-
no.

 

Ele explica que o Dia das Mães é um mo-
mento em que muita gente compra  vir-
tualmente e possivelmente muitos foram 
impactados por um desses golpes.
 “Datas comemorativas são excelentes 
oportunidades para os golpistas entrarem 
em ação. Eles percebem a fragilidade e a 
urgência das pessoas em comprar e receber 
o presente a tempo e se aproveitam disso”, 
destaca Bruno.
 PANDEMIA - Segundo ele, houve 
aumento de golpes por meios digitais na 
pandemia. “Várias instituições migraram 
seus processos de meios físicos para meios 
digitais, e houve uma carência da população. 
Devido ao isolamento, ficamos mais sus-
cetíveis a cometer erros que, talvez em um 
cenário de normalidade, não cometeríamos”.
 O estelionatário conhece e estuda os 
perfis e sabe a maneira de ‘atacar’ a vítima, 
analisa Bruno, que lista as fraudes mais co-
muns do momento: o golpe do Falso Brinde 
e do WhatsApp.
 “No golpe do “Falso Brinde” os gol-
pistas se passam por agentes de grandes 
empresas via WhatsApp alegando ter um 
brinde. Eles pedem os dados cadastrais, 
entregam o falso brinde no endereço e pe-
dem uma selfie para comprovar a entrega. 
Porém, o que muitos não sabem é que essa 
selfie faz parte de um processo de instituições 
financeiras para liberação de empréstimos”, 
explica o especialista.
 PARENTE - Já sobre o golpe do 
Whatsapp, ele detalha: “Eles se passam por 
parentes e amigos das vítimas, utilizando suas 
fotos, através de um número desconhecido de 
WhatsApp para solicitação de dinheiro via PIX, 
alegando vários problemas como ter excedido 
o limite de transação, bloqueio de aplicativo ou 
quebra do aparelho de telefone celular”.
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 Apesar desses golpes atingirem muito 
mais o consumidor, bancos e empresas estão 
se movimentando para mudar esse cenário. 
“As empresas devem reunir mais suas equipes 
gestoras de Prevenção a Fraudes para debater 
o tema, publicar conteúdos de conscientização 
e realizar investimentos robustos em tecno-
logia para prevenção de fraudes e golpes. 
Infelizmente, ainda temos um grande tabu 
nas organizações que não identificam uma 
estrutura focada em antifraude como investi-
mento”, afirma Bruno César.
 FIQUE ESPERTO - A empresa apoia a 

campanha #Fique-
Esperto da Febra-
ban, que tem como 
uma das metas 
conscientizar a Sub-
comissão de Pre-
venção a Fraudes. A 
iniciativa une gover-
no e entidades pri-
vadas com o intuito 
de informar pessoas 
e empresas sobre como evitar golpes usuais 
do nosso novo mundo digital.

Veja dicas para evitar dor de cabeça
 O gerente Bruno César dá algumas dicas para você evitar dor de cabeça nas 
suas compras on-line. Confira:

1. Tome muito cuidado com seus dados pessoais, e não os forneça para qualquer um 
que se identifique como instituição, empresa ou organização;
2. Quando procurado, se desconfiar que tenha algo errado, não prossiga com a ação e 
contate os canais oficiais das empresas para confirmar as solicitações;
3. Se procurado por WhatsApp por algum número desconhecido, mesmo que com 
uma fotografia que lhe seja familiar, tente contatar a pessoa através de meios que 
conheça (telefone, e-mail, redes sociais) para realmente se certificar que, de fato, não 
se trata de golpe;
4. Em compras em e-commerce, priorize os sites de empresas conceituadas. Se optar 
por marcas que não sejam conhecidas, sempre busque consultar a sua reputação;
5. Evite entrar em seus aplicativos bancários a partir de redes públicas, procure reali-
zar suas transações a partir de redes próprias ou conhecidas;
6. Cuidado ao utilizar o telefone celular enquanto estiverem em trânsito, seja em seu 
carro, transporte público ou até mesmo a pé;
7. Quando “ganhar” um brinde, verifique nos canais de atendimento da empresa se 
realmente existe alguma campanha para premiar/contemplar clientes com brindes ou 
descontos;
8. Não tire fotos e selfies a partir do celular de terceiros, seja por qualquer motivo. 
Se for e/ou precisar realizar onboarding em alguma instituição, faça sempre de seu 
telefone, utilizando redes conhecidas;
9. Utilize senhas fortes, com mais de 10 caracteres e alternando letras maiúsculas, 
minúsculas, números e caracteres especiais em seus aplicativos, seja de bancos ou de 
qualquer outra prestação de serviços, como redes sociais e e-mails. Evite utilizar datas 
de nascimento e colocar a mesma senha em vários acessos.

