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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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Que todo pai possa estar sempre 
presente para se traduzir em 

proteção à sua família.

Feliz Dia dos Pais!
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 Muito já se escreveu sobre a pandemia. Um dos pontos que 
tenho visto por aí é o quanto ela irá modificar nossa visão de mun-
do, assim que tudo passar. Seremos mais tolerantes, menos ansiosos, 
mais empáticos? Talvez. Alguns, sim, mudarão. Outros, sabemos, não!
 Uma das coisas que cresceu com a pandemia foi o sentido de 
que é preciso estar mais seguro. Aumentar a proteção da família, da 
saúde, da vida! E uma das formas de se conseguir isso é com o seguro.
 Então, temos trazido, a cada edição, informações preciosas 
sobre esse produto, que está cada vez mais acessível às pessoas,  seja 
pelas mudanças que o órgão que regulamenta o setor, a Susep, tem 
proporcionado, com o objetivo de deixar o seguro mais próximo dos 
que dele necessitam, seja pelas novas empresas que têm surgido 
neste cenário, barateando uma série de produtos.
 Essa junção pode ser benéfica a todos. Vamos esperar e ver se 
será isso mesmo!

Helio Marques
Editor
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Levantamento mostra queda no 
preço do seguro de automóvel

 De janeiro a abril deste ano, o 
preço do seguro de automóvel repre-
sentava 5,6% no valor do veículo, caindo 
para 5,3% em março e 5,2% em abril. É o 
que revela o Índice de Preços do Segu-
ro de Automóvel (IPSA), divulgado pela 
insurtech TEx.
 Emir Zanatto, Sócio e Diretor de Ope-
rações da companhia, diz que o estudo indica 
ainda que em abril, o percentual do seguro 
para uma mulher (IPSAm) foi de 4,7%, en-
quanto para o homem (IPSAh),foi 5,6%. 

 O executivo destaca que o seguro 
para homens foi 

quase 20% mais caro que para mulheres. 
“Isso acontece porque o homem se en-
volve mais em acidentes graves e perdas 
totais. Perda total é quando não é possí-
vel recuperar o veículo devido à extensão 
do dano”, explica.
 No IPSA ainda é possível verificar 
dados referentes à variação de preço do 
seguro auto de forma regional e, como o 
Brasil é um país continental, a região me-
tropolitana onde o segurado mora tam-
bém interfere no preço que ele irá pagar 
de seguro. “Isso acontece tanto em com-
paração entre cidades, estados e regiões, 
quanto comparado à densidade popula-

cional de onde o segurado reside. 
Por exemplo, o seguro em Belo 

Horizonte é em média 31% 
mais barato do que no 
Rio de Janeiro”.
 O estudo foi produ-

zido com base 
nos dados do TEx 
Analytics, ferra-
menta de inteli-
gência de mer-

cado desenvolvida 
pela TEx, com mais R$ 

3,5 bilhões de apólices 
transmitidas por ano e mais 

de 2 milhões de cotações por 
mês realizadas por um sistema 

de Gestão e MultiCálculo da em-
presa para Corretoras de Seguros. 
 Para conhecer todos os dados do 
IPSA, acesse AQUI.

https://service.teleport.com.br/assets/v1/mkt/IPSA/IPSA-junho-2021.pdf
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Telemedicina ajuda Planos de Saúde 
a reduzirem sanções da ANS

