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PREMIADA

Franquia no seguro automóvel
Saiba o que é e como funciona.
Às vezes nos deparamos com algumas palavras, mas nem sempre sabemos o
que significam. Na área de seguros existem muitos termos assim. Como franquia,
no seguro de automóvel. Vamos, então, mostrar de forma resumida o que é e
como funciona. Página 16.
Veja também:
- Veja 5 vantagens que os consumidores podem ter
com o Open Insurance. Página 7.
- Trocar gasolina por GNV. Mas como fica o seguro do
carro? Página 13.
- De janeiro a julho, Brasil teve quase 182 mil veículos
roubados/furtados. Página 18.
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Vamos manter o equilíbrio!
Entramos no último trimestre de 2021.
E, se não enlouquecemos até agora, a chance de chegarmos
bem ao final do ano, são grandes!
E, para isso, desenvolva sua capacidade de aguentar firme!
O equilíbrio emocional está relacionado ao controle das emoções:
			
			
			

- Aprenda a lidar com frustrações!
- Não se apoie em expectativas!
- Entenda suas limitações!
E, se for o caso, viva um dia de cada vez!
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É, como descrito na página anterior, adentramos nos últimos meses do ano. Um ano difícil, como 2020, mas que ao contrário do ano passado, trouxe esperanças, com a aplicação das
vacinas que estão proporcionando uma retomada da economia,
não só no Brasil, mas em todo o mundo!
E, mesmo ainda um pouco distante de 2022, desde já torcemos
para que o novo ano realmente chegue trazendo tudo que tradicionalmente desejamos em todas as passagens de ano: saúde, paz,
harmonia e uma infinidade de termos que possam traduzir felicidade!
Aqui na revista estamos confiantes! Não perdemos, em nenhum momento, a esperança em dias melhores. E, se não se recordam, a Seguro é Seguro nasceu em março de 2020, no início da
pandemia. E a estamos atravessando com você! De braços dados!
Uma ótima leitura desta edição e, até o próximo mês!
Helio Marques
Editor
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Nos siga nas redes sociais!
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VANTAGENS
que os consumidores podem ter com o

OPEN INSURANCE
Na esteira do Open Finance, está
em elaboração pela Superintendência de
Seguros Privados (Susep), órgão regulador do mercado de seguros no Brasil, o
Open Insurance, que vai trazer para as
transações de seguros e previdência a
filosofia de dados compartilhados e poder
de decisão na mão dos consumidores.
Assim, as seguradoras, da mesma
forma que as instituições financeiras no
Open Banking, poderão aprimorar ofertas
e personalizar produtos e serviços, o que
aumenta a competitividade e traz uma
melhoria no sistema todo, beneficiando
diretamente os consumidores.

“A partir do momento em que
uma empresa
começa a participar do Open Insurance, já pode ter
acesso aos dados
que as seguradoras
compartilharam
e, assim, fazer o
comparativo de
produtos, coberturas e clientes dos
Márcio da Mata, Diretor
concorrentes. Com Executivo do Grupo FCamara.
isso, pode planejar
melhor o que vai
oferecer. Os consumidores, por sua vez, vão
encontrar um sistema mais simples e produtos mais acessíveis”, esclarece Márcio da
Mata, Diretor Executivo do Grupo FCamara,
consultoria para transformação digital e
soluções em tecnologia.
Márcio aponta
as cinco principais
vantagens que o
Open Insurance pode
trazer para os consumidores. Confira:
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1. PERSONALIZAÇÃO
O compartilhamento de dados dos clientes e das transações realizadas
permitirá a personalização de serviços e produtos. “Não existirá mais um padrão
das seguradoras. Elas terão que se adaptar e adequar suas propostas às necessidades de cada cliente e não da própria instituição”, explica o executivo.

2. AGILIDADE E PRECISÃO
A integração dos ecossistemas Open Banking e Open Insurance tornará
as operações mais ágeis e facilitadas, tanto para cumprir as determinações dos
órgãos reguladores, quanto para oferecer melhores serviços.
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3. LIBERDADE DE ESCOLHA
Ao viajar, por exemplo, Márcio explica que será possível contratar o seguro-viagem em uma empresa, a assistência médica em outra e um seguro-bagagem
em uma terceira. “O consumidor terá mais opções e muito mais liberdade para fazer
suas contratações no formato que for mais conveniente, escolhendo cada item a ser
contratado na empresa que oferecer o que for mais interessante para o seu bolso e
suas necessidades”.