Bruno César, gerente de 
Prevenção a Fraudes do 
banco digital Letsbank.
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 Por muito pouco a fisioterapeuta 
Laryssa Marques Matias não caiu em um 
golpe pela internet, quando quis trocar de 
celular, este ano. Ela procurou o aparelho 
no marketplace do Facebook e encontrou 
um por um valor “bem interessante”, abaixo 
do que pretendia pagar.
 Entrou em contato com o vendedor,  
que disse que se quisesse ver o aparelho 
era só marcar. E assim foi feito. Quando 
chegou ao local, avisou ao vendedor. Ele 
disse não poder atendê-la, pois não esta-
ria em casa, em razão de uma emergência. 
Mas que sua cunhada a atenderia.
 Na portaria do prédio uma pessoa 
desceu, confirmou se era a compradora e 
mostrou o aparelho. Como Laryssa gostou, 
disse que faria o pagamento. Foi neste mo-
mento que o golpe foi descoberto.
 Laryssa, que é manager em uma 
clínica interdisciplinar voltada à saúde, 
bem-estar e qualidade de vida em Curitiba, 
comentou que iria fazer o pix na conta “x”, 
indicada pelo “cunhado” dela. A vendedora 
estranhou e disse que não estava enten-
dendo. Que o pix era outro e que não havia 
nenhum “cunhado” envolvido na venda.
 O golpe se deu desta forma: a ven-
dedora colocou o anúncio no marketplace. 
O golpista viu e anunciou o celular, que 
não era dele, por um preço bem menor, 
justamente para atrair a atenção de com-
pradores. Se Laryssa não tivesse checado 
com a vendedora que faria o pix na conta 
“x” o golpe teria dado certo. E ela ficaria 
sem o valor pago e a vendedora não lhe 

entregaria o celular, pois não teria recebido 
pagamento algum.
 Laryssa saiu do local sem o celular 
que queria, a vendedora sem ter efetuado 

a venda, mas ninguém saiu perdendo. Só o 
golpista, que “deixou de vender” um pro-
duto que não era seu. Irritada, Laryssa ainda 
enviou uma mensagem “daquelas” para o 
suposto vendedor, que a bloqueou.
 Esta foi a primeira vez que Laryssa 
cairia em um golpe na internet. “Ainda bem 
que não se concretizou, mas conheço pessoas 
que não tiveram a mesma sorte e perderam 
dinheiro”, diz. A partir de agora, segundo 
ela, vai ficar ainda mais esperta em situa-
ções semelhantes.

A checagem de uma 
informação impediu 
que fisioterapeuta 
caísse em   G O L P E

Fisioterapeuta Laryssa Marques Matias.
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B U S C A  R E D U Z I R  N Ú M E R O 
DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

 O Maio Amarelo 2022 está no ar. A 
ação tem o objetivo de alertar a sociedade 
para o alto índice de mortes e feridos no trânsi-
to em todo o mundo. A cor amarela, que sina-
liza advertência no semáforo, foi escolhida por 
simbolizar a atenção necessária para a causa.
 A iniciativa conta com campanhas 
educativas em redes sociais e foco na edu-
cação para o trânsito durante as fiscaliza-
ções nas rodovias federais de todo o Brasil. 
 CONSCIENTIZAÇÃO - De acordo 
com a PRF, a mobilização busca conscienti-
zar o cidadão de que a responsabilidade ao 
volante é fator determinante para o número 
de acidentes que ocorrem todos os dias nas 
rodovias federais do país.
 Em 2020 foram registrados 63.578 aci-
dentes nas rodovias federais, resultando em 
71.511 pessoas feridas e 5.293 óbitos. Já em 
2021, foram 64.518 acidentes, com 71.804 
pessoas feridas e 5.393 óbitos.
 Somente no primeiro trimestre de 
2022, foram registrados 14.976 acidentes 

