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PREMIADA

Estudo mostra que
consumidor já procura
mais por seguro digital
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.
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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
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Quando pensávamos que as coisas não podiam piorar, após uma
pandemia avassaladora, pioraram! Veio a guerra. E com ela mais vidas
estão sendo perdidas, em nome da ganância territorial do homem.
Todo o mundo assiste a inúmeras atrocidades, que só o ser humano consegue fazer. Para, lá na frente, alguém dizer “vencemos!”.
O custo dessa “vitória” são rastros de sangue e dor deixados por
toda parte. Lares desfeitos, vidas com destinos mudados à bala e bombas.
Que muito em breve ouçamos um “cessar-fogo” e que todos os
que deixaram a Ucrânia, com rumos incertos, possam voltar e recomeçar.
Paz ao mundo e aos homens de boa vontade!
Helio Marques
Editor
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Nos siga nas redes sociais!

66

Nosso objetivo é popularizar
o mercado de seguros!
Nossa proposta consiste em levar informações de
forma clara para que mais pessoas se conscientizem da
importância de segurar seus bens mais preciosos.

Seguro é Seguro!
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Aumentam buscas pelos termos
“seguro digital”, “insurtechs” e
“seguro sem franquia” na web
As perguntas e termos relacionados
aos novos formatos de contratação de seguro, como “o que é uma insurtech?”, apresentaram alta de 133,3% em janeiro deste
ano, considerando os resultados dos principais buscadores online em comparação
com o mesmo período de 2021. Os dados
fazem parte de levantamento realizado pela
Pier, seguradora digital, em parceria com a
Semrush, plataforma de gerenciamento de
visibilidade online.
Outro destaque do estudo foi o aumento da busca pelos termos “seguradora
digital” e “seguro sem franquia”, com alta de
50% e de 57,1%, respectivamente. Apenas a
procura da palavra-chave “insurtech” cresceu 60% nos buscadores online no primeiro
mês do ano.

Tudo isso ajuda a ilustrar os efeitos do
surgimento e crescimento de diversas insurtechs no setor, que trazem uma nova abordagem para o tradicional mercado de seguros.
A pesquisa apontou ainda que as
palavras “seguros” e “seguradoras” tiveram
uma média de 75,5 mil procuras por mês
durante o período de janeiro de 2021 a
janeiro de 2022. Já as expressões “seguro
auto” e “seguro celular” tiveram uma média
de buscas mensais de 18 mil e 16 mil, respectivamente, no mesmo período.
Para Igor Mascarenhas, co-fundador e CEO da Pier, os números da
Semrush demonstram o crescente interesse do público por serviços de seguro,
especialmente pelo modelo de negócios
apresentado pelas insurtechs.
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“Já são mais de 100 insurtechs no
Brasil e o uso de tecnologias como inteligência artificial transforma o segmento, trazendo mais comodidade e praticidade ao consumidor, além de preços estruturalmente mais

baixos. Outras vantagens são a ausência de
franquia ou carência, que vem atraindo um
novo público que, eventualmente, nunca havia contratado um seguro, mas agora deseja
fazer isso”, conta Mascarenhas.

Qu a l o sig nif i cad o
d o t e rmo “i nsur t ech”
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A palavra “insurtech” deriva da união de duas
palavras em inglês:
Insurance, que significa “seguro”;
Technology, que significa “tecnologia”.
Essa junção significa que novas empresas buscam desenvolver sistemas digitais que simplifiquem
todo o processo da contratação de um seguro.
A função de uma insurtech é promover uma
revolução no funcionamento das corretoras de
seguro, sendo seu maior objetivo a digitalização de
todo o processo.
Assim, a empresa consegue estruturar o seu
negócio de maneira mais eficiente, principalmente
na hora de vender os produtos e realizar a gestão
dos clientes.
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A inovação pede passagem
no mercado de seguros
O presidente do Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, Antonio Carlos Costa, disse que a inovação pede passagem no mercado de seguros.
Costa destaca que a digitalização
chegou e com ela o mercado presencia uma
verdadeira revolução no setor de seguros.
“Vistoria prévia presencial, emissão de apólice física com seu respectivo carnê de pagamento, protocolo de propostas físicas, para
citar alguns exemplos, já fazem parte do
acervo de tempos pretéritos”.
Segundo ele, processos digitalizados,
utilização de inteligência artificial e de algoritmos, bem como o advento de insurtechs
operando com marco regulatório específico
e devidamente aprovado pela Susep, o órgão regulador do mercado de seguros, estão
transformando o setor. “Mas precisamos ficar
atentos aos grandes e pequenos sinais, faróis
para decifrarmos o que fará sentido para o
consumidor do futuro, ou melhor, do amanhã”.
Em artigo no site da Revista Exame, Costa escreveu há algum tempo que o
cientista e futurista Roy Amara definiu uma
regra muito importante quando tratamos

