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Dia 15 de Novembro,Dia 15 de Novembro,
Dia Mundial em Memória Dia Mundial em Memória 

às Vítimas de Trânsitoàs Vítimas de Trânsito

15 de novembro é o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito. Data em 
que são homenageadas as pessoas que morreram por acidentes de trânsito, 
além de suas famílias, e todos aqueles que de alguma forma tiveram suas vidas 
afetadas por essas tragédias. Estima-se que, até o final deste ano, cerca de 30 
mil pessoas morrerão no trânsito brasileiro.



4  No final de 2019 muitos fizeram planos, que gostaríamos de ver 
realizados em 2020. Veio a pandemia, em março, e bummmm! Jogou 
tudo pelos ares. Agora estamos chegando próximos de rever esses pla-
nos e, quem sabe, reprogramá-los para 2021.
 É certo que muitos conseguiram realizar os sonhos sonhados 
para 2020, se não todos, pelo menos alguns. Mas é bem provável que 
a grande maioria, não. Então vamos, novamente, fazer planos, já que se 
a pandemia nos poupou, e ainda estamos por aqui, algum propósito 
pode haver nisso!
 Muitos - e não há nenhum mal nisso - sonham com coisas ma-
teriais que, claro, também são importantes. Mas não podemos deixar 
de ter em mente que há outras coisas que são tão mais imprescindíveis 
incluir em nossos planos, que jamais poderíamos esquecer!
 Há dezenas de palavras que traduziriam o que digo, mas eu re-
sumiria numa só expressão: ser uma pessoa melhor! Portanto, se ainda 
não terminou de sonhar seus sonhos, inclua isso lá na sua lista. E mais 
uma coisa: não faça isso para os outros. Faça para você mesmo que, de 
alguma maneira, os outros serão beneficiados.
 Espero que goste desta edição, feita com muito carinho para 
você. Leia com calma. Não importa se vai levar uma semana ou mais 
para ler tudo. Mas absorva com sapiência as informações que prepara-
mos para você conhecer um pouco mais sobre o mercado de seguros.
 Até dezembro!

Helio Marques
Editor
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Nos siga nas redes sociais! Insurtechs têm aval da Susep 
para lançar seguros inovadores

 Nos próximos três anos deve surgir uma 
série de seguros inovadores, que hoje nem sequer 
imaginamos e que devem incrementar o rol de 
produtos ofertados à sociedade brasileira. 
 A Susep, órgão que regulamenta o mer-
cado de seguros no Brasil, concedeu licença para 
11 startups começarem a estudar o lançamento 
desses seguros. 
 Essas startups são conhecidas por insurte-
chs, pequenas empresas focadas em desenvolver 
sistemas digitais que simplifiquem todo o proces-
so burocrático na contratação de um seguro.

 A licença nasceu depois de 
a Susep lançar    

o Sandbox Regulatório, 
um ambiente controlado 
para testes de inovações 
com objetivo de  flexibi-
lizar os requisitos legais 

para novas seguradoras. 
 As empresas selecionadas 

terão uma licença de 
seguradora, válida 
por três anos. Neste 

período elas pode-
rão testar produtos, 
serviços e modelos 
de negócios inova-
dores.
 O foco principal 
da iniciativa são 

produtos massificados e de curto prazo. Seguros 
complexos como previdência, resseguros ou gran-
des riscos não poderão ser criados pelas empresas 
selecionadas. 
 As 11 startups selecionadas foram: 
88i.io, Coover, Emotion, Flix, Iza, Komus, MAG, Pier, 
Split Risk, Stone e ThinkSeg.
 A MAG Seguros, uma das selecionadas, 
irá atuar com sua nova companhia, totalmente 
digital, a Simple2u, o novo braço do Grupo Mon-
geral Aegon,  única seguradora selecionada, que 
tradicionalmente comercializa produtos de Vida e 
Previdência e que agora irá ampliar seu leque de 
produtos.
 Segundo Leonardo Lourenço, diretor de 

Serviços de Marketing da MAG Seguros, o início 
das atividades da Simple2u, 100% digital e cons-
tituída no modelo on demand, deve ocorer no 
início de 2021. A proposta é permitir novos perfis 
de clientes. “Isso garante que o cliente escolha uma 
cobertura de acordo com sua necessidade, dando 
autonomia para ‘ativar’ a sua proteção”.
 Devem ser ofertados, inicialmente dois 
produtos, ligados a acidentes pessoais e seguros 
residenciais. De acordo com Lourenço, na faixa 
dos 25/44 anos há no Brasil 22 milhões de pos-
síveis segurados, que é um dos públicos preten-
didos pela Simple2u. “A ideia é trabalhar com o 
público jovem, que ainda tem pouco contato com o 
seguro”.
 Para Rodrigo Ventura, fundador da insur-
tech 88i, uma das selecionadas pela Susep para se 
tornar uma seguradora digital, antes do sandbox 
era preciso adaptar produtos de  “seguradoras 
tradicionais” para oferecer aos clientes e agora 
isso tende a mudar. “Poderemos criar seguros de 
forma mais eficiente e totalmente focado no que 
os clientes precisam. Além disso, para empresas 
de mobilidade, delivery e ou fintechs, conseguimos 
ofertar para os clientes destas plataformas, um 
seguro simples, intuitivo e digital”.
 A startup que hoje oferece seguros de ce-
lular aos clientes de empresas como Picpay, 99 e 
Allugator se propõe a criar produtos para atender 
a dois mercados. O
primeiro são bancos digi-
tais e fintechs que passam 
a poder oferecer seguros 
diversos a seus clientes.
 O segundo mercado 
são as empresas de delivery 
e entregas, que poderão 
cobrir perda de renda 
dos seus entregado-
res parceiros que 
adoeçam ou fazer a 
cobertura de danos 
a aparelhos celu-
lares usado pelos 
trabalhadores, por 
exemplo.

Leonardo Lourenço, diretor de 
Serviços de Marketing da MAG 
Seguros.

