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Tire suas dúvidas sobre o
novo seguro de automóvel

Saiba porque isso, necessariamente, não é uma verdade.

Veja também:

- 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.

REVISTA
PREMIADA

Veja a partir da página 13.

O preço vai realmente cair? 
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Nasce uma nova estação.

Chega a primavera e, com ela, chegam mais que flores.

Chegam sonhos realizados.

Chegam músicas no ar, no coração, na alma!

Chega uma nova estação.

Em breve, no ar, mais que o perfume das rosas.



4  O mercado de seguros está agitado. É que a Susep, o órgão 
do governo federal que fiscaliza o setor, está causando um certo 
reboliço na área.
 Uma das muitas mudanças propostas para o mercado está 
relacionada ao seguro de automóvel, o que nos fez trabalhar inten-
samente para trazer informações importantes sobre as principais 
alterações que começaram a valer no início deste mês de setembro.
 Além do artigo da advogada Liliane Orth Diel, na página 
19, e da chamada em nossa capa, o tema é abordado a partir da 
página 13. Esperamos que as informações que divulgamos neste 
número possam lhe ajudar. E, claro, se tiver dúvidas, o melhor é 
procurar orientação do seu corretor de seguros.
 Tenha uma ótima leitura, não só dessa reportagem, mas 
também de muitas outras da revista. Afinal de contas, ela é fei-
ta para você. Para entender um pouco mais sobre o mercado de 
seguros no Brasil.

Helio Marques
Editor
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LANÇADO GLOSSÁRIO AGRÍCOLA, 
para facilitar compreensão do Seguro Rural

 O Seguro Rural cresce de importância 
no país, a cada ano, como ferramenta de pro-
teção ao agronegócio e de mitigação de riscos. 
O cenário atual reforça a necessidade de um 
amplo domínio dos conceitos e terminologias 
de uso corrente nesse ramo de atividade. 
 Com o objetivo de orientar o merca-
do segurador e consumidores, a Federação 
Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) pre-
parou um Glossário Agrícola. O documento 
consiste em um guia que simplifica a com-
preensão de termos comuns ao seguro rural.
 TERMOS - Elaborado pelo Grupo 
de Trabalho de Assuntos Regulatórios da 
Comissão de Seguro Rural, o glossário 
inclui termos como Damping-Off, Roma-
neio e Cultura Intercalar, entre outros. O 
documento é de grande valia para segura-
doras, produtores rurais, corretores e de-
mais agentes envolvidos na contratação do 
seguro, que poderão tomar decisões corre-
tas, baseadas em necessidades e condições 

específicas dos 
segurados.

             
 

 O produtor terá melhor entendimen-
to dos termos referentes às suas coberturas. 
Já os corretores de seguros poderão facilitar 
a comunicação com os seus clientes. Vale 
ressaltar que o Seguro Rural tem registra-
do taxas consistentes de crescimento. O 
volume de prêmios subiu 37,9% no primei-
ro semestre de 2021.  No ano passado, a 
expansão foi de 29,5%.
 “A FenSeg acre-
dita que informação é 
a chave que permite 
abrir novos horizontes 
no segmento agrícola. 
Daí a necessidade de 
compreender melhor 
os termos e expressões 
que servem de base 
para a contratação e 
utilização dos diversos 
ramos de seguro rural. 
O Glossário Agrícola 
vem amparar as novas 
corretoras, segurados e demais participantes 
do Seguro Rural. Ele facilita o entendimen-
to das terminologias utilizadas pelo setor”, 
explica Joaquim Neto, presidente da Comis-
são de Seguro Rural da FenSeg.