nas rodovias federais, resultando em 17.115 
pessoas feridas e 1.283 óbitos. 
 RANKING - Minas Gerais tem lide-
rado o ranking de acidentes até agora, com 
1.911 ocorrências, seguido de Santa Cata-
rina, com 1.875, e Paraná, com 1.669 aci-
dentes. Já em relação ao número de mortes 
nas estradas federais este ano, Minas Gerais 
lidera com 164 óbitos, seguido de Bahia e 
Paraná, com 144 e 131, respectivamente.
 O Movimento Maio Amarelo foi 
criado em 11 de maio de 2011. Os países 
signatários se comprometeram a reduzir a 
violência no trânsito em um percentual de 
50% no período citado.
 As ações foram prorrogadas por mais 
uma década pela ONU, fixando o período 
2021-2030 como a segunda década para 
ações pela segurança no trânsito; e o Bra-
sil, assim como os demais países, estipulou 
uma meta de redução de 50% das mortes 
em decorrência de acidentes de trânsito 
para o novo período.

O MOVIMENTO MAIO AMARELO
 O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da 
sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.
 O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a 
sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar 
toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, em-
presas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, 
fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se 
em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do 
trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

      POR QUE MAIO?
Em 11 de maio de 2011, a ONU decretou a Década de Ação para Segurança no 
Trânsito. Com isso, o mês de maio se tornou referência mundial para balanço 
das ações que o mundo inteiro realiza.
      POR QUE AMARELO?
O amarelo simboliza atenção e também a sinalização e advertência no trânsito.
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Como a morte prematura 
de um ídolo é capaz de nos 
despertar para a importância 
do seguro de vida

- Victor Mouadeb -

Artigo

 A morte de um ídolo pode acarre-
tar inúmeros sentimentos, ainda mais se 
acontece precocemente. É comum sentir 
indignação e lamentar a perda do talento, 
por tudo o que não será produzido, seja 
na música, nas artes, nas ciências. Diante 
do inesperado, as pessoas costumam 
se colocar no lugar do outro de manei-
ra empática. O sentimento de proteção 
para com os filhos e familiares também 
fica evidente. Nesse momento é comum 
que as seguradoras e administradoras de 
patrimônio percebam um efeito curioso, 
como o aumento da procura por segu-
ros de vida. Mas, na prática, o que essas 
coisas distintas têm em comum?
 O falecimento precoce de um 
ídolo, ainda mais de forma acidental, 
traz a lembrança da fragilidade da vida 
e, em muitos casos, mostra as dificulda-
des e disputas relacionadas à sucessão 