4. CIDADANIA FINANCEIRA
Com a integração de dados e serviços, a expectativa é que possam surgir no mercado aplicativos que facilitem ao consumidor controlar as próprias
finanças e que popularizem e tornem mais acessíveis os serviços e produtos das
seguradoras, promovendo uma maior “cidadania financeira”.

5. SEGURANÇA DE DADOS
A segurança de informações pessoais pode ser preocupante para quem
está conhecendo as novas soluções do Open Finance, mas a Lei Geral de Proteção
de Dados - LGPD estabelece meios para que as empresas que participarem do
Open Insurance tenham um sistema seguro e eficiente para o compartilhamento
de informações. “Os consumidores poderão se beneficiar das vantagens que o compartilhamento de dados proporciona, com segurança”, enfatiza o diretor.
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Mercado de seguros registra
faturamento de R$ 12,4 bilhões
A 11ª edição do Boletim IRB+Mercado, relatório mensal da plataforma IRB+Inteligência, aponta faturamento das seguradoras, em julho, de R$ 12,4 bilhões, alta
superior a 9% no comparativo com igual
período de 2020.
É o maior valor para julho já registrado desde o início da série histórica, em
2014. Já no acumulado até o sétimo mês,
os prêmios emitidos somaram R$ 79,31
bilhões, avanço de 15,4% e acréscimo de R$
10,6 bilhões em relação ao totalizado entre
janeiro e julho de 2020.
LUCRO - O lucro líquido das seguradoras atingiu R$ 523 milhões, número 72,1%
menor que o registrado em julho de 2020.
O segmento de Vida faturou R$
4,4 bilhões e responde pela maior parte
do faturamento de julho, com 35,7%. Em
seguida, Automóveis com R$ 3,4 bilhões;
Danos e Responsabilidades, R$ 2,1 bilhões;
Rural, R$ 1,1 bilhão; Individual Contra Da-

nos, R$ 1 bilhão; e Crédito e Garantia, R$
383 milhões. No acumulado, Vida também
responde pelo maior crescimento dos prêmios emitidos: R$ 3,8 bilhões a mais.
SINISTRALIDADE - Por outro lado,
a sinistralidade segue em alta. O índice
de Sinistros Ocorridos sobre o faturamento de julho apresentou aumento de
14% na comparação com o mesmo mês
de 2020. No acumulado do ano, o índice
também cresceu: 7,6% a mais em relação
à taxa registrada no mesmo período do
ano passado. A sinistralidade do segmento de Automóveis, de janeiro a julho,
chegou a 58%, superior 4,6% em relação
à taxa de 53,4% registrada na mesma
época de 2020.
O Boletim IRB+Mercado resume as
operações de seguros a partir dos dados
públicos disponibilizados pela Susep em
17/09, considerando os seguros de danos,
responsabilidades e pessoas.
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Artigo