Joaquim Neto, presidente 
da Comissão de Seguro 
Rural da FenSeg
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Acesse o Glossário Agrícola
O Glossário disponibilizado pela FenSeg pode ser acessado AQUI.

http://www.nota10.com.br/glossarioagricola.pdf
http://www.nota10.com.br/glossarioagricola.pdf
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Saiba como resolver documentação 
pendente do SEGURO DPVAT

DOCUMENTAÇÃO PENDENTE
 Se no status do seu processo de um acidente ocorrido até 31/12/2020 constam docu-
mentos pendentes, isso significa que não foi entregue, no momento da entrada no pedido, a 
documentação completa referente à cobertura solicitada.
 Caso isto ocorra, é possível enviar a complementação pelo endereço https://documen-
tospendentes.seguradoralider.com.br. No ambiente virtual, deverão ser incluídos o número 
do sinistro e o CPF. Na sequência, a documentação adicional deverá ser anexada de uma úni-
ca vez. Se a preferência for entregar presencialmente, você deve retornar ao ponto de atendi-
mento em que deu entrada no seu pedido.
 Vale ressaltar que o prazo de análise e liberação do pagamento será recontado a partir 
da data em que a pendência for solucionada. Portanto, é fundamental que todos os dados e 
formulários sejam preenchidos e entregues corretamente.
 
PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLAVA TODOS OS GASTOS

 Caso você tenha dado entrada no pedido de indenização para Reembolso de Despesas 
Médicas de um acidente ocorrido até 31/12/2020 e, no pagamento não foram contemplados 
todos os gastos durante o tratamento, é possível solicitar a reanálise. Para isso, é preciso apre-
sentar todos os documentos necessários para comprovação dos gastos médicos e hospitalares, 
com o descritivo completo do tratamento e da medicação prescrita pelo profissional da saúde.  
 E, caso haja recibos complementares, você também poderá anexá-los neste pedido de 
reanálise. Vale lembrar, no entanto, que o teto para o reembolso de despesas é de R$ 2.700,00.

CANCELAMENTO POR INATIVIDADE
 Se você sofreu um acidente até 31/12/2020, deu entrada no pedido do Seguro Dpvat, 
mas seu processo teve pendências que não foram corrigidas no prazo de até 180 dias, o pe-
dido é cancelado por inatividade.
 Se este é o seu caso, você deve realizar um novo pedido, com as informações e docu-
mentações corretas e completas, conforme a cobertura solicitada. Com estes dados em mãos, 
basta dar entrada em um dos pontos de atendimento da Seguradora Líder.

 Você sabe como proceder quando é 
solicitado a enviar documentos complemen-
tares para o processo que abriu, relacionado 
ao Seguro Dpvat? Ou então, se, por acaso, 
deseja solicitar a reabertura de um processo 
cancelado por inatividade. Como fazer?
 A Seguradora Líder - responsável 
pelos processos relacionados a acidentes 
ocorridos até o dia 31 de dezembro de 
2020, pois os demais são de responsabili-
dade da Caixa Econômica Federal - detalha 
como solucionar cada caso. 

https://documentospendentes.seguradoralider.com.br
https://documentospendentes.seguradoralider.com.br


http://www.whiteconsultoria.com.br
mailto:contato%40whiteconsultoria.com.br?subject=
mailto:helio%40whiteconsultoria.com.br?subject=
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Setor de seguros e o 
consumidor do futuro

 Uma fase de maturidade institucional marca o relacionamento entre o 
setor segurador e os órgãos que compõem o sistema de defesa do consumi-
dor. Esse movimento convergente contribui para ampliar a incursão do seguro 
na vida das pessoas e dos negócios, com impacto direto sobre o bem-estar e a 
resiliência das empresas nas últimas décadas. 

 O alinhamento em prol de práticas de conduta centralizadas no consumi-
dor, baseadas em suas reais necessidades, é bem-vindo para ampliar a satisfação 
de clientes, sobressaindo-se ainda mais em um ambiente de alta competitivida-
de, de extraordinário uso de recursos tecnológicos e de cidadãos cada vez mais 
empoderados. 

 Esse diálogo franco, transparente e propositivo entre os atores sociais da 
representação dos consumidores e os players do mercado aprimora a relação de 
consumo, estimula o desenvolvimento das melhores práticas e o aperfeiçoamen-
to dos serviços e produtos do setor segurador.

 - Solange Beatriz Palheiro Mendes -

Artigo
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Solange Beatriz Palheiro Mendes é Diretora-Executiva 
da Confederação Nacional das Seguradoras – CNseg.