 Rodrigo Ventura, fundador da       
 insurtech 88i.
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Há quem respire 
inovação e ache
mudanças naturais
 Quem tem o sangue da inovação 
correndo nas veias é o corretor de seguros  
Marluz Felipe Wichmann, de 38 anos. “Gosto 
do novo”, resume ele, que atualmente conta 
com 500 franquias, quer chegar a mil até o 
final do próximo ano e faturar R$ 20 milhões. 
 Formado também em Contabilidade, 
criou o Grupo Wichmann para trabalhar com 
o mercado contábil. Em 2010, adquiriu uma 
corretora de seguros. Depois disso, fundou 
cinco marcas franqueadoras: Bidon, Bidon 
Pocket, Wichmann Redes, Wiimobi, todas 
ligadas ao mercado de seguros. E a Frida, um 
franquia de lingeries. Está lançando a sexta 
franquia, no mercado imobiliário, a Bimob 
Leads, e uma sétima a Wibicred, ligada ao 
mercado financeiro.

 Mas nem tudo foram flores. Já regis-
trou perdas financeiras, brigas com sócios e 
ainda hoje há quem não bote muita fé em 
alguns de seus projetos. No entanto, segue 
firme, desviando de quem não vê o brilho 
em seus olhos a cada nova ideia de sucesso 
que insiste em badalar em sua cabeça. “Tem 
muita gente que vive numa zona de conforto 
e de lá não quer sair”, diz ele, que acredita 

que as inovações são puramente necessárias 
e fazem parte da evolução natural das coisas. 
“Há quem veja no novo só o custo, não a faci-
lidade, o investimento”, diz.
 Segundo Wichmann, o mercado de 
seguros respira mudanças atualmente, mais 
que em outros tempos. “E quem não conse-
guiu ver isso ainda provavelmente vai ficar 
para trás, começar a perder clientes, pois as 
novas gerações consomem de outra forma e 
isso vai impactar quem não acordar a tempo. 
A projeção de crescimento do setor para 2021 
é grande, por conta da tecnologia e dos avan-
ços digitais na área, além de novos produtos, 
como o pay-per-use, e formas de contratação 
que estão ficando cada dia mais simplificadas 
com a internet”, diz.

O corretor de seguros Marluz Felipe Wichmann acredita que a inovação é um processo natural de evolução.
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Mercado ainda não sabe se PIX 
irá baratear valor do seguro

 O PIX, novo sistema de pagamen-
to que entra em vigor no Brasil 
no próximo dia 16, pode, de 
alguma forma, contribuir 
para baratear o preço 
do seguro? Segundo 
a superintendente da 
Susep, órgão do go-
verno que fiscaliza 
o setor de seguros, 
Solange Vieira, sim. 
Mas as companhias 
de seguros ainda 
não têm essa certeza.
 De acordo com ela, o PIX 
poderá também ajudar a impul-
sionar produtos como os micros-
seguros. Para a superintendente,  
quando se fala em microsseguro 
e alguns outros seguros, não faz 
sentido pagar um boleto bancário, 
que às vezes sai mais caro que o 
próprio valor do seguro.
 Mas de acordo com algu-
mas seguradoras que enviaram 
informações à redação da Segu-
ro é Seguro  o barateamento do 
valor do seguro, em virtude do 
PIX, ainda não está claro. Além de 
possíveis reduções em custos admi-
nistrativos, relacionados a cobranças, 
e da agilidade nos pagamentos, não há 

muita informação disponível ainda, segun-
do elas.

 Se as mudanças trazi-
das pelo PIX no sistema de 

cobrança realmente pro-
vocarem uma grande 

redução de custos 
é possível que isso 
possa ser repassado, 
futuramente, à preci-
ficação dos seguros, 
mas ainda é cedo 
para afirmar que isso 
realmente ocorrerá.

 O que se sabe é 
que o novo sistema de 

pagamento e transferên-
cia de valores trará muitos 

ganhos quando estiver rela-
cionado a pagamento único, não 

em parcelamentos, fracionamento 
que é muito comum nos pagamen-
tos de seguros.
 O Banco Central espera que os 
benefícios gerados pela implemen-
tação de um sistema instantâneo 
tragam maior praticidade, rapidez e 
o menor custo ao pagador e rece-
bedor. E mais: para a pessoa física, 
o custo será zero e ao recebedor o 

custo de aceitação será menor que 
outros meios eletrônicos.

O que é o PIX
 Na Europa, o PIX surgiu como uma 
alternativa para reduzir os custos de tran-
sações gerados pelas taxas das bandeiras 
que fazem a intermediação de pagamentos, 
chamado de Pan European Payment System 
Initiave (PEPSI), elaborado pelo Banco Central 
Europeu (BCE).

 O Brasil, usando como parâmetro 
o modelo europeu, desenvolveu o sistema 
de pagamentos instantâneos, denominado 
como PIX. Funcionando durante 24 horas, 
pelos 7 dias da semana, 365 dias por ano, 
acaba deixando os tradicionais serviços de 
transferências bancárias, TED e DOC, de lado.
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Mediação, conciliação e 
arbitragem em seguros!

“Não há caminho para a paz. 
A paz é o caminho.” 
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 Gandhi fez da sua vida uma luta diária 
pela paz e pelo diálogo. No dia do seu nas-
cimento, 2 de outubro, comemora-se o Dia 
da Não-Violência. Acreditava que uma boa 
conversa era capaz de resolver grandes desa-
venças e outra de suas célebres frases, além da 
citada no título desta matéria, foi “Faça a paz. 
Não faça a guerra!”
 Em março passado, 72 anos após a 
morte de Gandhi, quando ainda não era pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
o então ministro Luiz Fux disse que  a conci-
liação e outros meios de solução consensual 
de conflitos, como mediação, negociação e 
arbitragem,  poderiam ser usados para solucio-
nar demandas judiciais provocadas pela crise 
causada pela pandemia do coronavírus. 
 Do mundo sonhado pelo líder indiano à 
realidade dos dias atuais no Brasil há oceanos 
de distância. Afinal, continuamos não tendo 
tanta paz assim no mundo, em razão das incer-

tezas que rondam o planeta.
 ARRANHÕES - O setor de seguros no 
Brasil é um dos que estão conseguindo driblar 
a crise e passar por ela sem arranhões profun-
dos. Segundo a síntese mensal divulgada em 
agosto pela Superintendência de Seguros Pri-
vados (Susep), órgão do governo federal que 
regulamenta o setor no Brasil, as receitas do 
segmento chegaram a mais de R$ 25 bilhões 
no mês, o que significa crescimento de 1,2% 
em relação ao mesmo período de 2019. Nada 
mau, para um ano atípico!
 E, se houve algum aumento, maiores tam-
bém são as possibilidades de conflitos envolven-
do seguradoras e segurados. Segundo o relatório 
“Justiça em Números 2020”, divulgado pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), o Poder Judiciário 
finalizou o ano de 2019 com 77,1 milhões de pro-
cessos em tramitação, que aguardavam alguma 
solução definitiva. Só na área de seguros, o CNJ 
registrou quase 310 mil demandas.