De tradicional a inovador:
as transformações no
mercado de seguros
- Christian Wellisch O setor de seguros é conhecido por ser muito previsível, mas ainda um pouco
desconhecido do mercado todo. Atualmente, o produto de seguros ainda é “marginalizado”, e isso ocorre por diversos motivos: bancos vendendo produtos que não estão
alinhados às necessidades dos clientes, falta de transparência por parte de alguns corretores, a percepção dos clientes de que os profissionais não são qualificados, experiências de compras ruins, problemas com indenização e a percepção (equivocada) do não
pagamento de indenizações.
Outro ponto é que aqui no Brasil, especificamente, as pessoas têm a falsa impressão
de que o mercado se restringe ao seguro de automóvel. Porém, não podemos nos esquecer da premissa básica da contratação de seguros, o equilíbrio econômico da sociedade.
Em momentos de pandemia e crise financeira sua importância tem sido fundamental. Nota-se o aumento da sinistralidade em algumas linhas de negócios, como, por
exemplo, nos seguros de saúde, que sofreram alguns impactos com o aumento exponencial do número de internação desde o início da pandemia.
Vemos também o aumento do interesse da sociedade em relação às apólices de
seguros de vida, que vem sendo bastante comercializada ultimamente, até mesmo em
função da covid-19 e a maior conscientização da necessidade de proteção por parte das
pessoas. Existem ainda outros produtos que estão crescendo e mostram a força dessa indústria, que nos últimos anos vem crescendo acima de dois dígitos, com exceção do ano
de 2020, que foi atípico. Em 2021 o setor já apresenta uma retomada forte em relação ao
ano passado e a expectativa é fechar o ano com um crescimento entre 15% e 18%.
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Embora os números sejam bons, a penetração dos seguros no PIB nacional ainda
é muito pequena – na casa de 3% –, o que significa que temos grandes oportunidades
nesse setor nos próximos anos. Também existe muito espaço para evolução no que
tange tecnologia, produto e distribuição. Além disso, os investimentos em infraestrutura
devem impactar positivamente esse mercado.
Nos últimos meses, temos visto uma aceleração muito forte em relação à inovação no setor de seguros. Há muita coisa acontecendo hoje com a entrada de novos
players (insurtechs) e seguradoras mais leves (sandbox).
Com as novas regulamentações da Superintendência de Seguros Privados (Susep),
principalmente o marco da questão do sandbox, sendo uma regulamentação um pouco
mais flexível, o mercado passa a ter acesso a novos produtos e também maior capacidade
de inovação. Já temos mais de dez participantes desse modelo que estão trazendo novos
produtos para o mercado, o que até pouco tempo atrás seria impossível. Evolução e mais
transparência em relação ao modelo de distribuição e aumento do nível de qualificação
dos profissionais são outras grandes tendências para o mercado segurador.
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O seguro de automóvel “pay per use” é um exemplo de produto inovador, já que
o cliente paga pelo seguro apenas quando utiliza o automóvel. A flexibilização aproxima
as pessoas do mercado todo, proporciona uma experiência mais fluida para o cliente
final, contribuindo para conhecerem e contratarem outros produtos (além do seguro
auto), como seguro de vida, acidentes pessoais, responsabilidade civil etc. Na esteira de
produtos que vêm se destacando desde o início da pandemia, estão o seguro de saúde
PME – de 30 até 100 vidas – e o seguro garantia, que apresentam aumento significativo
da procura e comercialização.
No longo prazo, a reboque dos R$ 700 bilhões de investimentos em saneamento,
produtos como riscos de engenharia, riscos diversos, patrimoniais, transporte, saúde e
vida devem se destacar, visto que irão oferecer cobertura para toda essa indústria que irá
trabalhar nas obras. São os ramos de seguros que devem alavancar o setor nos próximos
anos. Sob a perspectiva de produtos e proteção, a indústria de seguros está 100% preparada para lidar com momentos críticos/atípicos.
Ela está muito amparada, de diversas formas, e qualificada para fazer as devidas
indenizações. Vale destacar que as próprias seguradoras compram proteção através de
resseguradores, diluindo assim o risco.
Por fim, há o desafio de fazer com que a sociedade tenha uma visão mais positiva do setor. Nesse sentido, a indústria tem pela frente a missão de disseminar e popularizar a cultura do seguro. Só assim poderá explorar novos nichos, continuar inovando e
alcançar todo o seu potencial.
Christian Wellisch é sócio-fundador da corretora Globus Seguros.
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TROCAR GASOLINA POR GNV.
Mas como fica o seguro do carro?
Está cada vez mais caro abastecer o
veículo, aliás nunca custou tanto. Neste ano,
a gasolina já aumentou 31,09% e o diesel
28,02%, puxando com eles também o etanol,
que foi sempre a alternativa mais popular
quando o preço do combustível aperta.
Com isso, muitas pessoas estão
adaptando seus carros para o GNV – o gás
natural veicular.
OFICINAS - Algumas oficinas especializadas em conversão de motores para o
gás natural chegam a estar com três semanas de fila de espera. A diferença em alguns
estados, entre a média de preço do GNV e a
média da gasolina, é de 60 a 86%.
“Acredito que a adoção do GNV deve
se manter enquanto o preço de outros combustíveis seguir elevado e, além disso, o gás