 É claro que todos podem contribuir mais - reguladores e regulados 
- no fomento da atividade. Por parte das empresas do setor segurador há o 
desafio permanente de abrigar as expectativas dos consumidores e de am-
pliar seu grau de satisfação. Na era digital em que vivemos, deve estar no 
radar a criação de novos produtos, sobretudo para riscos emergentes, re-
formulações contínuas em apólices existentes para ampliar coberturas, algo 
factível a partir da possibilidade de combos de proteções, e canais variados 
para alcançar o consumidor, conforme a sua preferência.

 É fato que o setor de seguros se prepara, há tempos, para esse encon-
tro com o consumidor do amanhã, cada vez mais conectado a tecnologias 
transformadoras do perfil do consumo. Uma revolução tecnológica silenciosa 
em curso - e posta à prova durante a pandemia - não deixa dúvidas de que 
o setor de seguros está entre os mais abertos à inovação e capaz de novos 
avanços na transição digital.

Nessa marcha, há quatro pilares convergentes: consumidores predispostos a 
ampliar seu nível de cobertura, sobretudo após a experiência traumática da 
pandemia; seguradoras ávidas por endereçar soluções adequadas a riscos; 
órgãos de regulação dispostos a retirar excessos regulatórios e modernizar as 
normas; e entidades de defesa atentas aos novos perfis de consumo e novos 
modelos de negócios. Desde já, estamos todos construindo as pontes para 
o futuro a partir do diálogo institucional vigoroso e proveitoso para a cadeia 
de seguros.
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Norma flexibiliza 
SEGURO PARA AUTOMÓVEIS. 

Mas preço vai cair mesmo?
 Já está valendo a nova norma que 
pretende flexibilizar o seguro de automóvel, 
emitida pela Superintendência de Seguros 
Privados (Susep). Mas há, ainda, muitas dú-
vidas no ar. A principal - sim, porque exis-
tem muitas - é a de que essa mudança irá 
proporcionar redução no valor do seguro. 
Isso, necessariamente, não é uma verdade.
 É que poderá, sim, haver redução, 
mas o segurado poderá perder coberturas. 
Então, leia com atenção esta matéria, que 
começa nesta página e vai até à página 
19, com o artigo da advogada Liliana Orth 
Diehl. E, claro, procure sempre a orientação 
de um corretor de seguros.
         O seguro auto é uma das principais 
modalidades do país, responsável pela ar-
recadação de R$ 17,43 bilhões no primeiro 
semestre do ano. O valor é 6,8% superior ao 
do mesmo período de 2020. 
 No entanto, dados do Denatran e da 
Susep indicam que apenas 16% da frota de 
veículos no Brasil tinha cobertura de segu-
ros em 2019, número que chega a pouco 

mais de 33% se considerados apenas veícu-
los com até 10 anos de fabricação. 
 Para a superintendente da Susep, 
Solange Vieira, a circular representa uma 
ação importante no processo de acesso ao 
seguro e desenvolvimento do setor. “Temos 
trabalhado para que o seguro seja cada vez 
mais uma opção para que o cidadão possa 
se proteger e proteger seu patrimônio. As 
mudanças no seguro auto propiciarão muitas 
oportunidades para o mercado e, principal-
mente, para novos consumidores de seguro. 
Trata-se de oferecer mais acesso e possibili-
dade de escolhas”, afirma Solange.
 Você pode conferir todas as mu-
danças nas páginas seguintes. E, segundo 
Mariana Arozo, coordenadora-geral de 
regulação de seguros massificados, pesso-
as e previdência da Susep, a proposta traz 
grande flexibilidade em relação às regras 
atuais. “Esperamos novos produtos e mais 
segurados, sempre com boas práticas de 
conduta e total transparência por parte das 
seguradoras”, diz.
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  O QUE MUDA A PARTIR DE AGORA PARA O CONSUMIDOR DE SEGURO?

Costa: Esta nova norma já era um pedido do setor ao órgão regulador, que permite, a par-
tir da vigência da circular, a criação de produtos que serão lançados em breve para atender 
às necessidades dos consumidores.

            EM QUANTO TEMPO OS PRODUTOS ESTARÃO DISPONÍVEIS NO MERCADO?

Costa: Estima-se de três a quatro meses para que os novos produtos sejam lançados no mercado.