MEDIAÇÃO                       CONCILIAÇÃO                   ARBITRAGEMx x
O mediador facilita o 
diálogo entre as partes, 
mas são elas que apre-
sentam as soluções.

Participação mais efetiva 
do conciliador que pode 
sugerir soluções.

As partes indicam árbi-
tros que irão dar a solu-
ção para o caso ao invés 
de levá-lo ao Judiciário.

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf
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 A litigiosidade no Brasil permanece 
alta e a cultura da mediação, incentivada por 
política permanente do CNJ desde 2006, ainda 
apresenta uma evolução lenta. Em 2019, ape-
nas 12,5% de processos foram solucionados via 
conciliação. Conforme registrado no Relatório, 
apenas 31,5% de todos os processos que tra-
mitaram no Poder Judiciário foram solucionados. 
 NECESSIDADE - O relatório de 2019 
indica que, em média, a cada grupo de 100 mil 
habitantes, 12 mil ingressaram com uma ação 
judicial no ano de 2018. Mas será que todas 
eram realmente necessárias? Há quem tenha 
certeza de que não. O advogado Antonio Pen-
teado Mendonça é um deles.

 Especializado 
em seguros, com 
milhares de arti-
gos escritos sobre 
o tema, Penteado 
Mendonça acre-
dita que muitos 
conflitos podem 
ser resolvidos por 
métodos extrajudi-
ciais, denominados 
de alternativos, 
mas que ainda não 
são tão conhecidos 
por grande parte 
do público, como a 

mediação. “Muitas vezes o que ocorre é apenas 
um mal-entendido, que acaba virando uma 
ação judicial que levará anos para ser solucio-
nada. Se fosse analisado por via da mediação, 
seria resolvido com facilidade e em pouco tem-
po”, afirma.
 INTERESSE - Um dos motivos para o 
caminho da mediação ainda engatinhar no 
Brasil é a falta de interesse de muitos departa-
mentos jurídicos de seguradoras que insistem 
em trafegar pela litigância. “Há muita resistência 
de advogados. Não necessariamente das segura-

doras, mas de seus advogados”, frisa Penteado, 
destacando que isso ocorre, muitas vezes, pelo 
desconhecimento dos profissionais por esta for-
ma de solução de conflitos com os segurados.
 Para Penteado, vai levar muito tempo 
ainda para a mediação ganhar corpo. “Esse 
processo só deve se acelerar quando o financeiro 
das seguradoras descobrirem que a mediação 
custa muito menos e não há necessidade de se-
gurar as reservas técnicas por tantos anos, como 
quando há uma judicialização, pois os processos 
são muito mais rápidos”, diz. 
 A professora da Escola de Negócios 
e Seguros (ENS), a advogada Angélica Carli-
ni, também considera que a mediação para 
solução de 
problemas do 
mercado de 
seguros cami-
nha a passos 
lentos. Mas vê 
a ferramenta 
com entusias-
mo. “As partes 
podem chegar 
a uma solução 
juntas”, obser-
va, destacando 
que ninguém 
que tem uma 
apólice de seguro está livre de passar por 
dissabores.
 Para ela, “não é pecado discordar”, 
sobre o segurado ir atrás de seus direitos, 
em razão de algum problema. Entretanto, 
necessariamente, não precisa ser via judicial. 
A advogada observa que muitas seguradoras 
oferecem caminhos para solucionar eventuais 
demandas, de forma pró-ativa, como o Ser-
viço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e 
Ouvidoria. “São caminhos que evitam desaven-
ças desnecessárias  e têm alto grau de resolu-
ção”, afirma.

Advogada Angélica Carlini.Advogado Antonio Penteado 
Mendonça.

Em 2019, apenas 12,5% de processos foram solucionados via con-
ciliação. E somente 31,5% de todos os processos que tramitaram 
no Poder Judiciário foram solucionados. 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça.
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Ouvidorias filtram demandas que 
poderiam virar uma ação judicial

Fonte: Conselho Nacional de Justiça.

 O Ouvidor da Seguros Unimed, Silas Rivelle 
Jr., confirma que as Ouvidorias desempenham um 
papel importante na busca da mediação e solução 
das queixas dos segurados. “Se satisfeito e bem-a-
tendido, o cliente é fidelizado e continua sendo um 
grande consumidor de seguros”, diz ele, que informa 
que a procura pela Ouvidoria ocorre sempre “em 
grau de recorrência”, ou seja, quando o segurado 
não foi atendido no pleito que apresentou à com-
panhia ou não concordou com a solução dada.
 Silas explica que as Ouvidorias “são a voz 
do cliente dentro das companhias”, embora alguns 
segurados não as vejam assim. “Muitos acreditam 
que elas poderiam tender para a seguradora, por 
isso, buscam outros caminhos”, observa. Mas, se-
gundo ele, isso está mudando aos poucos. Um dos 
motivos é o alto grau de resolução de conflitos.
 No ano passado, das 90.904 demandas 
registradas nas Ouvidorias do mercado de segu-
ros, 97% foram solucionadas, sem considerar se 
eram procedentes ou não. Os dados constam do 
Relatório de Atividades das Ouvidorias do Setor 
de Seguros de 2019, editado pela Confederação 
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Pre-
vidência Privada e Vida, Saúde Suplementar e 
Capitalização (CNseg).
 Para Silas, o problema é que no Brasil 
ainda persiste a cultura da judicialização, aliada a 
questões como pouca divulgação da existência 
de outros canais de solução de demandas e por 
sua vez, o desconhecimento dos consumidores de 

formas alternativas 
de resolver ques-
tões desta nature-
za. Em sua opinião, 
as Ouvidorias, por 
estarem dentro das 
companhias, co-
nhecem os produ-
tos a fundo, o que 
facilita a busca de 
soluções e ainda, 
atuam como ferra-
mentas de melho-
rias de processos, 
evitando-se assim, 
repetição das mesmas demandas. “Conhecemos a 
operação e isso contribui muito para a resolução de 
uma solicitação do segurado”, afirma, destacando 
que o índice de resolução na Ouvidoria da Segu-
ros Unimed é de 97,4%.
 De acordo com o Relatório de Atendi-
mento das Ouvidorias, da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), 91,4% das demandas 
do setor de saúde suplementar e odontologia, 
foram solucionadas em até 7 dias úteis e 7,7% de 
8 a 30 dias e 0,9% acima de 30 dias. “Tudo isso 
contribui para desafogar o Judiciário, pois certa-
mente virariam ações que demandariam muito 
tempo, até anos, e gastos desnecessários, sendo 
que na Ouvidoria é de graça e aqui solucionamos 
em pouquíssimo tempo”.