 A teleconsulta já faz parte da rotina dos 
planos de saúde para a prevenção e manu-
tenção da saúde. Além das facilidades para o 
atendimento dos beneficiários, o uso da tecno-
logia e dos sistemas atrelados a ela ajudaram 
as operadoras a reduzirem o prazo máximo 
para a marcação de consultas e exames. 
 Com isso, os planos de saúde evitam 
as sanções da Agência Nacional de Saúde 
(ANS), que vão desde penalidades como 
multas até a suspensão da comercialização. 
O Ministério da Saúde regulamentou a tele-
medicina, por meio da portaria nº 497.
 Levantamento da Associação Brasileira 
de Planos de Saúde (Abramge) aponta para 
mais de 2,5 milhões de teleconsultas desde 
que a pandemia começou, em março deste 
ano. A mesma pesquisa mostra que 90% dos 
pacientes conseguiram resolver os problemas 
de saúde dentro de casa, evitando uma possí-
vel contaminação pela Covid-19. 
 Dificuldades para agendamento de 
consultas e exames são queixas comuns 
entre os consumidores. Para Paulo Auriem-

ma, CEO e sócio-fundador da Mobile Saúde, 
empresa que oferece soluções digitais para 
mais de 7 milhões de beneficiários de mais 
de 90 operadoras, o descumprimento dos 
prazos tem relação com processos que não 
são nada práticos para o consumidor e im-
põem às operadoras dificuldades em locali-
zar a rede de atendimento para atender os 
beneficiários.
 Segundo Auriemma, a pandemia 
acelerou a digitalização das empresas e, 
consequentemente, causou um avanço na 
telemedicina. “Com mais facilidade para 
achar o prestador de serviço adequado às 
suas necessidades, os usuários se tornaram 
protagonistas nesse processo de autoatendi-
mento”, diz.
 Uma consulta que antes da teleme-
dicina poderia demorar algumas horas ou 
dias para ser confirmada, hoje pode ser 
agendada em minutos.
 A consulta on-line traz outros be-
nefícios. De acordo com dados divulgados 
pelas operadoras de saúde, o número de 
ações na justiça contra os planos de saúde 
reduziu em 20%. O menor volume de quei-
xas dos consumidores é reflexo da autono-
mia gerada com a tecnologia na palma da 
mão, além de mais informações disponí-
veis em poucos cliques.
 A previsão de especialistas é de que 
a teleconsulta deve se expandir ainda 
mais pelo país, o suficiente para o be-
neficiário adaptar o próprio comporta-
mento de atendimento, ganhando mais 

comodidade, agilidade, além de 
otimizar processos operacio-

nais das operadoras.
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Conheça o significado de 5 
termos do mercado da saúde

 O amplo mercado de saúde tende a ser um tanto quanto complexo, em suas leis 
e termos, principalmente para as pessoas que não têm familiaridade com o tema. Pen-
sando em uma forma de facilitar, democratizar o acesso à informação e agregar maior 
conhecimento para as pessoas, a Pipo Saúde, startup de gestão de benefícios, preparou 
um pequeno glossário com alguns termos utilizados no dia a dia desse setor. Confira:

 Se refere ao valor máximo de sinistralidade aceitável em uma apólice. Em contratos 
de plano de saúde, esse número geralmente é de 70%. Caso a sinistralidade passe do valor 
do break even, o reajuste anual do plano poderá ser superior à taxa de inflação médica.

 É a restrição na cobertura do plano de saúde que pode ser aplicada pelas opera-
doras no caso de doença ou lesão preexistente. Ela pode durar no máximo 24 meses e 
só pode abranger cirurgia, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexida-
de diretamente relacionados à doença ou lesão preexistente.

 São empresas que comercializam os mesmos produtos, conhecidas como congê-
neres, por exemplo: Bradesco Seguros e Amil (ambas vendem plano de saúde).

 É o conjunto de regras da ANS que servem para orientar e regulamentar o uso 
de procedimentos médicos e exames complementares. Por exemplo, você só pode fazer 
cirurgia de miopia se o grau for entre -5,0 e -10,0.

 É o valor que a operadora não concorda em pagar a um prestador por não con-
cordar com a fatura. Alguns dos exemplos mais comuns é quando o prestador cobrar 
uma quantia diferente de um valor tabelado, ou se falta documentação adequada.