de novas tecnologias: “Nós tendemos a
sobrestimar o efeito de uma tecnologia em
curto prazo e a subestimar o efeito em longo
prazo. Precisamos aprender a nos estruturar
de forma multidisciplinar e encorajar nossas empresas a errar rápido e regularmente,
construindo cada vez mais uma cultura que
estimula e apoia a inovação continuada”.
Costa assinala que existem dois
grandes desafios pela frente: não subestimar as novas tecnologias, modelos de
negócios e/ou produtos e serviços. “Algumas dessas novidades se tornarão escaláveis e dominarão determinado segmento. E
entrar atrasado nesse “novo mercado” pode
custar a sua existência como empresa. Por
outro lado, o grande desafio é manter e
aprimorar os negócios existentes e que fazem sentido para o consumidor do agora. E
em paralelo estruturar equipes de inovação
para pensarem nas hipóteses impossíveis,
ou ainda não pensadas, colocando-as em
prática, testando, errando e consertando
de forma ágil até que tenhamos uma nova
e viável ideia que garantirá o futuro da
empresa”, frisa.
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Artigo

Como a presença do Brasil na
Convenção de Budapeste ajuda
a combater os cibercrimes
- Gustavo de Camargo -

Após anos, o Brasil finalmente teve sua adesão à Convenção de Budapeste, também conhecida como Convenção sobre o cibercrime, a primeira a debater
este tema. O congresso tem a ideia de fortalecer os meios disponíveis para prevenir e enfrentar os crimes cibernéticos.
Por causa dessa entrada, o combate aos cibercrimes agora terá ajuda de
órgãos internacionais, como a Interpol, por exemplo, e isso adiantará os processos
em seis meses em média segundo especialistas jurídicos. Para o Brasil, isso é uma
vantagem, pois de acordo com um levantamento da Roland Berger, consultoria
estratégica alemã, mais de 9 milhões de ataques são os chamados ransomware,
que sequestram dados e pedem resgate às vítimas para a liberação.
Em janeiro foi comemorado o Mês Internacional da Proteção de Dados,
data não muito conhecida no Brasil, mas com relevância o suficiente para chamar
a atenção para esse cenário. A importância do dia atenta para o cuidado que as
pessoas devem ter ao compartilhar informações na internet e conscientizar empresas para serem mais responsáveis quanto ao tema, principalmente agora na
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era digital. Para gerar a proteção, é preciso o investimento em segurança cibernética, que ajude a reconhecer riscos e fazer o escaneamento de sites e programas.
Sendo o 5º maior alvo em cibercrimes e ficando atrás apenas dos EUA, Reino
Unido, Alemanha e África do Sul, a adesão do Brasil à Convenção traz um reforço
à Lei do Marco Civil da Internet e, também, contribuirá ativamente na Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD). No ano passado, as perdas globais chegaram a US$ 6
trilhões, o que significa três vezes mais que o PIB nacional.
Agora em 2022, a tendência é que esse tipo de cibercrime, juntamente com
roubos de identidades, phishings e fraudes nos comércios eletrônicos cresçam ainda mais, já que o e-commerce cresceu cerca de 30% após o início da pandemia e a
tecnologia continua evoluindo ativamente.
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Para ajudar nesse combate, os empreendedores e até mesmo empresas podem adotar medidas como o Zero Trust, a prevenção contra o vazamento de informações e até mesmo criar um plano de conscientização sobre a cibersegurança. Os
setores alvo, conforme o levantamento da consultoria alemã são varejo, finanças,
hotelaria e manufatura.
No início de 2020, o Brasil criou o Decreto Federal nº 10.222102, que aprova
a Estratégia Nacional de Cibersegurança. O objetivo deste regulamento é orientar o
país em termos de segurança e incluir iniciativas para aumentar a proteção contra
ataques. Adicionalmente, o decreto propõe um modelo de governação centralizado, para promover a coordenação entre as diferentes áreas relacionadas e estabelece a criação do Conselho Nacional de Cibersegurança.
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) elaborou um relatório
sobre o estado de maturidade dos países latino-americanos, onde demonstra que
o desenvolvimento moderado em cibersegurança na América Latina é um desafio
para todos os atores do ecossistema. Para isso, as instituições públicas, privadas, de
ensino e o terceiro setor devem coordenar esforços que contribuam para a criação
de tecnologias seguras e acessíveis. O preenchimento dessa lacuna não terá apenas
impactos positivos nos profissionais e nas empresas, mas também no desenvolvimento da inclusão social.