  Silas Rivelle Jr é Ouvidor da     
  Seguros Unimed.

Justiça comum Juizados Especiais

2º grau
10 meses

Execução Judicial 
1º grau

2 anos e 5 meses

Conhecimento
1º grau
1 ano

Execução Extrajudicial 
1º grau

7 anos e 9 meses

Fiscal
8 anos

Não fiscal
5 anos e 8 meses

Turmas recursais
1 ano e 2 meses

Execução Judicial 
Juizados Especiais

1 ano e 8 meses

Conhecimento
Juizados Especiais
1 ano e 7 meses

Execução Extrajudicial 
Juizados Especiais
1 ano e 6 meses

Tempo médio de processos no Poder Judiciário

Fonte: CNJ

https://cnseg.org.br/data/files/B0/E0/BF/FE/A2BD4710F7F9BB373A8AA8A8/Relatorio_atividades_ouvidorias_2019_v5%20(1)%20(1).pdf
https://cnseg.org.br/data/files/B0/E0/BF/FE/A2BD4710F7F9BB373A8AA8A8/Relatorio_atividades_ouvidorias_2019_v5%20(1)%20(1).pdf
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Câmaras privadas de mediação 
também são opção para 

fugir do Judiciário

Tribunais de Justiça oferecem 
serviço de conciliação e mediação

 Quando SACs e Ouvidorias não são sufi-
cientes para resolver as queixas dos segurados 
ainda há outras instâncias a procurar, antes de 
criar uma ação para o já abarrotado Judiciário. 
Há inúmeras Câmaras de Conciliação, públicas e 
privadas, espalhadas pelo país, embora elas ain-
da registrem nenhuma ou pouquíssimas ações 
envolvendo seguros. 
 Na esfera privada as Câmaras têm re-
gras específicas. Algumas cobram valores fixos, 
outras, fixos mais uma comissão sobre o valor 
da ação e há as que cobram apenas uma co-
missão. Na Câmara de Conciliação e Arbitragem 
de Curitiba, criada em 2014, por exemplo, há o 
pagamento de duas taxas, uma administrativa 
e outra arbitral, que são feitas com base em um 
percentual do valor da ação. “Uma das vanta-
gens das Câmaras é que os proponentes têm 
conhecimento prévio desses valores, o que não 
acontece no Judiciário”, explica o árbitro Luiz 
Fernando de Souza. Para propor uma ação, não 
há valores mínimos ou máximos.
 Outra vantagem é o tempo. Segundo 
ele, no Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) 
uma ação em 1º grau leva, em média, 4 anos e 

4 meses. En-
quanto uma 
ação via me-
diação chega a, 
no máximo, 6 
meses. Os envol-
vidos também 
podem escolher 
os conciliadores 
ou mediadores. 
A Câmara pos-
sui oito árbitros, 
mas é possível 
escolher também 
profissionais de 
fora. “As vanta-
gens são muitas.  
Há também a 
questão da confidencialidade, pois ninguém, 
além das partes, toma ciência do que ocorre, 
enquanto no Judiciário as ações muitas vezes são 
públicas. Outro fator importante são as datas 
dos encontros. Normalmente há um consenso 
entre as partes sobre a agenda, o que, no Judici-
ário, não existe”, afirma.

Luiz Fernando de Souza é árbitro 
na Câmara de Curitiba.

 Na esfera pública existem os Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidada-
nia (Cejusc), órgãos dos Tribunais de Justiça, 
criados pela Resolução 125/2010. A solicitação 
é feita na modalidade pré-processual, quando 
não existe processo na Justiça.
 Se já existe processo judicial em an-
damento, é possível solicitar ao advogado ou 
defensor público para que o processo seja 
encaminhado ao Cejusc da comarca, para uma 

audiência virtual de conciliação/mediação.
 Qualquer pessoa maior de 18 anos, pes-
soa física ou ainda jurídica, devidamente repre-
sentada, pode utilizar o serviço. 
 O valor único de todo o procedimento é 
de R$ 187,05.  Não é cobrada a taxa nas hipóte-
ses de isenção e na concessão do benefício da 
assistência judiciária gratuita. O atendimento é 
virtual (não há presencial) e pode ser feito pelo 
site www.tjpr.jus.br/cejuscvirtual ou pelo e-mail 

http://www.tjpr.jus.br/cejuscvirtual
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cejuscvirtual@tjpr.jus.br. 
 A expectativa média de encerramen-
to do atendimento é de 60 dias. Contudo, a 
dinâmica de solução do conflito é que rege a 
temporalidade de finalização da prestação do 
serviço.
 JUNTOS - A solução negociada não sig-
nifica que as partes estão desistindo de receber 
o que têm direito. “Com a conciliação não tem 
tudo ou nada. É uma forma de resolver o proble-
ma sem vencedores e vencidos. Na conciliação, 

todos trabalham juntos para que possam ganhar”, 
diz texto sobre o assunto no site do CNJ.
 O material diz ainda que “as partes não 
precisam gastar tempo com documentos, nem 
sofrer o desgaste emocional de ficar mantendo 
um conflito por tempo indeterminado. É, ainda, 
pacífica por se tratar de um ato espontâneo, 
voluntário e de comum acordo entre as partes. 
Todos os acordos obtidos por meio da conciliação 
têm força de decisão judicial, pois serão homolo-
gados por um juiz”.

Em média, a cada grupo de 100 mil habitantes, 12 mil ingressaram 
com uma ação judicial no ano de 2018.

Fonte: Conselho Nacional de Justiça.