patrimonial. É o caso do apresentador 
Gugu Liberato e da cantora Marília 
Mendonça, que deixou uma fortuna 
estimada em R$ 500 milhões. Os bens 
naturalmente irão passar para seu filho 
de dois anos, que está sob a guarda 
compartilhada do pai com a avó mater-
na. Para ter acesso aos bens, é necessá-
rio, por exemplo, pagar o ITCMD -- Im-
posto sobre Transmissão Causa Mortis 
e Doação. No caso dos bens da cantora, 
o valor estimado é de cerca de R$ 40 
milhões, já que o percentual da taxa fica 
entre 2% e 8%, a depender do montan-
te total do patrimônio e do estado em 
que a pessoa reside ou possui os bens.
 Vale lembrar, para quem acha o 
valor alto, que na maioria dos países, 
o imposto fica em torno de 40%, che-
gando a 60% em alguns locais, como a 
Espanha. Sobre este aspecto, existem 
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projetos no Brasil para tornar o ITCMD um 
imposto federal, não mais estadual, que 
ficaria com um percentual de 20% do total 
do valor do patrimônio. Caso isso acon-
teça, a procura por seguros de vida deve 
crescer muito mais, já que a consciência 
sobre o imposto deve aumentar.
 É natural que as pessoas se pre-
ocupem com a segurança financeira 
de seus entes queridos, caso venham 
a falecer. Um empresário que sustenta 
os pais, os irmãos, a esposa e os filhos, 
por exemplo, pode ficar preocupado 
com o valor elevado de impostos que 
seriam cobrados para permitir o aces-
so ao seu patrimônio, o qual, muito 
possivelmente seus herdeiros não 
teriam condição de pagar.
 É neste cenário que o seguro de 
vida ganha destaque. Ele é uma fer-
ramenta capaz de facilitar o acesso a 
valores envolvidos na transição de patri-
mônio, além de servir como garantia em 
casos de acidentes e doenças parcial ou 
totalmente incapacitantes, protegendo 
o segurado e garantindo uma renda. É 
para ter essa garantia em vida que mui-
tos solteiros buscam essa modalidade de 
seguro. Médicos cirurgiões, por exemplo, 
frequentemente fazem aditivos em seus 
seguros de vida para proteger sua princi-
pal ferramenta de trabalho: suas mãos.
 No Brasil, infelizmente, ain-
da não existe uma cultura do seguro 
de vida, embora o segmento esteja 
crescendo. De acordo com dados da 
Federação Nacional de Previdência 
Privada e Vida (FenaPrevi), a arrecada-
ção de prêmios pelas seguradoras no 

segmento atingiu R$ 8 bilhões no pe-
ríodo de janeiro a setembro de 2021, 
crescimento de 29% sobre o mesmo 
período de 2020.
  Mesmo com a existência de pla-
taformas digitais, algumas das próprias 
seguradoras, para contratação de segu-
ros, a maioria dos brasileiros ainda pre-
cisa do acompanhamento e do contato 
humanizado de um corretor para fazer 
a contratação. Isso acontece porque as 
dúvidas são muitas, já que a população 
carece de informações sobre o tema, 
que não é amplamente abordado.
 Entre as muitas opções que ge-
ram confusão estão: pagamento mensal 
ou anual, seguro permanente (vida intei-
ra do segurado) ou temporário (período 
de tempo determinado, exemplo do 
pai que contrata até o filho completar a 
faculdade, para garantir que os estudos 
não sejam interrompidos por alguma 
intercorrência), inclusão de aditivos 
(como doenças graves, invalidez par-
cial ou total), entre muitos fatores. Para 
esclarecer esses pontos, é importante a 
consultoria de um profissional qualifica-
do, até mesmo para lembrar o segurado 
da importância do seguro.
 Infelizmente, com o decorrer do 
tempo, sobretudo nos casos em que o 
pagamento é mensal, o indivíduo vê o 
dinheiro sendo descontado, esquece por-
que fez o seguro e não enxerga os bene-
fícios. É preciso que um profissional da 
área lembre ao segurado que o prêmio 
serve para proteção individual e de sua 
família, garantindo uma certa estabilida-
de financeira no caso de uma fatalidade.

Victor Mouadeb é executivo responsável por patrimônios da EWZ Capital.
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---- um mercado que ---- 
reluz, encanta e seduz

S E G U R O S

 O mercado de seguros tem se mos-
trado um dos mais promissores do Brasil. 
Há vários anos tem crescido na casa dos 
dois dígitos. Só no ano passado o total anu-
al de contratos alcançou R$ 306,3 bilhões 
(sem as áreas de saúde e Dpvat), expansão 
de 11,9% sobre 2020.
 O setor segurador brasileiro é líder 
em movimentação na América Latina e o 
18º no ranking mundial. O volume de ne-
gócios do setor corresponde a aproximada-
mente 6,3% do Produto Interno Bruto (PIB).
 Os dados mais recentes da Confe-
deração Nacional das Seguradoras (CNseg) 
mostram que o setor movimentou em fe-
vereiro mais de R$ 26,7 bilhões em prêmios 
de seguros, contribuições em previdência 
privada e fatura-
mento de capi-
talização (sem 
Saúde e Dpvat), 
representando 
avanço signifi-
cativo de 21,3% 
sobre o mesmo 
mês de 2021.
 ARRECA-
DAÇÃO - Com 
isso, a arreca-
dação acumula-
da no primeiro 
bimestre do ano 
representou um 
avanço de 13,5% 
sobre o mes-
mo período  do 