Gustavo de Camargo é Diretor de Vendas da VU Brasil, empresa de
proteção de identidade e prevenção de fraude na América Latina.
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Conheça o
RANKING DE DESEMPENHO
das seguradoras no Brasil
A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência
Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) divulgou neste mês de
março um ranking que mostra o desempenho das companhias de seguros no Brasil.
Em 2021, os cinco primeiros do
ranking foram BB Seguros (R$ 61,9 bilhões
e 20,2% de market share); Bradesco (R$ 50,4
bilhões e 16,4%); Caixa Seguros (R$ 38,4
bilhões e 12,5%); Zurich (R$ 22,8 bilhões e
7,4%); e Itaú (R$ 17,5 bilhões e 5,7%)
O segmento de Danos e Responsabilidades (sem Dpvat) foi o que mais contribui
para a expansão setorial no ano, com alta de
14,6% e prêmios (valores pagos pelos segurados) da ordem de R$ 89,8 bilhões.
Os cinco maiores grupos econômicos neste segmento foram, por ordem
de volume de arrecadação e percentual
de participação: Porto Seguro (R$ 13,7 bi
e 15,3%); Mapfre (R$ 7,3 bi e 8,1%); Tokio
Marine (R$ 6,8 bi e 7,6%; Allianz (R$ 6,8 bi
e 7,6%); e BB Seguros (R$ 6,4 bi e 7,1%).
O segmento de pessoas (Vida e
Previdência) cresceu um pouco menos,
11,5%, com prêmios e contribuições
somados superiores a R$ 192,3 bilhões.
Os cinco primeiros do ranking foram BB
Seguros (R$ 51,2 bi e 26,7% de participação); Bradesco (R$ 38,6 bi e 20,1%); Caixa
Seguros (R$ 37 bi e 19,3%); Zurich (R$
17,8 bi e 9,3%); e Itaú (R$ 13,6 bi e 7,1).
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Em Capitalização, a alta no ano
foi de 5,9%, e o faturamento, de R$
24,3 bilhões. Os cinco maiores foram
Bradesco (R$ 5,5 bi e 22,6%); BB Seguros (R$ 4,3 bi e 17,7%; Santander (R$
3,8 bi e15,7%); Itaú (R$ 2,6 bi e 10,9%);
Icatu (R$ 2,2 bi e 9,1%).
Em Saúde Suplementar, as maiores
em 12 meses encerrados em setembro
(último dado disponível na ANS) foram:
Bradesco (R$ 30,7 bi e 12,8% de participação individual de mercado); SulAmérica (R$ 21,8 bi e 9,1%); Amil (R$ 19,9 bi e
8,3%); Notredame Intermédica (R$ 9,7 bi
e 4,1%); e HapVida (R$ 6,9 bi e 2,9%).