Membro da Cames Brasil diz que 
litígios na esfera judicial são culturais

 O advogado Walter Polido, membro da 
Câmara de Mediação e Arbitragem Especializa-
da (Cames Brasil), diz que os litígios na esfera 
judicial são culturais. “Os escritórios de advocacia 
se prendem nisso e os advogados não têm esse 
viés conciliador, por isso a maioria deles é contrá-
ria à mediação”, diz, fazendo coro com Pentea-
do e Silas Jr, acrescentando “que advogados já 
vêm viciados no confronto pelas faculdades de 
Direito”.
 DESCONFIANÇA - Polido acredita que o 
modelo mediação/conciliação ainda não deco-
lou porque a sociedade o vê com desconfiança. 
“Se no meio jurídico essa desconfiança existe, 
imagine fora”, compara.
 O advogado explica que nos contratos 
de resseguro - que é a operação pela qual o 
segurador transfere a outro parte de um risco 
assumido pela emissão de uma apólice ou um 

conjunto delas - a 
cláusula da arbi-
tragem para reso-
lução de conflitos 
é convencionada 
internacionalmen-
te. No entanto, 
nos contratos de 
seguros, qualquer 
menção à utiliza-
ção de mediação 
ou conciliação é 
praticamente ine-
xistente.
“O caminho a 
percorrer é longo. 
Será preciso catequizar os advogados para esta 
forma pacífica de resolver conflitos, pois desde a 
faculdade são instruídos a brigar, litigar”. 

Walter Polido diz que, normal-
mente, advogado não tem viés 
conciliador.

Apenas em São Paulo, existem mais de 24 milhões de processos 
ativos na Justiça. Fonte: Conselho Nacional de Justiça.
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Para CBMA, arbitragem e mediação 
são métodos adequados 

para buscar soluções
 A Federação Nacional das Empresas de 
Seguros Privados, de Capitalização e de Previ-
dência Complementar Aberta (Fenaseg) é uma 
das fundadoras do Centro Brasileiro de Media-
ção e Arbitragem (CBMA), no Rio de Janeiro. A 
secretária-geral do Centro, Natália Ribeiro, diz 
que a arbitragem, que é um método alterna-
tivo de solução de conflitos - que ela prefere 
chamar de método adequado - não deixa de 
ser uma espécie de litígio. Mas a mediação 
não. “A mediação é uma composição, que 
trabalha no sentido de facilitar a resolução do 
problema”, afirma.
 Ela concorda que no ensino jurídico, 
nas faculdades, aprende-se a litigar, mas que 
isso está mudando. “Hoje já há disciplinas 
relacionadas à mediação, em que os novos 
profissionais já terão acesso e conhecimento de 
que esse método é muito eficaz na resolução de 
conflitos”.
 Para Natália, além da celeridade, outra 
grande vantagem da arbitragem é que ela con-
ta com profissionais especializados nos assun-
tos e, com isso, a qualidade da decisão pode 
ser melhor. “Não estou dizendo que um juiz 
não tenha conhecimento para decidir, mas os 
profissionais que participam de uma arbitragem 
são escolhidos pelas partes e dispõem de mais 
tempo para se dedicar àquela causa do que um 
juiz teria”.
 De acordo com o Código de Processo 

Civil (CPC), se 
houver vínculos 
entre as partes, 
a mediação é 
mais indicada 
que a concilia-
ção, cujo foco 
é apenas o 
acordo. Exem-
plificando, se 
alguém, ao sair 
da garagem 
bate no car-
ro da vizinha, 
estacionado na 
rua, o melhor caminho para resolver a situação 
é a mediação, pois há, de certa forma, vínculo 
entre as partes, pois, em tese, há interesse em 
se manter a amizade e a política de boa vizi-
nhança. Mas se no mesmo local o carro bate no 
automóvel de um desconhecido, que estava pa-
rado ali, o melhor método é a conciliação, pois 
não há interesse em manter vínculos futuros, 
mas só a resolução da questão, puramente.
 O CPC também deu força ao orientar 
os operadores de direito a estimularem o seu 
uso, bem como ao permitir o funcionamento de 
Câmaras privadas de conciliação e mediação, 
desde que sejam cadastradas no Tribunal de 
Justiça ou Tribunal Regional Federal e obede-
çam a alguns requisitos.

Na opinião de Natália Ribeiro, 
arbitragem ainda é litígio, mas 
mediação não.

No ano passado, das 90.904 demandas registradas nas Ouvidorias 
do mercado de seguros, 97% foram solucionadas, sem considerar 

se eram procedentes ou não.
Fonte: Relatório da CNseg
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Câmaras e congêneres também 
fazem parte do dia a dia dos Sincors
 O uso da mediação para resolução de 
conflitos envolvendo seguros está presente, por 
meio de Câmaras ou setores que fazem um traba-
lho semelhante, em alguns Sindicatos de Correto-
res de Seguros (Sincors). Um dos mais estrutura-
dos, o de São Paulo, possui a CâmaraSin, embora 
também atenda demandas de outras áreas. Hoje, 
cerca de 60% das ações da câmara estão relacio-
nadas a seguros e 40% a outros segmentos.
 Para a coordenadora jurídica da Câmara-
Sin, Vivien Lys, a mediação é a melhor porta que 
existe para resolver conflitos no âmbito do seguro. 
A maioria das demandas, segundo ela, está ligada 
ao seguro de automóvel, uma das maiores cartei-
ras do setor, envolvendo negativas da seguradora 
na cobertura de sinistros. “Temos conseguido 95% 
de efetividade na resolução dos casos”, assegura.
 Com a cultura da litigância, o Judiciário 
é um caminho muito utilizado, mas às vezes, a 
sentença favorável ao segurado pode representar 
prejuízo ao mutualismo. “Mesmo que pense estar 
ganhando, o segurado ainda pagará essa conta no 
preço do seguro”, afirma.

 Para Vivien, 
a arbitragem tam-
bém é uma opção, 
principalmente 
quando estão en-
volvidas demandas 
vultosas, derivadas 
de grandes riscos. A 
ferramenta também 
pode ser utilizada 
em seguros massifi-
cados, de coberturas 
que tendem a ser 
mais simples, básicas 
e com custo mais acessível de contratação. Basta 
o segurado solicitar.
 Uma das formas de popularizar a me-
diação seria, de acordo com Vivien, que todo 
contrato de seguro (apólice) tivesse uma cláusula 
estabelecendo a mediação como ferramenta de 
resolução de possíveis conflitos.
 A CâmaraSin tem atendimento on-line 
pelo site http://www.camarasin.com.br/

Vivien Lys, coordenadora jurídi-
ca da CâmaraSin, do Sincor-SP.