ano passado. O segmento dos seguros de 
Danos e Responsabilidades continua sendo 
o protagonista no desempenho do setor  e, 
em fevereiro, arrecadou R$ 8,1 bilhões em 
prêmios, valor 28,3% superior àquele de 
fevereiro de 2021.
 O seguro Automóvel, mantendo 
o bom resultado observado em janei-
ro (+19,6%), cresceu 23,0% em fevereiro, 
total de R$ 3,3 bilhões em prêmios diretos 
no mês. Os seguros do grupo Patrimonial 
movimentaram R$ 1,5 bilhão em feverei-
ro, configurando um aumento de 9,8% em 
relação ao mesmo mês do ano anterior, 
depois de um crescimento de 30,1% em 
janeiro, na mesma métrica de comparação. 
Com isso, nos dois primeiros meses do ano, 

o grupo arrecadou 
o montante de R$ 
3,4 bilhões, avanço 
de 20,3% em re-
lação ao primeiro 
bimestre de 2021. 
 A arrecadação 
do seguro Habi-
tacional avançou 
13,6% em feve-
reiro, quando 
comparada à de 
fevereiro de 2021, 
totalizando mais 
de R$ 453 mi-
lhões em prêmios. 
Responsabilidade 
Civil movimentou 
R$ 321 milhões 
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em fevereiro, valor 27% maior do que o de 
fevereiro de 2021. Os seguros de D&O (Di-
rector & Officers) apresentaram crescimento 
expressivo de 57,2% na mesma comparação 
mensal. Na esteira da proteção contra os 
ataques cibernéticos que têm crescido ex-
ponencialmente nos últimos anos, a deman-
da por seguros contra Riscos Cibernéticos 
vem avançando rapidamente no Brasil. Em 
fevereiro deste ano, o produto apresentou 
a segunda maior arrecadação desde a sua 
criação, R$ 12,6 milhões, um avanço de 
53,7% em relação ao mesmo mês de 2021. 
O seguro Rural manteve a tendência de alta 
na arrecadação apresentada no primeiro mês 
do ano. Depois de avançar 95,6% em janeiro, 
em relação ao mesmo mês do ano passado, 
a arrecadação do produto, em fevereiro, foi 
de R$ 888,2 milhões, configurando um avan-
ço de 106,9% em relação a 2021. 
 MERCADO - O país tem hoje 196 
seguradoras, segundo dados da Superinten-
dência de Seguros Privados (Susep), e 146 
resseguradoras, conforme informações da 
Federação Nacional das Empresas de Resse-
guros (Fenaber). O setor gera cerca de 180 mil 
empregos diretos, muitos deles ofertados por 
93,8 mil corretores de seguros, espalhados 
pelo país, de acordo com a Federação Nacio-
nal dos Corretores de Seguros (Fenacor).

 O que o mercado de seguros pode 
oferecer aos profissionais do setor tem 
seduzido muitas pessoas. Dados da Escola 
de Negócios e Seguros (ENS) registram que, 
em 2019, foram habilitados 3.602 novos 
corretores de seguros. Em 2020, 4.226. No 
ano passado, 6.984, um total 94% maior 
que em 2019.
 O corretor Laudemiro Sorélio Maria-
no de Andrade, de Telêmaco Borba, no Pa-
raná, foi um dos que foi seduzido por este 
mercado. Ele 
considera o 
setor um dos 
mais atra-
entes finan-
ceiramente, 
como pro-
fissão, mas 
ressalta que 
o fato de se 
poder ajudar 
as pessoas, 
em momen-
tos difíceis, 
conta muito 
também. 
“Auxiliá-las 
a reduzir riscos e a solucionar problemas dá 
muita satisfação”, diz.