  O PREÇO DO SEGURO DE AUTOMÓVEL FICARÁ MAIS BARATO?

Costa: O preço do seguro pode ser mais barato nas novas apólices que serão lançadas em 
breve pelas seguradoras. No entanto, é importante esclarecer que o preço será proporcio-
nal às coberturas contratadas. A partir de agora, o cliente poderá personalizar seu seguro 
às suas necessidades, o que pode diminuir o preço. Já o cliente que optar pela cobertura 
completa continuará pagando o valor integral.

  CLIENTE QUE JÁ POSSUI SEGURO PARA O VEÍCULO, TERÁ ALGUM BENEFÍCIO 
COM ESSA FLEXIBILIZAÇÃO?

Costa: A nova norma vale para novas apólices, ou seja, valerá para o cliente que fizer um 
novo seguro que será disponibilizado nos próximos meses no mercado.

REVISTA SEGURO É SEGURO

 Está em vigor, desde 1º de setembro de 2021, a Circular 
da Susep nº 639/21, que passa a permitir que as seguradoras 
possam criar produtos que trarão mais alternativas ao consu-
midor, seja este proprietário de um ou mais veículos ou apenas 
usuário/condutor de veículos de terceiros. 
 Hoje, apenas 29% dos carros que circulam no Brasil con-
tam com seguro, conforme a Confederação Nacional das Empre-
sas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suple-
mentar e Capitalização (CNseg). 
 O presidente do Sindicato das Seguradoras do Rio de Ja-
neiro e Espírito Santo, Antonio Carlos Costa, esclarece os princi-
pais pontos da nova circular.

Tire suas dúvidas sobre as 
novas regras que flexibilizam 

o seguro de automóvel

Antonio Carlos Costa, 
Presidente do Sindicato das 
Seguradoras do Rio de Janeiro 
e Espírito Santo.

https://sindicatodasseguradorasrj.org.br/
https://sindicatodasseguradorasrj.org.br/
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   PARA UM CLIENTE QUE COMPROU UM CARRO RECENTEMENTE E AINDA 
NÃO ADQUIRIU UM SEGURO, VALE A PENA ESPERAR OS NOVOS PRODUTOS DAS 
SEGURADORAS?

Costa: Não recomendamos que o cliente espere para fazer seu seguro. O ideal é que ele 
faça o seguro assim que adquira o bem (automóvel). Imprevistos podem acontecer a qual-
quer momento e ele não poderá contar com a proteção do seguro.

   MOTORISTA DE APLICATIVO PODERÁ ADQUIRIR UM SEGURO CASO NÃO 
SEJA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO?

Costa: Sim. Esta nova norma possibilita que a pessoa contrate um seguro independente de 
possuir um veículo. Ela permitirá que os segurados condutores de veículos de amigos, paren-
tes e de locadoras tenham proteção quando forem os causadores de algum dano a terceiros.

   O QUE PODERÁ SER OFERECIDO PELAS SEGURADORAS? E COMO ISSO VAI 
FUNCIONAR?

Costa: As seguradoras vão poder oferecer coberturas de casco, de forma isolada ou com-
binada, para diferentes riscos a que esteja sujeito o veículo segurado. Essa liberdade per-
mitirá a criação de diferentes combinações envolvendo roubo, furto, alagamento, granizo, 
incêndio, colisão, explosão, vendaval, queda de árvores e etc.
 Nos casos em que o seguro for contratado sem a identificação exata do veículo 
segurado, as condições contratuais deverão estabelecer claramente os critérios aplicáveis 
para sua identificação, bem como o Limite Máximo de Indenização da apólice. Neste ponto 
podemos vislumbrar várias situações: o segurado que é proprietário de mais de um veícu-
lo, cujo critério de identificação seria o CRV, ou nos casos em que o segurado é apenas o 
condutor de um veículo de um amigo ou de uma locadora.
 A norma também vai possibilitar que a cobertura de vários itens independentes inte-
grantes do veículo segurado, tais como retrovisores, vidros, faróis, entre outros, tenha franquia 
única ou por item, desde que devidamente previsto nas condições contratuais da apólice.
 No que se refere à reparação de danos do veículo, as seguradoras poderão oferecer 
duas alternativas: livre escolha de oficinas pelos segurados ou somente de oficinas inte-
grantes de rede referenciada. As seguradoras deverão manter em seu site a lista atualizada 
das oficinas de sua rede referenciada. Ainda sobre a reparação de danos, passa a ser ad-
mitido o uso de peças novas, originais ou não, nacionais ou importadas, desde que man-
tenham as especificações técnicas do fabricante, bem como de peças usadas, observadas 
as disposições da legislação específica que regula e disciplina a atividade de desmontagem 
de veículos automotores terrestres, nos termos da regulamentação do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran).
 A cobertura do seguro de Responsabilidade Civil Facultativo também ganha uma 
nova possibilidade, envolvendo veículos conduzidos pelo segurado ou pelos condutores 
indicados na apólice, independente de quem seja o seu proprietário.