O RANKING EM DE TALHES VOCÊ PODE VER AQUI.
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EXCESSO DE CARGA,

erro que custa caro ao caminhoneiro
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Preço alto do combustível, dificuldade em repassar custos para o cliente e inflação das peças de reposição são algumas
das razões para que alguns caminhoneiros
autônomos ou mesmo empresas excedam a
capacidade de carga do veículo, na tentativa
de ganhar mais por entrega realizada.
Mas essa prática, ao contrário do
que se pensa, não ajuda a aumentar a margem de lucro, pois causa danos ao caminhão, aumentando os custos de manutenção. Além disso, a carga em excesso pode
resultar em multas sem contar que contribui para piorar o desempenho do motor e,
pior, o seguro não irá cobrir algum eventual problema, caso fique comprovado o
excesso de carga.

“As montadoras fazem testes diversos para garantir que o produto que vai ao
mercado atenderá aos padrões de segurança,
desempenho e emissões necessários. Colocar
mais carga acima do que o caminhão faz
com que todo esse trabalho seja perdido. E o
prejuízo fica justamente com o proprietário.
Não há benefício nessa prática”, comenta
Hovani Argeri, diretor geral de Operação da
Via Trucks, concessionária DAF com unidades em Contagem (MG), Guarulhos (SP) e
São Bernardo do Campo (SP).
Para ajudar os caminhoneiros a compreenderem a importância de se respeitar a
capacidade máxima do veículo, a Via Trucks
mostra algumas das consequências negativas dessa prática. Veja:

COMBUSTÍVEL

Você está feliz porque transportou, em uma única viagem,
diríamos, 15% a mais de carga do que o estipulado no manual do
proprietário. Tudo bem, mas no sentido oposto, você também gastou mais combustível. E ao preço que está o diesel, o custo não foi
tão pequeno assim. Para movimentar o peso demasiado, o veículo
precisa manter rotações maiores, saindo de sua faixa de eficiência
energética. Transportar mais peso exige mais força, resultando em
maior gasto de energia. Principalmente em subidas, vias com muito
quebra-molas ou esburacadas.

MECÂNICA

O peso excedente exige mais dos componentes do caminhão.
Quem mais sofre são a suspensão e os pneus, que passam por desgastes mais acentuados. A vida útil da transmissão e dos freios também é diminuída. Há também uma questão de segurança envolvida.
Mais pesado, o veículo exige mais dos freios que podem ficar superaquecidos e não funcionarem na hora que for mais preciso. Sem contar
que, ao exigir mais torque as peças internas do motor também são
prejudicadas. O resultado é o aumento do número de revisões e da
manutenção. Caminhão parado na oficina é sinônimo de prejuízo.

ESTABILIDADE
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O transporte de carga acima do limite da capacidade compromete a dirigibilidade. Dessa forma, manobras mais delicadas como a
execução de curvas podem ser dificultadas. A estabilidade também é
prejudicada. Qualquer movimentação da carga excedente será capaz
de torcer a carroceria do veículo. Dirigibilidade e estabilidade comprometidas resultam em mais facilidade de tombamento do veículo.

VELOCIDADE

Como o caminhão precisa fazer mais força para transportar
um peso maior do que aquele para o qual foi projetado, o motor
e outros componentes perdem a capacidade de responder adequadamente aos comandos do condutor e evitar situações críticas
no trânsito. Assim, a velocidade diminui assim como a resposta do
sistema de frenagem. Isso torna a viagem mais lenta e perigosa. Ou
seja, o motorista vai demorar mais para chegar ao destino.

EMISSÕES

Caminhão com mais peso do que o indicado exige mais
do motor e queima mais combustível, certo? Consequentemente,
emite mais gases poluentes. Também reduz a vida útil de filtros e do
próprio óleo do motor, gerando outros tipos de resíduos poluentes
com mais frequência.

MULTA

Exceder o peso é considerado infração de natureza média,
prevista no artigo 231, inciso V, do Código Brasileiro de Trânsito
(CTB), sendo punida com multa e retenção do veículo para o transbordo da carga excedente. De acordo com a Resolução do Contran
nº 258, de 30 de novembro de 2007, e suas alterações, quando a
fiscalização for feita por equipamento de pesagem (balança rodoviária), a tolerância para a carga em excesso é de 5% sobre os limites
regulamentares para o peso bruto total (PBT) e peso bruto total.