Corretor Laudemiro Sorélio 
Mariano de Andrade.
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 Para Andrade, uma das vantagens 
do setor é poder atender segurados de 
todo o Brasil. “Isso amplia muito as possi-
bilidades de negócios, de ganhos, o que o 
torna ainda mais atrativo”, complementa, 
ressaltando que pretende continuar neste 
mercado por muito tempo. “Na verdade, 
não pretendo sair. Que a minha missão 
como corretor seja proteger cada vez mais e 
melhor os brasileiros”.
 EMPREGO - Quem também entrou 
neste mercado há algum tempo foi Babiane 

Dalpont. Ela, que 
por muitos anos 
morou no Pará, 
decidiu mudar 
de ares e se fixar 
em Curitiba, no 
Paraná. A busca 
por um empre-
go a levou até 
uma vaga de 
assistente ad-
ministrativa em 
uma corretora 
de seguros. 
 Não 
entendia nada 

do mercado, mas se apaixonou pela área e 
pelos números do setor, a ponto de buscar 
qualificação e se matricular na Escola de Ne-
gócios e Seguros, a ENS, para fazer o curso 
de formação de corretor de seguros.
 “É um mercado que está em cresci-
mento constante e oferece muitas oportunida-
des. É muito promissor”, avalia ela, que “co-
meçou do zero” e teve como primeiro cliente 
seu próprio pai. Hoje tem uma carteira respei-
tável e diversificada. ”Não me arrependo em 
nenhum instante por ter escolhido esta profis-
são. Muito pelo contrário. Sou muito grata a 
ela, pois é assim que cuido de minha família”.
 Babiane acredita num crescimento 
ainda maior do mercado. Para ela, a pande-
mia fez acender a luz de alerta nas pessoas, 
que têm se conscientizado da importância 
do seguro em suas vidas. 

 A vendedora Elaine Cristina Faria 
Theis ainda não atua na área, mas está 
ávida para começar, pois acredita no 
potencial do mercado. “O seguro possui 
muitas ramificações, e isso acaba causando 
alguma insegurança”, justifica, apesar de 
já ter decidido trabalhar com produtos de 
vida e previdência.
 PUJANTE - Para Elaine, que con-
cluiu o curso de formação recentemente, o 
mercado é muito pujante e isso incentiva o 
ingresso na carreira.  “O seguro é um produto 
extremamen-
te necessário, 
apesar de 
ainda não 
estar tão di-
fundido entre 
a população”. 
Em sua ava-
liação, isso, 
no entanto, 
pode mu-
dar com as 
transforma-
ções que o 
mercado tem 
passado e por uma maior conscientização 
das pessoas pelo produto.
 Elaine faz coro com Andrade e 
reforça que, além do aspecto financeiro, o 
seguro proporciona ao corretor uma satis-
fação muito grande. “Poder ajudar tantas 
pessoas, quando enfrentam algum sinistro e 
precisam se reerguer, dá muita satisfação“, 
avalia, acreditando que o seguro é muito 
importante para a economia do país, pois 
fomenta o desenvolvimento, reduz vulne-
rabilidades da sociedade e mitiga riscos.

Corretora de Seguros 
Babiane Dalpont.

Vendedora Elaine Cristina 
Faria Theis.

“É um mercado que está em cres-
cimento constante e oferece muitas 
oportunidades. É muito promissor”.

Babiane Dalpont



Confira cinco dicas de segurança no trabalho

1 - Estabeleça uma Comissão Interna
 de Prevenção de Acidentes 

2 - Tenha um plano prevenção 
de acidentes de trabalho

3 - Invista em treinamento de primeiros socorros

4 - Tenha um checklist de EPIs

5 - Acompanhe as normas regulamentadoras
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 Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, o Brasil é um dos campeões mundiais de 
acidentes fatais de trabalho, por isso a prevenção de acidentes e as dicas de segurança nas 
empresas são primordiais. Veja abaixo 5 dicas de segurança do trabalho:

 A Cipa deve ser formada por representantes do empregador 
e dos empregados e ajudará no trabalho de prevenção de acidentes 
e segurança nas empresas através da identificação de riscos.

 Os riscos de acidentes de trabalho em sua empresa reduzi-
rão significativamente quando for estabelecido um plano claro de 
prevenção, com medidas a serem tomadas no caso de incidentes.