natural é melhor para o meio ambiente, algo
que a população, principalmente a mais
jovem, passa a considerar cada vez mais”,
avalia Marcelo Moura, Diretor de Automóvel e Massificados da HDI Seguros.
As instalações de kit GNV somente
no primeiro trimestre de 2021 cresceram
15% no Brasil e 11% no estado do Rio de
Janeiro, por exemplo. O levantamento foi
feito pela Firjan a pedido do Sindicato da
Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Rio de Janeiro (Sindirepa).
Já em Minas Gerais, houve um impressionante número de 500% de crescimento de conversões de veículos para gás
nos quatro primeiros meses desse ano em
relação ao mesmo período do ano passado,
segundo o governo do estado.
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Nem toda seguradora cobre carro com GNV
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Ao optar por trocar a gasolina
ou álcool, ou mesmo diesel, por GNV, é
preciso atenção, pois nem todas as seguradoras cobrem carros movidos com gás
natural. “Tem gente que converte o carro,
mas esquece de alterar a apólice do seguro
e isso pode gerar muitos problemas”, avisa
Marcelo Moura, da HDI.
Algumas seguradoras oferecem
a cobertura para veículos abastecidos
com GNV, basta selecionar este adicional na hora da compra, ou entrar em
contato com o corretor para alterar a
apólice vigente.
Vale lembrar que para aceitação, o kit gás precisa estar regulariza-

do com homologação no CRLV, CSV
(Certificado de Segurança Veicular) e
cilindro na validade.
“É muito importante estar segurado da maneira correta logo quando se faz
a conversão. Imagina se alguém bate no
veículo e danifica o kit gás, se a apólice não
tiver a cobertura para GNV, esse prejuízo não poderá ser ressarcido”, esclarece
Moura. “A mesma coisa ocorre em relação
a roubo. Sem a proteção correta, o valor do
kit não poderá ser indenizado”.
Vale lembrar que o seguro auto
costuma cobrir sinistros como roubo e
colisões, mas não falhas no kit gás, já que
este item não vem de fábrica nos veículos.
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Seguro de pessoas continua a
crescer, com alta de quase 15%
Levantamento da Federação Nacional
de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi) de
julho mostrou que a procura por seguro de
pessoas continua a crescer, alcançando R$
28,8 bilhões em prêmios, alta de 14,7% em
relação ao montante acumulado nos sete
primeiros meses de 2020.
O resultado, de janeiro a julho, é
puxado pelo seguro de Vida, nas modalidades Individual e em Grupo, acumulando
R$ 12,9 bilhões em prêmios; seguido pelo
Prestamista, com R$ 9,13 bi, e o de Acidentes Pessoais que registrou R$ 3,86 bi. Em
termos percentuais, o destaque foi o Vida
Individual, com cerca de 31% de crescimento sobre o ano anterior.
FUNERAL - O segmento Funeral foi

outro com grande representatividade, registrando alta de 28,4% ou R$ 580 milhões em
prêmios. Na sequência vem a cobertura para
Doenças Graves/Terminais que somou R$ 780
milhões e foi 25,8% superior ao valor registrado em 2020. E o seguro Educacional, fechando em R$ 27 milhões e aumento de 20,4%
sobre o mesmo período do ano passado.
Em termos de sinistros, foram pagos
de janeiro a julho de 2021 R$ 11,18 bilhões,
uma alta de 73,6%. A maior parte das indenizações se refere às coberturas de Vida (R$
7,08 bi), que quase dobrou nesse intervalo
(90%); depois vêm o Prestamista (R$ 2,4 bi ou
92,3%) e o Funeral (R$ 162 milhões e 80,1%) –
todos comparados aos resultados do mesmo
período de 2020.
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Saiba o que é e como funciona
o sistema de franquia no

SEGURO DE AUTOMÓVEL
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Às vezes nos deparamos com algumas palavras - até convivemos bem com
elas no dia a dia - mas nem sempre sabemos o que significam.
Na área de seguros existem muitos
termos assim. Como franquia, no seguro de
automóvel. Vamos, então, mostrar de forma
resumida o que é e como funciona.
Se você tem um seguro auto é possível que já tenha ouvido esse termo por
diversas vezes. Quando seu corretor falou do
valor do seguro, por exemplo, pois a franquia
impacta diretamente no custo da apólice.
Agora, se não tem seguro, é provável
que o termo “franquia” não faça parte do
seu vocabulário com frequência. E, talvez,
nem saiba o que significa. Mas é importante
que saiba!