BREAK-EVEN DA APÓLICE

CPT - COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA

CONGÊNERES

DUT

GLOSA



http://www.whiteconsultoria.com.br
mailto:contato%40whiteconsultoria.com.br?subject=
mailto:helio%40whiteconsultoria.com.br?subject=
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Conselho Nacional 
de Seguros Privados 
modifica forma de 
contratação de seguros 
de GRANDES RISCOS

 A entrada em vigor, em abril passa-
do, da resolução 407 do Conselho Nacional 
de Seguros Privados, modificou a forma de 
contratação dos seguros de grandes riscos, 
o que vai impactar muito o setor. A previ-
são é de Fabio Torres, sócio-fundador do 
F.Torres Advogados, que atua há 20 anos 
no mercado de seguros e resseguros.
 “Agora, as seguradoras não estão 
mais obrigadas a seguir o contrato pa-
drão, pré-aprovado pela Susep, e podem 
oferecer um produto mais personalizado, 
de acordo com a necessidade de seu clien-
te”, explica Torres. 
 Segundo ele, com as novas regras, 
empresas e seguradoras poderão fazer 
contratos estabelecendo cláusulas diferen-
ciadas que se adequem a cada situação. 
Assim, se uma empresa do setor de óleo e 
gás, por exemplo, quiser incluir uma cober-
tura muito específica de responsabilidade 
civil já pode negociar isso livremente.
 “Essa mudança traz, também, uma 
responsabilidade maior para os gerentes de 
riscos das empresas, pois eles serão respon-
sáveis pelo pedido de cobertura que, agora, 
pode ser discutido de forma ampla e deta-
lhada com a seguradora”, afirma Torres.
 São seguros de grandes riscos os 
de petróleo, os nomeados e operacionais, 
aeronáutico, marítimo, global de bancos e 

os nuclea-
res. Para os 
demais ra-
mos, como 
D&O, riscos 
de enge-
nharia e 
responsabi-
lidade civil, 
é necessá-
rio que o 
segurado 
seja pessoa 
jurídica e 
que aten-
da a pelo 
menos uma 
das seguin-
tes carac-
terísticas: que o limite de indenização dos 
contratos seja superior a R$ 15 milhões; 
que a empresa segurada tenha um fatu-
ramento bruto no ano anterior superior a 
R$ 57 milhões; ou, ainda, que apresente, 
também do exercício anterior ativo total 
superior a R$ 27 milhões.
 “Atendendo a isso, a liberdade de 
contratar é ampla”, diz Torres, acrescentan-
do que a resolução também estimula solu-
ções alternativas de controvérsias, como a 
mediação e a arbitragem.

Advogado Fábio Torres.
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 A captura de dados é o ponto de partida 
para gerar informações valiosas e claras para a to-
mada de decisões dentro de uma organização. Eles 
podem auxiliar a empresa a definir novos investi-
mentos, corte de gastos, otimizar processos, entre 
outras operações. 
 Mas para além da captação de dados para 
geração de negócios, uma empresa que protege 
dados dos seus clientes gera credibilidade.
 “Hoje é impensável uma organização se 
desenvolver sem o uso de dados. E, entendendo 

a importância dessas informações surgiram leis 
regulatórias para sua proteção, principalmente de 
clientes. No entanto, informações geradas e arma-
zenadas por terceiros e fornecedores também devem 
ser levados em consideração.. Como a sua empresa 
está trabalhando para proteger dados internos e 
dos clientes?”, questiona João Drummond, CEO da 
Crawly, empresa especialista em automação.
 Para ajudar corporações nesse processo, o 
especialista reuniu seis dicas valiosas para melhorar 
a proteção de dados na sua empresa:

Contratar empresas sérias que fazem captação de dados para fins específicos e que 
não armazenam essas informações é essencial, pois isso garante a adequação dentro 
da LGPD. Se a empresa precisa saber uma informação para fornecer crédito a um 

cliente, por exemplo, não faz sentido pegar dados sobre os pais daquela pessoa (sim, isso 
acontece, por mais absurdo que pareça).