REVISTA SEGURO É SEGURO
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 A Federação dos Corretores de Segu-
ros (Fenacor) emitiu uma nota, no início des-
te mês, destacando ser preciso fazer alguns 
esclarecimentos sobre o novo modelo de 
seguro de automóvel, que entrou em vigor.
 O fato se dá, principalmente, porque 
boa parte dos veículos de comunicação 
têm informado que o valor a ser pago pelo 
segurado deve cair.
 REDUÇÃO DE PREÇO, MAS COM 
MENOS COBERTURAS - “A Federação 
alerta que, ao contrário do que argumenta 
o órgão regulador, as mudanças não trarão 
necessariamente uma redução dos preços 
médios do seguro de veículos. Na prática, o 
que a autarquia classifica como “redução de 
preço”, dependendo das condições contra-
tuais e dos novos produtos oferecidos pelas 
seguradoras, na verdade, será apenas uma 

consequência da 
contratação de 

um volume me-
nor de cober-

turas, o que 
deixará o 

consu-
midor 

expos-
to ao 

ris-
co 

e 

não adequadamente protegido”.
 Para a entidade, o corretor de se-
guros, que normalmente tem o papel de 
orientar o consumidor, precisa ficar atento.  
 “Isso porque haverá muitas situações 
em que o cliente poderá ter prejuízos ou 
perdas expressivas, que impactarão negati-
vamente na reparação do seu patrimônio, 
essência fundamental do seguro”, diz a nota.
 Na avaliação da Fenacor, é preciso 
ter maior atenção, por exemplo, na possi-
bilidade de adoção das “franquias”, inclusi-
ve no caso de perda total. “Essa, na prática, 
é mais uma situação que pode afetar o 
consumidor e causar uma perda financeira 
significativa”.
 A entidade ressalta isso porque, a 
partir de agora, o motorista poderá contra-
tar indenização parcial, como a cobertura 
de 70%, por exemplo. Nesse caso, se o car-
ro custar R$ 80 mil, o valor da indenização 
seria de R$ 56 mil.
 Além disso, a Circular da Susep, 
órgão do governo federal, que fiscaliza o 
mercado de seguros, permite que, quando 
a cobertura envolver vários itens indepen-
dentes integrantes do veículo segurado, 
sejam retrovisores, vidros ou faróis, entre 
outros, a aplicação de franquia pode se 
dar de forma única ou por item, conforme 
definido nas condições contratuais e ob-
servado critério de tarifação adotado.
 No novo modelo de seguro auto é 
admitida ainda a utilização de peças usa-
das, observadas as disposições da legisla-