RODOVIAS

O caminhão com excesso de peso também causa mais danos às rodovias. Isso
porque esse peso a mais é transferido para o solo causando deformidades no asfalto e
até buracos, que se transformam em obstáculos para os próprios veículos de carga. Uma
pista irregular e com buracos, resulta em maior gasto de pneus, diminuição do tempo de
vida da suspensão, dos freios e na própria depreciação do veículo. Portanto, é preciso que
o motorista tenha consciência sobre suas responsabilidades em relação à conservação das
vias públicas. Ele será o mais beneficiado.
Como se vê, além de não ser uma escolha inteligente, o excesso de carga tem impacto também na vida de outras pessoas. Gera mais custos para o proprietário do veículo
e afeta a sociedade ao passo que emite mais poluentes, aumenta o risco de acidentes e
piora as condições das vias públicas.
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Seguradoras fecham 2021 com alta
no faturamento e na sinistralidade

18

O setor de seguros fechou 2021
com variação positiva no faturamento de
14,6% em relação a 2020, o que representa
R$ 18,1 bilhões a mais em prêmios emitidos, totalizando R$ 141,9 bilhões.
É o que mostra a 16ª edição do
Boletim IRB+Mercado, relatório mensal da
plataforma IRB+Inteligência divulgado dia
7. O segmento que mais cresceu no ano
passado foi o Rural, com resultado 39,3%
superior ao verificado em 2020.
Em dezembro do ano passado, a
alta chegou a 19,3% na comparação com o
ano anterior, puxando o resultado positivo do setor no quarto trimestre (4T21): +
13,2% frente ao 4T20. Os segmentos que
mais se destacaram foram Corporativo de
Danos e Responsabilidades e Rural com
variação de 24,5% e 24%, respectivamente.
No comparativo entre o 4T21 e o 3T21, a
evolução foi de 1,3%.
SINISTRALIDADE - A sinistralidade
geral do setor também fechou o ano em
alta. No acumulado do ano, o índice subiu
7,4 p.p. em relação a 2020, resultando em
51%. Esse aumento na sinistralidade foi
impulsionado pelo segmento Automóvel,
que apresentou R$ 3,7 bilhões a mais em
sinistros ocorridos na comparação com
2020. Desconsiderando esse segmento, a
sinistralidade total seria de 46%. Apesar
do lucro líquido do setor de seguros ter
crescido 35% em dezembro, no acumulado de 2021 o resultado é 36,8%
menor que em 2020.
Por segmento, Vida
representou 36,1% (R$ 51,3
bilhões) dos prêmios emitidos no ano passado, alta de 12,8%,

devido, principalmente, ao produto Vida
Individual e Coletivo, que variou 17,6% e
foi responsável por 60,4% do crescimento anual do segmento. Em seguida estão: Automóveis, 27,1% (R$ 38,4 bilhões);
Corporativo de danos e Responsabilidades,
18,4% (R$ 26,1 bilhões); Individual Contra
danos, 8,4% (R$ 11,9 bilhões); Rural, 6,8%
(R$ 9,6 bilhões); e Crédito e Garantia, 3,2%
(R$ 4,6 bilhões).
O Boletim IRB+Mercado resume as
operações de seguros a partir dos dados
públicos disponibilizados pela Susep em
9 de fevereiro, considerando os seguros
de danos, responsabilidades e pessoas.
A edição também lista os cinco maiores
grupos seguradores por linha de negócios.
A análise está disponível, na
íntegra, no site do IRB Brasil
RE. No mesmo endereço, o
Dashboard IRB+Mercado
Segurador permite consulta
dinâmica e gratuita às informações de todo o setor.