No que diz respeito às empresas é preciso se questionar: quais dados são mais valio-
sos para a sua organização? Não seria possível acessar as fontes em tempo real para 
não precisar armazenar nada?

Dados sensíveis como números de cartão de crédito ou de documentos importantes de-
vem ser tratados com preocupação extra. Ao criptografar essas informações, garante-se que 
agentes externos não consigam ler os dados, mesmo que tenham conseguido chegar a eles.

As empresas além de protegerem seus dados tem que proteger dados dos clientes 
para se adequar a lei LGPD. A maioria das empresas possuem um site, aplicativo, SaaS 
ou qualquer outra plataforma, logo, será necessária a elaboração dos termos de uso e 

políticas de privacidade em conformidade com a Lei. Os termos devem esclarecer o usuário 
a respeito do armazenamento dos dados e de suas respectivas finalidades, além de conter a 
autorização dos titulares (cláusula de consentimento) para manter os dados registrados e se 
os dados serão compartilhados com terceiros, informando quem terá acesso às informações.

Invista em sistema de proteção de dados. Com certeza você já viu diversas versões de 
uma planilha com dados sensíveis espalhada entre setores da empresa. Isso é um exem-
plo claro do risco de vazamento de dados sensíveis que ferem a LGPD.

O uso de backups já deve ser uma parte crucial da sua estratégia de segurança de TI 
desde o início da operação. Com os backups seguros, você pode sobreviver a tudo, 
desde a exclusão acidental de arquivos até o bloqueio completo de ransomware. Esse 
backup deve seguir o mesmo padrão de segurança dos anteriores.

REVISTA SEGURO É SEGURO
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O perigo iminente!
SEQUESTRO DIGITAL

Artigo

 - Ricardo Martins - 

 Desde o primeiro indício de tecnologias mais avançadas no planeta, 
existem os famosos hackers, que surgiram justamente com o intuito de fazer o 
que fazem hoje, que é a invasão (para o bem ou para o mal) de qualquer tipo 
de dispositivo ou rede.

 Quando falamos em sites e servidores de empresas, o ano de 2020 teve 
um aumento significativo no número de invasões: estima-se, por exemplo, que 
os órgãos públicos do Brasil notificaram mais de 20 mil ataques hackers, só em 
2020; dados do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

 Inclusive, alguns dos possíveis motivos para este resultado podem ser 
a não contratação de softwares ou mão de obra para a segurança, mas claro, 
os perigos não se resumem apenas a isso; principalmente quando tratamos de 
empresas ou indústrias.

 Muitas delas, inclusive, pensam que estão protegidas tendo um servidor 
interno, porém, falta segurança contra invasores externos. Mas como fazê-la?

 Partindo do princípio de que, como uma laranja podre, um computador 
invadido pode “contaminar” todos os outros dentro de uma rede, é necessário 
que sua indústria estabeleça políticas de segurança no site. Vamos a alguns 
pontos em que ela pode auxiliar:
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• Bloqueio para a instalação de arquivos;
• Moderação na instalação de programas;
• Bloqueio do acesso aos sites de conteúdo malicioso.

 Fato é que os hackers sempre estão em busca de brechas nas redes 
para conseguirem invadi-los e, para evitá-las:

• Crie uma política de “senha segura” para as contas de e-mail e acesso em 
outros programas;
• Habilitar verificação em duas etapas;
• Impedir o uso de pen-drives nos computadores da empresa;
• Bloquear computadores externos à rede.

 Quando um hacker invade a rede de uma indústria, as informações 
comprometidas não são apenas as da organização, mas também, dos clien-
tes, que chegam a ser até mais valiosas ainda, visto que eles depositaram sua 
confiança na indústria.