SINISTRO - No seguro de automóvel, franquia é o valor que você paga quando acontece um sinistro (o termo vale para acidente, furto, roubo ou outra situação em que
seja preciso acionar o seguro). Sim, mesmo
tendo seguro você precisa pagar uma parte
do prejuízo.
E as seguradoras ofertam diversos
tipos de franquia (veja mais adiante). E,
dependendo de qual escolher, o preço que
irá pagar pelo seguro variará. É importante
conversar com seu corretor para saber qual
é a mais vantajosa para você.
PERDA TOTAL - A franquia só é
cobrada em caso de danos parciais. Danos
parciais ocorrem quando o custo para conserto do veículo é de até 75% do valor do
carro. Nos casos de perda total, conhecida
por PT, independentemente do motivo, não
é necessário pagar a franquia para receber
o valor do seguro.
É importante dizer que esse percentual de 75% pode mudar em breve,
pois as seguradoras foram autorizadas,
em setembro passado, a mexer nesse
número, que antes era fixado por lei.
Mas, por enquanto, ainda está valendo!
DESPESA - Há também a situação
que o valor do prejuízo é menor que a
franquia. Nesse caso não vale à pena acionar o seguro. Você terá que arcar com essa
despesa. Por exemplo, sua franquia é de
R$ 3 mil e o conserto vai custar R$ 1.300.
Veja, a seguir, as principais franquias
ofertadas pelo mercado de seguro e escolha a que for melhor para o seu caso.
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Conheça as principais franquias
do seguro de automóvel
O mercado de seguros de automóveis oferece algumas franquias diferenciadas, que é o valor que o segurado paga no caso de
um sinistro, que pode ser um acidente, furto, roubo ou outra situação
que provoque alguma perda. Conheça algumas delas:

1 - Franquia normal
É considerada uma franquia básica. O valor dela é equilibrado
entre o valor que o segurado paga, conhecido como prêmio, e a própria franquia. A maioria dos segurados costuma optar por ela, pois
não desejam se arriscar a pagar mais após um sinistro.

2 - Franquia reduzida
Outra franquia ofertada pelas seguradoras é a reduzida. Como
o próprio nome diz, custa um pouco menos em relação à normal. No
entanto, o valor que o segurado paga pelo seguro é maior, já que a
seguradora, neste caso, será a responsável pela maior parte de um
prejuízo após o sinistro.

3 - Franquia ampliada
Essa franquia também é conhecida como aumentada. Ela é o
oposto da reduzida. Possui um custo mais elevado, mas o valor do
seguro é menor. Realmente, bem ao contrário da reduzida.

4 - Sem franquia
Algumas seguradoras ofertam a franquia isenta, que no caso
de um sinistro, o segurado não precisa pagar nada para cobrir os
prejuízos. Em contrapartida, o valor do seguro aumenta consideravelmente, pois a seguradora arcará com 100% dos custos para consertar
o veículo, no caso de um sinistro.