Advogado de seguradora descobre 
na mediação um grande 

solucionador de problemas

Fonte: Relatório da CNseg

 Gustavo Natal é advogado da Segura-
dora Generali, no Rio de Janeiro. E, há alguns 
anos, descobriu que a mediação é um grande 
negócio para a companhia. E já fez a empresa 
economizar muito tempo e dinheiro, passan-
do demandas de segurados que estavam aos 
cuidados de escritórios de advocacia para uma 
empresa de mediação.
 Segundo ele, os advogados terceiriza-
dos contratados nem sempre se mostravam 
efetivos na busca de possíveis acordos com os 
segurados que demandavam contra a compa-

nhia. Ao contrário, a empresa de mediação se 
mostrou pró-ativa e tem apresentado alto grau 
de resolução de conflitos. “Estamos fazendo 
seis vezes mais acordos agora”.
 Os números da mediação o encanta-
ram. Ele cita, num exemplo hipotético, que 
uma ação na justiça, de R$ 200 mil, poderia 
chegar a 1 milhão depois de 10 anos tramitan-
do. Mesmo que em um acordo, via mediação, 
ficasse previsto o valor de R$ 200 mil, a com-
panhia ganharia, em tese, R$ 800 mil e uma 
economia de tempo fenomenal.

http://www.camarasin.com.br/


18

REVISTA SEGURO É SEGURO

Para Mirian, MediarSeg é resultado 
de muitos anos de trabalho na área 
da mediação.

 O Brasil tem, desde o mês de outubro, a 
primeira Câmara de Mediação, específica para tra-
tar de conflitos envolvendo seguros. Ao contrário 
de outras câmaras, públicas e privadas, que aten-
dem diversos setores da economia, a MediarSeg é 
exclusiva do mercado segurador.
 A empresa faz parte da Mediar Group, star-
tup brasiliense de conciliação e negociação on-line, 
especializada em acordos extrajudiciais.
 INSPIRAÇÃO - A CEO da Mediar Group, 
Mirian Queiroz, explica que a empresa nasceu de 
um trabalho de vários anos nessa esfera e estu-
dos inspirados em iniciativas vindas de Portugal. 
“Constatei que o mercado precisava de um serviço 
personalizado e especializado nas demandas desse 
setor”, explica.
 “A principal função da MediarSeg é desburo-
cratizar o setor securitário, oferecer soluções práticas 
para as seguradoras, atender às necessidades dos 
envolvidos  e contribuir para redução de reclamações 
e processos.”, explica a CEO.
 Todo o atendimento é virtual. Hoje a 
empresa atende exclusivamente seguradoras que 
tenham processos abertos por segurados e já regis-

tra resoluções 
na faixa de 70%. 
“Há situações em 
que o segurado 
chega tão frustra-
do que não quer 
fazer acordo. Mas 
com a utilização 
das ferramentas 
da mediação, ao 
final, normal-
mente chega-se 
a um acordo que 
é bom para ele e 
para a segurado-
ra”, diz.
 Para Mirian, o cidadão não precisa do Judi-
ciário para resolver essas questões. “Entretanto ele 
não sabe”, diz, em razão de apenas uma pequena 
parcela da sociedade já ter descoberto as vanta-
gens da mediação. No ano passado, foram regis-
trados quase 310 mil processos contra seguradoras 
no Brasil, segundo dados do Conselho Nacional de 
Justiça. Como os processos judiciais costumam se 

 Apesar de considerar a mediação algo embrionário no Brasil, 
acredita na sua força, e também no aspecto humanizado do traba-
lho, já que o método busca apaziguamento entre as partes. “Apesar 
de ainda engatinhar, é um caminho sem volta”, considera.
 Para ele, apesar do esforço, algumas companhias de seguros 
enfrentam problemas em setores como os SACs e Ouvidorias. “Não 
há pessoal suficientemente treinado e preparado para atender as 
demandas. Falta técnica para perceber que o segurado que está do 
outro lado da linha é passível de fazer um acordo ou está propenso a 
descambar para uma ação judicial”.

Gustavo Natal viu que a mediação traz 
muitas vantagens para a Generali.

Nasce primeira empresa especializada 
em resolução de conflitos exclusiva 

do mercado de seguros
 

Ao todo, 91,4% das demandas do setor de saúde e odontologia foram 
solucionadas em até 7 dias úteis e 7,7% de 8 a 30 dias e 0,9% acima de 30 dias. 

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
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A cláusula IFPD sob análise do STJ
 Desde que a cobertura de invalidez por doença 
passou a ser comercializada existe a divergência a respei-
to do fato constitutivo do direito do segurado. Para o se-
gurado a concessão da sua aposentadoria definitiva por 
invalidez faz surgir o direito ao capital segurado garantido 
pela cobertura. 
 Por outro lado, para a seguradora a concessão da 
aposentadoria, isoladamente, não comprova a invalidez 
total e permanente.
 Na tentativa de dirimir a questão, no ano de 2005, 
a Susep alterou as regras e critérios para a operação dos 
seguros de pessoas e instituiu duas coberturas distintas 
para invalidez por doença, a Laboral e a Funcional.
 A cobertura de Invalidez Laborativa garante ao 
segurado a indenização nos casos de incapacidade para 
sua atividade principal, enquanto a de Invalidez Funcional 
(IFPD) assegura a indenização somente com a perda da 
existência independente do segurado para o exercício das 
suas relações autonômicas.
 Não obstante a tentativa de a Susep dirimir a 
questão, a controvérsia manteve-se, pois, na prática, salvo 
raras exceções, os seguros com cobertura de invalidez to-
tal e permanente por doença foram adaptados às regras 
da invalidez funcional.
 Ao aderir ao seguro, muitas vezes estipulado por 
seu empregador, o segurado busca um suporte econômi-
co eficiente e adequado em caso de morte ou invalidez, 
riscos especialmente graves e com consequências sérias, 
comprometendo, muitas vezes, a manutenção do padrão 
de sua vida e de sua família. E mais, não é informado sobre 
a diferença das coberturas e a restrição de seus direitos.
 Exatamente por este motivo o pagamento da in-
denização era buscado na justiça.
 A questão encontra-se extremamente judiciali-
zada, o que levou o STJ, no início de outubro deste ano 
(2020), suspender todos os processos individuais ou co-
letivos existentes no país, que versem sobre a “legalidade 
da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez 
funcional permanente total por doença (IFPD) em con-
trato de seguro de vida em grupo, condicionando o pa-
gamento da indenização securitária à perda da existência 
independente do segurado” para delimitar a controvérsia 

e definir a legalidade da cláusula de IFPD.
 O STJ tem o prazo de um ano para julgar 

a questão e consolidar o entendimento 
sobre a matéria e sua decisão afetará 

não apenas todos os processos 
envolvidos, mas o próprio 

direito dos segurados.