 Exemplos reais

 Para explicar melhor como isso pode influenciar negativamente nos 
negócios de uma empresa, vamos a dois exemplos reais:

 Exemplo 1

 Por aqui, houve uma situação em que o cliente estava com os dados 
sequestrados, como informações financeiras e de desenvolvimento de produtos. 
Além disso, os hackers ainda conseguiram bloquear a internet da empresa e o 
acesso à rede de e-mails.

 Assim como em um sequestro comum, foi exigido, claro, um paga-
mento pelo resgate de todas as informações e acessos perdidos. Foi exigida 
inicialmente uma quantia de 5 mil Euros que, quando paga, subiu para 40 mil 
Euros, já que os hackers perceberam que a empresa estava disposta a pagar.

 Detalhe: é uma das maiores indústrias do segmento de estética no 
Brasil. Já imaginou o tamanho do prejuízo?

 Exemplo 2

 Tão comum quanto as situações citadas neste artigo, a invasão de si-
tes também vem aterrorizando donos de empresas de todo o planeta. Geral-
mente, o hacker invade o site, tira-o do ar e toma conta de todos os acessos 
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e informações. Desta forma, se não houver uma política de backup, anos de conte-
údo serão perdidos, sendo muitas vezes uma perda irreparável.

 Um de nossos clientes, na área da saúde teve o seu site invadido, além de 
ter arquivos maliciosos publicados nele. Por isso, o site acabou saindo do ar e toda 
a campanha de publicidade foi completamente travada.

 Em cinco dias, solucionamos o problema, mas o cliente já havia ficado 20 
dias sem vender online, através de seu e-commerce; praticamente um mês! E, cla-
ro, inúmeros negócios da empresa foram perdidos, causando um grande prejuízo.

 Bom, dadas as dicas no início do artigo, fica clara a importância de possuir 
políticas de segurança na parte digital de sua indústria, não é mesmo?

 E como tudo o que envolve tecnologia, os hackers também estão sempre se 
atualizando: atualmente, eles invadem computadores domésticos, os recrutam sem 
que o dono saiba, formando uma rede de invasores. Assim, quando um ataque é 
iniciado, há um exército digital atuando em prol do hacker, cumprindo os objetivos 
traçados por ele.

 Essa união de vários dispositivos potencializa o ataque que está sendo feito, 
dificultando a defesa. Porém, ainda assim, seguindo as dicas dadas por nós, é pos-
sível impedi-lo.

 Home office

 No último ano, com a disseminação em massa do home office, as políticas 
de segurança interna acabaram ficando de lado, uma vez que o controle dos aces-
sos e da rede é menor quando os colaboradores estão em suas casas.
 
 Sendo assim, a primeira medida, realmente, que uma indústria deve tomar 
em prol da segurança de seus dados, é a de conscientizar seus funcionários para 
que não haja um uso incorreto dos computadores e redes da organização por 
parte deles.

 Apesar de todos os riscos citados no texto, demos algumas soluções para se 
prevenir deles e, acredite, até mesmo uma agência de marketing digital pode lhe 
ajudar. Proteja você e a sua indústria!

Ricardo Martins, CEO e principal estrategista da TRIWI.

https://www.triwi.com.br
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P R O C U R A  P O R 
seguro de pessoas 
continua em ritmo crescente

 Dados do levantamento de maio 
de 2021, os mais recentes do mercado de 
seguro de pessoas, realizado pela Federa-
ção Nacional de Previdência Privada e Vida 
– FenaPrevi, demonstram que o segmento 
alcançou mais de R$ 4,2 bilhões em prêmios 
no mês, valor 29,6% maior do que o aferido 
em maio de 2020 que foi de R$ 3,2 bi. 
 A evolução, em termos percentuais e 
por representatividade, indica aumento de 
41,4% no seguro Prestamista (R$ 1,34 bi-
lhão); 40,4% em Funeral (R$ 88 mi); 37,4% no 
Vida Individual (R$ 757 mi), além de 35,2% 
no de Doenças Graves/Terminais que arre-
cadou R$ 121 milhões, e vem seguido pelo 
de Vida em Grupo (17,6%) com R$1,1 bilhão. 
Todos registraram incremento quando com-
parados aos resultados de maio de 2020. 