17

REVISTA SEGURO É SEGURO

De janeiro a julho, Brasil teve quase
182 mil veículos roubados/furtados
A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) divulgou levantamento de furtos
e roubos de veículos no Brasil até o mês de julho. A pesquisa mostra um total de 181.908
ocorrências. Desses registros, 84.418 veículos foram recuperados, índice de 46,41%.
Veja os dados completos da pesquisa, estado por estado:
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Detran do PR realiza leilão de 3.068
veículos para reaproveitamento de peças
O Departamento de Trânsito do Paraná
(Detran-PR) realiza leilão de reciclagem de 3.068
veículos, na condição de sucata, para reaproveitamento de peças (baixados no Renavam – Registro
Nacional de Veículos Automotores), não podendo
ser registrados ou licenciados, sendo proibida a sua
circulação em via pública, bem como a comercialização de peças ou partes metálicas, destinando-se
exclusivamente para desmonte e reaproveitamento
comercial de suas peças e partes metálicas.
Poderão participar deste leilão pessoas jurídicas que operem no ramo de siderurgia ou de fundição, nos termos exigidos pela legislação vigente,
para aquisição de sucatas e material inservível, cujo
objeto social seja compatível com o objeto da licitação e atenda todas as exigências estabelecidas nos
Editais de Leilão nº 007/2021; 008/2021; 009/2021 e
010/2021 disponíveis no site www.detran.pr.gov.br.
Serviço:
1º LOTE - Detran-PR, leiloa 908 veículos na
condição de sucata, para reaproveitamento de
peças em leilão on-line.
Data: 20.10.2021 – quarta-feira | Horário: 9h
Local: On-line, pelo site: www.rgomesleiloes.com.br
Total avaliação: R$ 764.650,00
2º LOTE - Detran-PR, leiloa 698 veículos na
condição de sucata, para reaproveitamento de
peças em leilão on-line.
Data: 21.10.2021 – quinta-feira | Horário: 9h
Local: On-line, pelo site:
www.danielgarcialeiloes.com.br
Total avaliação: R$ 825.250,00
3º LOTE - Detran-PR, leiloa 906 veículos na
condição de sucata, para reaproveitamento de
peças em leilão on-line.
Data: 22.10.2021 – sexta-feira | Horário: 9h
Local: On-line, através do site:
www.vardanaleiloes.com.br
Total avaliação: R$ 777.900,00
4º LOTE - Detran-PR, leiloa 556 veículos na
condição de sucata, para reaproveitamento de
peças em leilão on-line.
Data: 25.10.2021 – segunda-feira | Horário: 9h
Local: On-line, pelo site: www.lancejusto.com.br
Total avaliação: R$ 828.500,00
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Seguro de Vida em Grupo. Estipulante
e Seguradora. Dever de Informação
Incumbe ao estipulante, dentre outras, a
obrigação de prestar informações ao segurado
(consumidor) sobre os termos, condições gerais
e cláusulas limitativas de direito estabelecidos no
contrato de seguro de vida em grupo, constituindo-se esse dever um pressuposto lógico da aceitação da proposta de adesão pelo interessado.
É o que se infere do disposto no inciso III,
do artigo 3º, da Resolução CNSP n° 107/2004, que
determina ao estipulante “fornecer ao segurado,
sempre que solicitado, quaisquer informações
relativas do contrato de seguro”.
E a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro de
vida em grupo) sobre os produtos que oferece e
existem no mercado, prestando informações claras
a respeito da cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não os induzir em erro.
Mais ainda, a seguradora, tem o dever de
informar ao estipulante: as bases gerais do contrato
a ser celebrado, valores do prêmio e das indenizações, número mínimo de segurados que deverão
aderir à apólice, riscos cobertos, extensão, conteúdo
e exclusões, e outras informações pertinentes; de
modo que, após firmado o contrato padrão (apólice
mestre), sejam tais elementos submetidos previamente pelo estipulante às pessoas interessadas
em aderir à apólice.
Importante distinguir as obrigações desses
agentes formadores do contrato de seguro de vida
em grupo – estipulante e seguradora, com vistas à
definição da responsabilidade exclusiva de cada
um ou mesmo da responsabilidade de
ambos (solidária) frente a qualquer
violação do dever de informação
previsto no Código de Defesa do Consumidor.
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para idosos
1 - Lembre sempre de trancar
portas e janelas quando for sair
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Lembre sempre de trancar portas e janelas
quando for sair e manter as portas fechadas
e trancadas quando estiver em casa, mesmo
de dia. Se sua casa tem janelas muito perto
da porta, evite deixar a chave na fechadura,
pelo risco do delinquente conseguir alcançá-la pondo o braço para dentro através dela e
destrancar a porta.

2 - Nunca guarde grandes
quantidades de dinheiro em casa
Guarde seu dinheiro em lugar seguro, isto é de
difícil acesso para quem não é de casa. Nunca
guarde grandes quantidades de dinheiro em casa.
Tome cuidado com empregados eventuais, que
podem praticar delitos em sua residência ou obter
informações e repassá-las para delinquentes.