Veja como se prevenir de
acidentes em dias de chuva

Estamos em março - nas águas de
março - e a previsão do Instituto Nacional
de Meteorologia (Inmet) é de mais chuva
na maior parte das regiões do país até o
final deste mês.
Há, portanto, risco de enchentes
e alagamentos, resultando em prejuízos
para motoristas. Por esse motivo, os condutores devem redobrar a atenção e tomar alguns cuidados para não agravar os
impactos negativos causados aos veículos
e à sua segurança.
Em caso de inundação, é importante
não tentar dar partida, mesmo após a água
ter baixado, pois isso pode danificar o motor; o melhor é chamar um guincho e buscar
a ajuda de um mecânico profissional.
Ao perceber que uma via está ou
ficará alagada, busque outro caminho
ou pare e espere o nível da água baixar;
havendo enchente, é indicado estacionar o veículo e procurar um lugar para se
abrigar, evitando assim colocar em risco a
própria vida e a integridade do bem.
AJUDA DO SEGURO - Além das
medidas de prudência, contar com o suporte de uma seguradora dá a garantia de que
o motorista será amparado em momentos
como esses. As seguradoras normalmente
cobren os danos causados por catástrofes
naturais a partir do plano mais básico.
A depender da escolha da apólice
e das condições contratuais, a seguradora
oferece cobertura para os eventos que causarem danos parciais e para os classificados na
categoria de indenização integral do veículo.
Em caso de pane mecânica e elétrica –, guincho, troca de pneus, pane seca,
chaveiro, motorista substituto, meio de
transporte alternativo, hospedagem, transporte para recuperação de veículo, são os
serviços de assistência 24 horas disponíveis
para os clientes em várias companhias.
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A simplificação da regulação
do setor de seguros
Em janeiro a Susep aprovou o novo plano
de regulação do setor de seguros para o ano de
2022, dando prosseguimento ao processo de desburocratização, com o intuito de estimular o desenvolvimento do mercado e adotando regras mais
principiológicas e cada vez menos prescritivas.
A tendência da autarquia de flexibilizar as
normas decorre da transformação digital que atinge o setor com o fenômeno das Insurtechs, tecnologias de criação, distribuição e administração do
negócio de seguros, que revolucionaram a forma
como produtos e serviços são vendidos.
A proposta das Insurtechs consiste em
otimizar o processo de contratação do seguro por
meio de uma operação totalmente online, disponibilizar produtos personalizados a partir das necessidades do proponente, manter uma abordagem
mais moderna e próxima com o consumidor, flexibilizar a contratação do seguro por evento ou período e, consequentemente, oferecer preços mais
condizentes com o interesse legítimo do segurado.
Mas independente da forma da contratação
do seguro (seja por meio remoto, seja por meio físico
e presencial) os direitos e deveres dos fornecedores
e consumidores são os mesmos. Os segurados possuem o direito básico (e fundamental) de obterem
informações corretas, claras, precisas, ostensivas, legíveis e indeléveis sobre o contrato que está aderindo,
tendo plena e total ciência da restrição dos riscos.
O seguro, por tratar-se de contrato típico de adesão, continua regulamentado pelo Decreto
Lei n.º 73/66, Código Civil, Código de
Defesa do Consumidor e leis
específicas de regulamentação do setor.
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Projeto pune quem parar o veículo para brigar no trânsito
O Projeto de Lei 4187/21 pune com multa e suspensão do direito de dirigir
quem parar o veículo na pista de rolamento ou no acostamento, em razão de discussão ou briga no trânsito. A proposta classifica a infração como grave e prevê ainda o
recolhimento do documento de habilitação.
O texto, em análise na Câmara dos Deputados, foi apresentado pelo deputado Célio
Studart (PV-CE). A proposta acrescenta a medida ao Código de Trânsito Brasileiro.
Com o projeto, Célio Studart pretende fazer frente a relatos “cada vez mais comuns” de brigas no trânsito, algumas resultando em mortes.
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Veja algumas dicas de segurança para esta situação