Liliana Orth Diehl 
               é do escritório 

      Checozzi & Advogados 
     Associados, especializado 

                                   em seguros.

Mais informações em
www.checozzi.adv.br 

Tel 41 3024-0571

arrastar por anos a mediação traz como uma de suas 
vantagens principais o encurtamento deste prazo. 
“Já conseguimos acordo em meia hora”, diz sobre a 
solução mais rápida registrada pela empresa.
 A média, no entanto, é de sete dias. “Um 
tempo infinitamente menor que os anos que o Judi-
ciário leva”, diz. Segundo Mirian, já houve casos de 
processos que tramitavam há cerca de 10 anos e 
foram solucionados em uma tarde. “Isso prova que 
faltou uma boa conversa lá atrás, gente disposta a 
ouvir e gente que queria ser ouvida”. Gandhi, então, 
tinha razão!
 Segundo ela, se hoje as instâncias judiciais 
deixassem de receber demandas seriam necessários 
dois anos e meio para resolver todos os processos 
parados. “A mediação, portanto, é uma solução que 
permite reduzir custos, evitar o ingresso de novos pro-
cessos, finalizar os que estão judicializados, acelerar a 
resolução de conflitos e fidelizar o cliente”.
 Para Mirian, é preciso incentivar a cultura 
da pacificação e da prevenção de processos, tendo 
em vista que grande parte deles não necessita da 
intervenção do Judiciário para serem finalizados. E 
mesmo os que já tramitam na esfera judicial podem 
contar com a mediação. Depois do acordo feito, o 
advogado do segurado peticiona e informa o Judici-
ário para colocar fim à ação.
 O segurado não tem nada a perder. Quem 
paga as custas é a seguradora. Se não houver acor-
do, não há pagamento. “Não há porque pagar se 
não conseguimos o resultado esperado. Por isso esse 
modelo é tão interessante”.
 MUNDO MUDOU - Sobre o fato de muitos 
advogados estarem mais propensos a querer levar 
toda demanda para o Judiciário, a CEO diz que eles 
precisam entender que o mundo mudou. “As coisas 
estão diferentes”, diz.
 Mirian diz que o novo Código de Processo 
Civil cita a palavra mediação 44 vezes e ela mencio-
na uma frase que aprecia: “O advogado precisa ser 
mais resolvedor que protocolador”. Para ela, a cultura 
da litigância está com os dias contados. “A cultura 
da litigância está, aos poucos, cedendo espaço para a 
cultura da pacificação social. E os advogados brigões 
deverão entender que nem todas as demandas do seu 
cliente precisam ser solucinadas com a ida à Justiça”.
 Um dos próximos projetos da MediarSeg é 
lançar, em janeiro de 2021, uma universidade virtual, 
para ensino a distância, com a proposta de ofertar 
cursos para formar mediadores, conciliadores, nego-
ciadores e árbitros de conflitos. “Queremos formar 
profissionais para a cultura da paz. A cultura do litígio 
vai ficar para trás”.
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Motorista já pode consultar 
Dpvat por meio eletrônico

 Mais de 45 milhões de motoristas 
brasileiros já podem consultar o seu seguro 
contra danos pessoais causados por veículos 
automotores de via terrestre, ou Dpvat, em 
formato eletrônico. 
 A geração do documento digitalmente 
na Carteira Digital de Trânsito está disponível 
desde agosto deste ano, devido a uma parce-
ria entre o Serpro, empresa de TI do Governo 
Federal, o Departamento Nacional de Trânsito 
(Denatran) e a Seguradora Líder, companhia 
responsável pela administração do Seguro 
Dpvat.
 A versão eletrônica do bilhete do se-
guro faz parte das funcionalidades da Carteira 
Digital de Trânsito (CDT), que está disponível 
gratuitamente na App Store e Google Play. 
 Basta seguir as orientações do aplica-
tivo e adicionar o CRLV, documento veicular 
digital e, desta forma, ter todas as suas infor-
mações em um único lugar. Os documentos 
também podem ser impressos em casa, em 
papel A4 comum, possuindo fé pública, mesma 
validade jurídica. 
 A autenticidade é garantida pelas infor-
mações contidas no QR Code, que podem ser 

verificadas por qualquer pessoa. Basta baixar o 
aplicativo Vio, que possibilita a leitura e confe-
rência da validade do documento.
 Maria Valins, Diretora de Controladoria 
e Finanças da Seguradora Líder, explica que 
com o novo bilhete, o proprietário passou a 
ter informações objetivas sobre como solici-
tar a indenização do Seguro Dpvat na palma 
da mão. “A transição para o ambiente digital 
garante mais eficiência no processamento de 
dados dos condutores, permitindo que a baixa 
de pagamento e a confirmação do licenciamen-
to sejam mais ágeis”, diz.