ção específica que regula e disciplina a 
atividade de desmontagem de veículos 

automotores terrestres, bem como 
as exigências técnicas necessárias 

para sua reutilização, nos termos 
da regulamentação do Conselho 

Federação dos corretores 
faz alerta sobre nova norma
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Nacional de Trânsito (Contran).
 “Então, a recomendação é para o 
corretor analisar cuidadosamente qual a 
melhor opção para cada cliente, nestes 
casos”, ressalta a entidade. E acrescenta 
que o corretor deve, então, alertar para os 
diversos riscos a que estarão expostos seus 
clientes, dependendo da escolha. “A opção 
pela utilização de peças inadequadas ou 
pela contratação de serviços de oficinas não 
qualificadas, apenas para obter uma redu-
ção no preço final do seguro, pode custar 
caro para o cliente”.
 Outro ponto destacado pela Fenacor 
é que a nova norma abre a possiblidade 
de a seguradora comercializar a cobertura 
de acidentes pessoais de passageiros (APP) 
estabelecida para eventos causados pelo 
veículo segurado indicado na apólice ou 
por qualquer outro conduzido pelo segura-
do, ou condutores indicados na apólice de 
seguro, independentemente de quem 
seja seu proprietário. 
 “Também neste caso, o cor-
retor de seguros deve orientar o 
segurado sobre a melhor opção, 
sugerindo, se for o caso, a in-
clusão, na apólice, de todas as 
pessoas que costumeiramente 
utilizam o veículo”.
 A nova Circular permi-
te ainda a comercialização 
de coberturas de casco 
abrangendo, de forma 
isolada ou combina-
da, diferentes riscos 
a que esteja su-
jeito o veículo 
segurado.  
 Além 
disso, poderá 
haver cober-
turas de cas-
co de forma 
parcial, com 
assunção apenas 
de parte do risco pela 

seguradora. Será possível ainda não es-
tabelecer limites para a caracterização de 
indenização integral. 
 A recomendação é para que o cor-
retor avalie caso a caso para não ocorrer 
situações em que o cliente fique apenas 
parcialmente coberto para riscos importan-
tes e com elevada incidência nas regiões 
por onde trafega. 
 E mais: o seguro fica associado ao 
condutor, não ao veículo. Dessa forma, 
todo automóvel que o motorista conduzir 
estará coberto pela apólice. Essa mudança 
pode favorecer motoristas de apps e pes-
soas que costumam dirigir veículos aluga-
dos ou por assinatura.
 É preciso lembrar que as seguradoras 
têm 180 dias para se ajustar às novas regras. 
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Veja mais algumas das principais 
mudanças no seguro de automóveis

 Dentre as principais mudanças, que você, leitor, já viu nas páginas anteriores, aqui 
estão mais algumas. Elas entraram em vigor neste mês de setembro e o segurado pode 
contratar o serviço de forma personalizada, quando as seguradoras disponibilizarem os 
produtos. Veja:

1 - Optar por pagar apenas o serviço para acidentes e não 
para furto e roubo;

2 - Pode contratar apenas a cobertura para uma parte do 
veículo, exemplo, cobrir 50% do veículo;

3 - Serão válidas a contratação do seguro de Responsabi-
lidade Civil Facultativa em nome do condutor, ou seja, a 
apólice do seguro é da Pessoa Física e ele poderá conduzir 
qualquer veículo que terá cobertura conforme contratada 
na apólice;

4 - A padronização de produtos deixa de ser a forma clás-
sica de atuação das seguradoras;

5- As seguradoras passam a ter a possibilidade de cobrar 
franquia em casos de indenização integral ou por incên-
dio, queda de raio e explosão, o que antes era proibido;

6 - Também passam a poder exigir no contrato que os 
reparos sejam feitos exclusivamente em oficina da rede 
credenciada da seguradora.

7 - Passa a ser permitida a cobertura parcial do veículo, 
acabando com a obrigatoriedade da cobertura total.



REVISTA SEGURO É SEGURO

19

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

Mais informações em www.checozzi.adv.br    |    Telefone (41) 3024-0571.

As novas regras do seguro de automóvel

 A Susep alterou as regras do seguro de 
veículos, seguindo o processo de simplificação 
regulatória iniciado no ano de 2020 e o espíri-
to do livre exercício da atividade econômica.
 A Circular Susep n.º 639, que entra 
em vigor em setembro de 2021, amplia a 
autonomia de vontade e a liberdade de 
contratar, que nada mais é do que o poder 
dos contratantes de praticar atos e assumir 
obrigações de acordo com seus interesses.
 A ideia do regulamento é permitir a 
estipulação livre do conteúdo do contrato, 
autorizando a:
• estruturação parcial da cobertura básica, 
compreendendo, de forma isolada ou com-
binada, diferentes riscos, como furto, rou-
bo, colisão, incêndio, etc.;
• estruturação de  seguro  de  automóvel  
sem  a  identificação exata e prévia do veí-
culo segurado;
• comercialização de coberturas de aciden-
tes pessoais de passageiros (APP) e de res-
ponsabilidade civil facultativa do condutor 
vinculada ao condutor e não ao veículo;
• adoção de outros critérios para a determi-
nação da indenização garantida pelo con-
trato de seguro, além do valor de mercado 
referenciado do veículo segurado;
• liberdade de estabelecer critérios diversos 
para cobertura de veículo zero quilômetro, 

além da definição de ‘valor de novo” 
e sem prazo mínimo;