Se você tiver um compromisso importante e precisará enfrentar o trânsito em um
horário de pico, esteja ciente de que existem grandes chances de passar muito tempo preso no tráfego. Confira algumas dicas para este caso:
SAIA MAIS CEDO
A maior parte das brigas no trânsito são causadas pelo estresse gerado no
congestionamento em horários de pico. Nesses horários, muitas pessoas estão
atrasadas ou esgotadas. Planejar-se para sair de casa lhe trará mais calma e,
consequentemente, mais cautela enquanto dirige.
DIREÇÃO DEFENSIVA
Uma das dicas é praticar a direção defensiva. Essa prática consiste em um conjunto de medidas que visam minimizar as chances de acidentes. Seus princípios se dividem em conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação.
REGRAS DE TRÂNSITO
A maior parte dos acidentes poderia ser evitado se as regras de trânsito fossem
seguidas à risca. Essas normas servem para garantir a segurança de todos.
FIQUE CALMO
Se você for o responsável por uma colisão, tente manter a calma. Assuma o
erro e busque sempre o diálogo. Entre em contato imediatamente com seu
corretor de seguros ou seguradora e informe sobre o ocorrido.
Se o outro motorista estiver muito irritado e o diálogo não se mostrar efetivo,
ligue para a polícia. Caso você esteja acompanhado, peça para registrarem o
ocorrido em vídeo, pois esse material poderá ser utilizado posteriormente.

Humor
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CNseg destaca o papel do corretor no mercado de seguros
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O presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) destacou
no início deste mês, em um congresso de
corretores de seguros, a “rápida resposta do
mercado segurador às demandas da sociedade no momento de restrições de mobilidade
e de dificuldades causadas pelo aperto no
orçamento da população, desemprego, e por
expectativas exacerbadas”. Coriolano também destacou a importância do papel dos
corretores, “que ajudam os segurados e os
que precisam de seguros em todos os rincões
para fazerem as suas melhores escolhas”.
Lembrando que o setor segurador
apresentou um desempenho melhor que o
de outros setores da economia durante a
pandemia, informou que o setor passou de
um crescimento nominal de 1,3% em 2021
para 11,9% em 2021, representando um
crescimento real de 3,3%, mas “ainda muito
aquém do que a sociedade merece”.

Coriolano concluiu sua participação
declarando que “somos os braços da proteção econômica e social da sociedade”, sendo
também “o maior formador da poupança
nacional, desonerando o Estado brasileiro
para fazer aquilo que ele precisa fazer”.

SulAmérica e Rede D’Or aprovam associação entre as empresas
Os acionistas, controladores da SulAmérica e da Rede D’Or , e seus respectivos Conselhos de Administração, aprovaram um acordo
de associação entre as empresas.
Quando a transação for concluída, os
acionistas da SulAmérica passarão a ser acionistas da Rede D’Or e Patrick Larragoiti Lucas,
presidente do Conselho de Administração da
SulAmérica, passará a ser membro do Conselho de Administração da Rede D’Or.
“A SulAmérica é uma empresa comprometida com a sociedade brasileira há mais de
126 anos, oferecendo acesso à saúde de qualidade. Essa transação aproxima as empresas,

que seguem com suas operações independentes, mas comprometidas com valores comuns”
assinala Jorge Moll, fundador e presidente do
Conselho de Administração da Rede D’Or.
Patrick Larragoiti Lucas, membro da
família fundadora e presidente do Conselho
de Administração da SulAmérica, completa.
“A Rede D’Or cresceu oferecendo saúde de
qualidade, segurança aos pacientes e garantindo as melhores condições de trabalho
para os profissionais de saúde. Essa operação
concretiza o compromisso de longo prazo
que temos com o país e com os nossos beneficiários e clientes.”
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Em breve teremos uma nova
estação entrando no ar!

Aproveite o finzinho do verão, que
agora em março teremos outono!
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Confira
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Seguro é Seguro.
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Seguro prestamista,
boa solução para casos de
financiamentos, empréstimos
e consórcios

Sem seguro, seu
carro vira um risco
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;

PREMIADA

1

Se você tem um financiamento de longo prazo, pretende pedir um empréstimo
ou fazer um consórcio, saiba que o mercado oferece um seguro que pode lhe dar
proteção, caso ocorra algum imprevisto, como perda do emprego, no período em
que precisa pagar as prestações. Confira na página 9.

1

- Veja Dicas de Segurança para ciclistas.
Página 19.

Veja também:
- Artigo: Entenda a gangorra de preços sofrida pelo seguro auto. Página 13;
- Saiba como funciona o seguro para carros híbridos e elétricos. Página 15;
- Volta às aulas exige atenção redobrada e respeito no trânsito. Página 18.

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

E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais.