3 - Ajude no controle de acesso
ao condomínio
Se mora em condomínio, procure ajudar no
controle de acesso, evitando trazer pessoas
estranhas para dentro dele. Se mora só, deixe
à disposição do síndico, telefones de contato
de pessoas a quem se deva comunicar problemas ou pedir ajuda, para casos em que não
possa fazê-lo em momentos de necessidade.
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4 - Evitar usar uma bolsa de maior
valor nas ruas ou colocar a carteira
no bolso de trás
No caso das idosas, evitar usar uma bolsa de
maior valor nas ruas. Tenha para estas ocasiões
uma mais simples, deixando aquela “de marca”
para ocasiões especiais. No caso dos homens,
evite colocar a carteira no bolso de trás, o que
facilita a ação de batedores de carteira. Os bolsos
da frente e os bolsos internos de paletó ou jaquetas são os mais seguros.
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5 - Cuidados ao andar de ônibus
Evite abrir sua carteira já no ponto de embarque,
procure separar a carteira de identidade antes;
Evite sentar junto à porta de saída; Procure sempre
ficar próximo ao cobrador ou ao motorista durante a maior parte do trajeto; Se enquanto sentado
tiver que colocar sacolas no chão, cuide para que
alguma delas não seja puxada por baixo do banco.

Fonte: Textos e ilustrações da cartilha Parana Seguro - Mais segurança para
pessoas idosas, da Polícia Militar do Paraná.

Argo Seguros anuncia acordo
para venda de suas operações
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A Argo Seguros chegou a um acordo para a venda das suas operações no
Brasil à Spice Private Equity, companhia
focada em investimentos globais, controlada pela GP Investments.
Para Rafael Fragnan, Chief Risk Officer da Argo Seguros, o acordo abre novas
e excelentes perspectivas de crescimento
para a seguradora. “Estamos muito entusiasmados com essa negociação porque enxergamos essa operação como mais um passo
importante na nossa trajetória. A Spice PE
possui um longo e bem-sucedido histórico

de investimentos de longo prazo no Brasil e
certamente esta transação proporcionará à
companhia novas oportunidades de negócios
num futuro próximo”.
O processo de venda está em andamento e nada mudará neste momento.
Toda a operação da companhia segue normalmente, incluindo o atendimento e a comercialização de seguros. “Nossos clientes,
corretores, assessorias, parceiros de negócios
e fornecedores podem ficar tranquilos, pois
o nosso relacionamento não será alterado”,
completou Rafael.

Metade das mulheres de 50 a 69 anos
não fez mamografia na pandemia
Chegou a 49,5% a porcentagem de
mulheres de 50 a 69 anos de idade que
não realizaram a mamografia nos últimos
dois anos no Brasil, período de pandemia
do coronavírus. O exame é essencial para o
diagnóstico precoce do câncer de mama.
Os dados foram divulgados recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, após a Pesquisa Nacional de
Saúde. O levantamento também sinaliza
que 40% das mulheres de 40 a 49 anos nunca fizeram o exame de mamografia.
Um estudo divulgado na Revista
Saúde Pública aponta que os cerca de 800
mil exames que não foram realizados nesses
dois anos representam cerca de 4 mil casos
de câncer de mama sem diagnóstico.

Um estudo do The British Medical
Journal (2020) aponta que o risco de morte
aumenta 13% a cada semana de atraso do
início do tratamento. Andrea Cianfarano, radiologista da clínica Imax, ressalta que sem
o diagnóstico é impossível realizar qualquer
medida terapêutica.
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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!
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Guardiões avisam se famílias
têm direito a seguros de vida
Muita gente faz seguro de vida, mas não comunica ninguém da família. Em inúmeros
casos, o titular do seguro morre e, como ninguém sabe da existência do benefício, a família
deixa de receber a indenização. Para tentar ajudar famílias nesta situação, a insurtech Azos
criou a figura do Guardião, uma pessoa de confiança que terá a missão de acionar a companhia
e comunicar seus beneficiários da existência do seguro. Página 17.

1

Tire suas dúvidas sobre o
novo seguro de automóvel
O preço vai realmente cair?

Saiba porque isso, necessariamente, não é uma verdade.

Veja a partir da página 13.

Veja também:

1

- Glossário Agrícola facilita compreensão do Seguro
Rural. Página 7;
- Saiba como resolver documentação pendente do
Seguro Dpvat. Página 9;
- Veja Dicas de Segurança para a área rural. Página 20.

Veja também:
Levantamento mostra queda no preço do seguro de automóvel. Página 7
CNSP modifica a forma de contratação de seguros de grandes riscos. Página 11
Coluna Direito & Seguro - Novas regras para aceitação de proposta e para emissão de apólice de
seguro: retrocesso em detrimento do consumidor. Página 19

E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais.