Como obter ou atualizar o documento?
 O CRLV Digital com o Bilhete do Seguro Dpvat pode ser obtido na Carteira Digital 
de Trânsito (CDT), no Portal de Serviços do Denatran, ou nos canais de atendimento do 
Detran de jurisdição do veículo.
 Caso o proprietário já tenha baixado o CRLV Digital na CDT, mas os dados do 
bilhete do Seguro DPVAT não estejam atualizados, basta excluir o documento e baixar 
novamente.
 O Dpvat é um seguro obrigatório de caráter social, que protege os mais de 211 
milhões de brasileiros, cobrindo danos relacionados a acidentes de trânsito. O seguro 
pode ser destinado a qualquer cidadão acidentado em território nacional, seja motorista, 
passageiro ou pedestre e oferece três tipos de cobertura: morte (valor de R$13.500), inva-
lidez permanente (de R$135 a R$13.500) e reembolso de despesas médicas e suplementa-
res (até R$2.700).
 O Dpvat é um seguro obrigatório. Portanto, não é possível efetuar o licenciamento 
ou a transferência da propriedade do veículo sem a quitação do seguro.
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Procure manter-se “calmo”, e acalmar o aciden-
tado se ele estiver consciente. Ligue para o fone 
193 (Bombeiros). Se não conseguir contato, ligue 
para o fone 190. Não mexa no ferido e evite que 
ele se debata, pois esta atitude pode agravar os 
ferimentos. Fonte: PMTO

Viajar nos dá a oportunidade de experimentar muitas 
coisas, mas vale o risco? Na hora de festejar, fique 
atento: saia de casa com o celular carregado e um 
cartãozinho com o endereço do hotel. Não exagere 
na bebida, prefira manter a sobriedade — e tenha 
atenção ao seu copo, evite aceitar drinks de estra-
nhos! Ao alugar moto ou praticar esportes radicais, 
certifique-se que o seguro viagem oferece cobertura 
em caso de acidentes. Fonte: Melhores Destinos

Ao se deparar com pessoas 
feridas, saiba como agir

Quando for viajar sozinho, avise 
sua família e amigos

Evite exageros na viagem e 
experiências arriscadas

Deixe seus familiares e amigos saberem dos seus 
planos de viagem. Montar um grupo no WhatsA-
pp e compartilhar seu roteiro é uma boa opção. 
Compartilhar número de voos, datas que você 
vai estar em cada destino e nomes dos hotéis soa 
como excesso de informação, mas pode ser bem 
útil em emergências. Fonte: Melhores Destinos
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Faça cópias de documentos importantes, como a 
primeira página do seu passaporte. Vale a pena 
ter tanto cópias físicas, como também digitais. 
Salve na nuvem, envie por e-mail ou no grupo de 
viagem do WhatsApp. Fonte: Melhores Destinos

Há quem goste de viajar para se “desconectar” 
do mundo. Nada contra, mas por precaução, 
adquira um chip local. Com acesso à internet na 
palma da mão, você terá a liberdade de fazer 
pesquisas online, saber como se locomover, usar 
aplicativos de transporte e pedir ajuda se for 
necessário. Um chip facilita bastante a vida do 
viajante — e te dá muito mais segurança! Fonte: 
Melhores Destinos

Tenha cópias de documentos 
importantes

Quando estiver em viagem, 
adquira um chip de dados local

mailto:atendimento@morandiniseguros.com.br
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Brasil é líder na América Latina em sequestro de dados 

Pandemia acelerou engajamento para o seguro digital

 Um estudo da empresa de ciberse-
gurança Kaspersky, divulgado em outubro, o 
Brasil é o país da América Latina com maior 
porcentagem de ataques de ransomwares, em 
que softwares maliciosos atuam como “seques-
tradores” de dados. 
 De acordo com a empresa, por meio de 
ransomwares, os criminosos, uma vez dentro 
de sistemas privados, roubam informações e 
exigem o pagamento de um resgate em troca 
dos dados que foram roubados.
 Na América Latina, o Brasil, registrou 
46,69% dos ataques, seguido por México, com 
22,57% e Colômbia, com 8,07%. De acordo 
com o estudo, em geral, mais de 1,3 milhão de 
ataques de ransomware são identificados anu-
almente na região, causando danos de cerca 
de US$ 700 mil por ataque. 

 O relatório World Insurtech 2020, da 
Capgemini e Efma, informa que a pandemia 
aumentou o engajamento e as expectativas dos 
clientes em relação ao seguro digital. 
 O documento também observou que as 
fronteiras entre seguros, insurtechs, big techs 
e parceiros techs estão acabando. E diz que os 
seguradores devem enxergar além do seu atual 
olhar de outras seguradoras serem seus com-
petidores. 
 Ao invés disso, incluir Big Techs e outros 
players não tradicionais também como concor-
rentes, já que estão oferecendo experiências 
superiores a seus clientes.
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Nesta edição a corretora de seguros Cinthia Izidoro Oliveira, da Corretora 
Izidoro’s, de Curitiba, fala para você sobre a cobertura de danos morais e 
estéticos, comercializada em seguros de automóveis.

Assista ao vídeo:

https://www.youtube.com/embed/UoBCvB8BXk0
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Confira
as edições anteriores da 

Seguro é Seguro.

E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais.

Edição de Setembro Edição de Outubro
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 O número de incêndios em instalações industriais e comerciais no Brasil 
poderia ser menor se as edificações contassem com equipamentos adequados 
de proteção contra incêndios. Dentre eles, hidrantes, extintores, mangueiras 
específicas, sinalizações de emergência, detectores, alarmes e sprinklers. 
As seguradoras costumam não aceitar o seguro das instalações que não têm 
mecanismos de prevenção e as que têm pagam valores menores. Página 11.

Veja também:

Se tem seguro e vai usar o carro na campanha política, 
tome cuidado. Página 16

Coluna Direito & Seguro -  Segurado tem direito de 
escolher oficina para consertar veículo. Página 17

Outubro Rosa - Mercado de seguros tem produtos que 
auxiliam mulheres. Página 18

Fogo! 
Instalações comerciais e industriais 
do Brasil correm perigo de incêndio

REVISTA SEGURO É SEGURO

1

Seguro protege donos de cães, 
caso animais ataquem alguém
 Ter um ou mais bichinhos de estimação proporciona muitas vantagens. 
Há comprovações científicas de que eles fazem muito bem. Mas também po-
dem provocar problemas, principalmente se atacarem e ferirem alguém. Saiba 
que existe um seguro que evita que o proprietário do cão tenha perdas finan-
ceiras em razão de um ataque. Página 10.

Veja também:

Saiba a forma correta para o transporte 
de animais em veículos. Página 06

Projeto na Câmara dos Deputados 
quer que seguradoras devolvam 
parte do seguro de automóvel aos 
segurados. Página 09

Veja como se proteger de ataques 
cibernéticos e se manter seguro. 
Página 18

https://www.instagram.com/revistaseguroeseguro/
https://www.facebook.com/revistaseguroeseguro/?modal=admin_todo_tour
http://www.nota10.com.br/Edicaooutubro.pdf
https://www.yumpu.com/pt/document/read/64212687/revistaseguroesegurosetembro