 No ambiente de trabalho, quanto mais pessoas estiverem 
capacitadas para ministrar com segurança os primeiros socorros, 
menores os riscos de acidentes fatais.

 Mantenha uma relação de EPIs obrigatórios e controle seu 
uso adequado por meio de checklists.

 As Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho 
estão em constante atualização, por isso é tão importante disponi-
bilizá-las de forma clara e acessível para a equipe.

Fonte: Moki.
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Assistência não é seguro

Mais informações em
www.checozzi.adv.br 

Tel 41 3024-0571

 É cada vez mais comum as seguradoras disponi-
bilizarem serviço de assistência vinculado aos contratos 
de seguro para amenizar problemas decorrentes de 
sinistros ou inerentes à própria cobertura.   
 Trata-se de um serviço específico oferecido de for-
ma complementar que não assegura o interesse legítimo 
do segurado (como patrimônio ou a vida, por exemplo) e 
não gera direito a reembolso ou indenização contratual.
 Diferente é a garantia do risco (cobertura) con-
tratualmente prevista na apólice de seguros, que pro-
porciona ao segurado uma indenização contra eventuais 
riscos, referentes a uma pessoa ou coisa, em caso de 
ocorrência de sinistros. 
 Enquanto a cobertura securitária possui caráter 
indenitário, a assistência consiste em um serviço comple-
mentar e de suporte.
 O serviço de assistência também está regulamenta-
do pela Susep, por meio das Circulares 310/2005 e 318/2006.
 De acordo com as normas de regulamentação o 
serviço de assistência não poderá ser prestado diretamente 
pelas seguradoras (uma vez que o Decreto Lei n.º 73/66 
estabelece que estas sociedades não estão autorizadas a 
comercializar outros serviços de qualquer natureza), deve 
possuir condições contratuais em documento próprio e não 
pode ser pago em espécie ou reembolsado ao segurado.
 Neste caso, em que a prestação do serviço de 
assistência não se trata de garantia (cobertura) do con-
trato de seguro, as seguradoras, conforme definido pela 
Susep, assumem responsabilidade subsidiária perante 
o segurado. Mas não obstante esta regulamentação, o 

Código de Defesa do Consumidor, define que, em de-
corrência da condição de consumidor do segu-

rado, a responsabilidade da seguradora 
é solidária com todos aqueles que 

integram a cadeia de pro-
dução e fornecimento 

do serviço.

Frente parlamentar quer 
reduzir limite de velocidade 

em vias urbanas

 Participantes de reunião da Frente 
Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro 
da Câmara dos Deputados pediram no últi-
mo dia 3 a redução do limite de velocidade 
das vias urbanas. Hoje, o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) fixa a velocidade de até 80 
km/h em vias urbanas de trânsito rápido.
 Esse é um dos objetivos do progra-
ma “Vias Seguras”, lançado pela União dos 
Ciclistas do Brasil (UCB), para levantar dados 
e propor soluções de mobilidade urbana 
para melhorar o convívio de pedestres, pes-
soas com mobilidade reduzida e ciclistas. A 
iniciativa foi apresentada aos deputados.
 A diretora da UCB Ana Carboni defen-
deu que o limite atual seja alterado para 60 
km/h, e que a velocidade em vias rurais passe 
a ser de até 30 km/h. “Existem boas práticas 
nesse sentido no Brasil, como Fortaleza, que 
atingiu a meta da ONU, e o Rio de Janeiro, 
que também está readequando a velocidade 
das vias”, explicou. A capital cearense, frisou 
Carboni, reduziu em 50,3% o número de 
mortes no trânsito na última década.
 Segundo ela, o alto limite de veloci-
dade está relacionado com o aumento da 
morte de ciclistas no trânsito durante o pe-
ríodo da pandemia. Carboni informou que o 
atropelamento e a morte de ciclistas no país 
aumentaram 30% de 2019 para 2020, e mais 
30% de 2020 para 2021.