• possibilidade de fran-
quia para os sinistros 

decorrentes 
de incêndio, 
queda de raio 

e/ou explosão e de indenização integral;
• eliminação do limite de 75% de avarias 
para caracterização da indenização integral;
• possibilidade de contratação de cobertura 
para reparação de veículos sinistrados com 
livre escolha de oficina pelos segurados ou 
com oficinas integrantes de rede referencia-
da (de forma isolada ou combinada) e;
• admissibilidade de utilização de peças 
novas, originais o não, nacionais ou impor-
tadas, bem como usadas.
 A Susep estabelece que tanto na pro-
posta, quanto no contrato devem constar infor-
mações claras e exatas a respeito dos critérios 
adotados para a assunção do risco, garantia do 
sinistro e pagamento da indenização.
 A proposta do órgão regulador, de 
reduzir a intervenção estatal nas relações 
privadas, permitindo um ambiente compe-
titivo e dinâmico com a intenção de criar 
produtos simples, diversificados e acessíveis 
é elogiável e seria perfeita caso houvesse 
efetivo equilíbrio na relação contratual ins-
taurada entre segurado e seguradora.
 O segurado ainda é a parte manifesta-
mente hipossuficiente e vulnerável na relação 
contratual, na medida em adere às condições 
contratuais preestabelecidas pela seguradora 
sem a adequada e correta informação.
 Não há uma relação de paridade 
substancial entre segurado e seguradora.
Neste cenário o papel do corretor de segu-
ros será fundamental para o segurado ao 
prestar os esclarecimentos prévios e essen-
ciais sobre o produto, proporcionado infor-
mações claras sobre a cobertura contratada 
e os riscos excluídos.

http://www.checozzi.adv.br 
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20 Quanto maior a visibilidade do local, maior a 
segurança. Locais com visibilidade obstruída 
por cercas vivas, paredões verdes, muros opa-
cos, falta de iluminação, entre outros, facilitam 
a ação do delinquente.

Controlar corretamente a entrada e saída de 
colaboradores e visitantes é também uma das 
formas mais eficientes de se promover a se-
gurança nas propriedades rurais. É importante 
manter o menor número possível de acessos 
à sua propriedade. O ideal é ter uma única 
porteira, isso torna a vigilância mais eficiente.

A comunidade rural deve considerar o espaço 
no entorno de sua propriedade como território 
seu, colaborando na sua manutenção e cobran-
do as medidas cabíveis dos órgãos competentes 
(estradas com pavimentação segura, substituição 
de lâmpadas queimadas, recolhimento do lixo, 
sinalização das estradas, entre outras). Delin-
quentes preferem atuar em lugares com aspecto 
de abandono. 

 Veja nesta edição Dicas de Segurança para a área rural. Os textos e ilustrações foram 
produzidas em uma cartilha,  com base em estudos, visitas e entrevistas feitas pela Polícia Militar 
do Paraná em áreas e propriedades rurais, com a ajuda da Federação da Agricultura do Estado do 
Paraná (Faep), além de visitar algumas propriedades rurais que foram vítimas de crimes. O resulta-
do é apresentado aqui como orientação para adequar o espaço rural com vistas a melhores níveis 
de segurança desses locais.

1 - Vigilância natural

3  - Controle de acesso

2 - Reforço territorial
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Conhecer e manter sempre contato com os 
vizinhos de confiança. Informar a PM e vizinhos 
sobre suspeitos e invasores. Formar rede de con-
tatos (telefone, rádio, internet). Denunciar via 181 
o tráfico de drogas e armas tentando prestar o 
máximo de informações sobre os suspeitos.