Liliana Orth Diehl 
                         é do escritório 
           Checozzi & Advogados 
     Associados, especializado 
                               em seguros.
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Brasileiro não sabe quanto vai receber quando se aposentar

FenaSaúde prevê aumento de 15% nos planos de saúde

 Uma reportagem da Folha de S. Paulo
mostra que o brasileiro, em geral, não sabe 
quanto vai ganhar depois que se aposentar, 
segundo levantamento da Fenaprevi (Federa-
çãoNacional de Previdência Privada e Vida). 
 De acordo com o Datafolha, que 
ouviu 2.023 pessoas no fim do ano passado, 
três em cada dez entrevistados pretendem 
viver com a aposentadoria do INSS quando 
pararem de trabalhar, mas 64% deles des-
conhecem o valor que receberão.
 A pesquisa também perguntou como 
os entrevistados se sustentariam caso vives-
sem até os 150 anos de idade. Cerca de 8% 
deles disseram acreditar que teriam dinheiro 
suficiente guardado para se manter até lá. 
Para cumprir o plano, a maior parte indicou a 

possibilidade de economizar e investir.
 A expectativa de aproximadamente me-
tade dos brasileiros é parar de trabalhar aos 60 
anos de idade, mas 28% deles acham que não 
conseguirão atingir o objetivo, diz a pesquisa.

 Com base no reajuste adotado pela 
ANS, mais as informações das operadoras, 
a FenaSaúde prevê um aumento de mais de 
15% nos planos de saúde. Segundo a Fede-
ração, a alta da inflação, o preço dos me-
dicamentos e insumos médicos, além dos 

tratamentos da covid-19, impactam direta-
mente no reajuste.
 “Ainda assim, no acumulado dos últi-
mos dois anos, o IPCA passou de 16% e o re-
ajuste de medicamentos, 22%, frente a 6,22% 
dos planos de saúde individuais, se confir-
madas as projeções de reajuste para 2022, e 
considerando o reajuste negativo de 8,19%, 
em 2021. O cálculo considera a variação das 
despesas assistenciais com atendimento aos 
beneficiários de planos de saúde, a variação 
por faixa etária e a eficiência da operadora”, 
explica a federação.
 Em 2021, a ANS definiu a redução de 
8,19% nos valores das mensalidades, já que 
muitos brasileiros adiaram a procura por 
serviços médicos não emergenciais.
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Humor

VEJA POSTS DA GI E DA RAFA EM NOSSAS REDES SOCIAIS, AOS SÁBADOS.
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Confira 
as edições anteriores da 

Seguro é Seguro.

E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais.

Edição de Março Edição de Abril
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 Tem sido cada vez mais frequente na imprensa a divulgação de notícias 
relacionadas a enchentes e inundações, chuvas torrenciais e, infelizmente, 
prejuízos financeiros e mortes. Tanto no Brasil, como no mundo.
 Segundo o Swiss Re Institute, que aproveita a experiência da resseguradora 
Swiss Re para desenvolver pesquisas orientadas, inundações extremas provocaram 
grandes perdas em 2021 e 75% dos riscos de inundação permanecem sem seguro, 
em diversas partes do mundo. Página 18.

Veja também:

- STJ decide que amante não pode ser beneficiário de seguro de vida. Pág. 17;
- Confira o artigo do advogado Luiz Carlos Checozzi sobre o prazo prescricional 
da cobrança judicial da indenização do seguro. Pág. 19;
- Veja algumas dicas de segurança para você ficar sempre seguro. Página 20.

REVISTA
PREMIADA

Maioria dos riscos possíveis 
de inundação não tem seguro
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 Um estudo divulgado este mês mostra que o consumidor tem procurado 
mais por termos ligados a seguro digital, como insurtech, seguradora  digital, 
dentre outros. Confira na página 9.

Veja também:

- Ranking mostra desempenho das seguradoras no Brasil. Pág. 15
- Excesso de carga, erro que custa caro ao caminhoneiro. Pág. 16
- Seguradoras fecham 2021 com alta no faturamento e na sinistralidade. Pág. 18
- Projeto pune quem parar o veículo para brigar no trânsito. Pág. 20

REVISTA
PREMIADA

Estudo mostra que 
consumidor já procura 
mais por seguro digital

Veja todas as edições no site www.revistaseguroeseguro.com.br
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