A visibilidade reduzida favorece o bandido. Deve 
haver boa visibilidade de dentro da propriedade 
para fora e vice-versa. A iluminação deve permitir 
o máximo de visibilidade, de preferência sem a 
necessidade de se ir ao local observado. Sugere-
-se instalar iluminação com sensor de presença 
por todo o quintal e redondezas.

4 - Vigilância Solidária Rural

5 - Iluminação

2 - Reforço territorial

mailto:atendimento%40morandiniseguros.com.br?subject=
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Seguradora recicla lixo eletrônico 
dos clientes de seguro de vida 

Setor de seguros registra alta de 
20% no faturamento em junho

 A MetLife firmou parceria com a em-
presa GM&C, de soluções em logística reversa 
e reciclagem, e passa a oferecer a todos os 
cerca de 50 mil clientes dos seguros de vida - 
Vida Total, Vida Segura e Vida Protegida - no 
Brasil, a oportunidade de realizarem gratuita-
mente o descarte correto de itens eletrônicos 
como computadores, impressoras, aparelhos 
de som e vídeo portáteis, videogames, pilhas e 
lâmpadas, celulares, fones e cabos. 
 O programa “Descarte Consciente” 
tem início agora em setembro e aqueles que 
quiserem contar com o serviço podem fazer a 
solicitação pelo 0800 779 4500 ou por um for-
mulário, que estará disponível em uma landing 
page no portal da seguradora A GM&C fará 
o agendamento da coleta e, após retirado, o 
material será levado para a matriz em São José 

dos Campos - SP, onde passará pelo processo 
de transformação de produto físico em maté-
ria-prima. Depois, esse material será destinado 
a empresas de fundição e refino de metais 
como ferro e aço, lingotes, injetora plástica, 
entre outros.

 A décima edição do Boletim IRB+-
Mercado, relatório mensal da plataforma 
IRB+Inteligência, apurou que o setor de 
seguros registrou, em junho, faturamento 
de R$ 12,7 bilhões. O resultado representa 
crescimento de 20,2% frente a igual perío-
do de 2020 e corresponde ao maior de-
sempenho para o sexto mês do ano desde 
2014, ano de início da série histórica. Já 
no acumulado de 2021, o mercado segu-
rador faturou R$ 66,9 bilhões. O montante 
foi R$ 9,6 bilhões superior ao primeiro 
semestre de 2020, alta de 16,7%. 

 Em junho, o segmento de Vida 
contabilizou R$ 4,4 bilhões de fatura-
mento; Automóveis, R$ 3,2 bilhões; Da-
nos e Responsabilidades, R$ 2,9 bilhões; 
Individual Contra Danos, R$ 971 milhões; 
Rural, R$ 819 milhões; e Crédito e Ga-
rantia, R$ 447 milhões. Todas as moda-
lidades avançaram em junho, inclusive 
Crédito e Garantia que havia registrado 
retração nos últimos 90 dias e fechou o 
sexto mês com a maior variação nominal: 
48,6%. Outro destaque foi o setor Rural, 
que cresceu 36%.  
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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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Confira
as edições anteriores da 

Seguro é Seguro.

E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais.

Edição de Julho Edição de Agosto
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Pesquisa mostra que 
brasileiros estão satisfeitos 

com planos de saúde
 A cada 10 brasileiros com planos de saúde médico-hospitalares, 8 
estão “satisfeitos” ou “muito satisfeitos” com o benefício. O sentimento 
foi captado na pesquisa realizada pelo Vox Populi a pedido do Instituto 
de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) em abril de 2021. Planos odon-
tológicos também registram recorde de satisfação. Mas corretora diz que 
levantamento precisa ser visto com ressalvas. Página 09.

Veja também:

- Seguradoras resistem em ofertar seguro 
para voos com turistas espaciais. Página 07
- Veja cinco sequelas da covid-19 que 
pesquisadores estudam se são permanentes 
ou temporárias. Página 13
- Saiba tudo sobre Seguro de Vida! Página 15
- Você não precisa ter carro para fazer seguro. 
Só Carteira de Habilitação. Página 18
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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.

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
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