 ACUMULADO - De janeiro a maio 
de 2021, a maioria dos seguros de pessoas 
também apresentou aumento – somando 
um montante de R$ 20 bilhões em prêmios, 
com 15% de acréscimo sobre o mesmo pe-
ríodo do ano anterior. 
 Destacam-se o seguro de Vida (indi-
vidual e coletivo), que permanece como o 
mais relevante em termos de valores – R$ 
8,9 bi e 18,5% de aumento; seguido pelo 
Prestamista (R$ 6,4 bi e 16%), pelo Vida em 
Grupo (R$ 5,3 bi e 9,7%) e pelo de Aciden-
tes Pessoais (R$ 2,67 bi e 11%), todos com 
ganhos em receita na comparação com os 
primeiros cinco meses de 2020. Na mesma 
curva ascendente vêm os segmentos Edu-
cacional (38,3%), Funeral (29,2%) e Doenças 
Graves/Terminais (27,8%). 

Alta também nos sinistros
 O volume de indenizações pagas 
aos participantes e beneficiários de seguros, 
seja na análise mensal ou na do acumulado, 
também apresentou alta. Apenas em maio as 
empresas destinaram aos segurados R$ 1,9 
bilhão, mais do que o dobro do valor pago 

no mesmo 
mês do ano 
anterior, que 
foi de R$ 
948 milhões. 
Já a soma 
dos sinistros 
contabilizados 
nos cinco pri-
meiros meses 
de 2021 foi R$ 

7,6 bilhões, valor 75% maior do que o regis-
trado no mesmo recorte de 2020. 
 Para Carlos De Paula, diretor-execu-
tivo da FenaPrevi,  apesar do cenário difícil, 
sob o ponto de vista social e desafiador, sob 

o aspecto econômico, diante de todos os 
efeitos decorrentes da pandemia, a socie-
dade está percebendo a importância que os 
seguros estão fazendo na vida das pessoas.  
“É fato que houve valores expressivos em 
indenizações no período, no entanto acredito 
que a mais relevante e nobre missão se refere 
ao intenso trabalho que a Federação e asso-
ciadas têm realizado de difundir e conscienti-
zar a população acerca da cultura securitária 
e previdenciária, de modo que os cidadãos 
estejam protegidos frente às eventuais adver-
sidades ao longo da vida”, destacou o diretor.  
 De Paula explica que os números 
listados demonstram não apenas o cresci-
mento do mercado, mas uma evolução no 
comportamento dos consumidores. “Vence-
remos a pandemia, entretanto a mudança de 
postura que constatamos nos  brasileiros é 
fundamental para uma sociedade que está 
passando pela mais profunda transição de-
mográfica da sua história”.

Carlos De Paula, diretor-executivo 
da FenaPrevi.
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Guardiões avisam famílias 
s e  e l a s  t ê m  d i r e i t o  a 
s e g u r o s  d e  v i d a

 O Brasil tem uma das menores taxas 
de cobertura quando o assunto é seguro de 
vida. Alguns levantamentos realizados nos 
últimos anos apontam que esse percentual 
ainda não ultrapassou a casa de 20%. Ou 
seja, a grande maioria da população, cerca 
de 80%, não possui seguro de vida.
 E, ao contrário do que se imagina, 
muita gente faz seguro de vida, mas não 
comunica ninguém da família. Em inú-

meros casos, o titular do seguro morre e, 
como ninguém sabe da existência do be-
nefício, a família deixa de receber a indeni-
zação. Após três anos da morte do titular, 
há perda do direito.
 PESSOA DE CONFIANÇA - 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. Uma 
alternativa interessante, quando há crianças 

como beneficiárias.
 Quem faz o seguro de vida indica 

quem é o Guardião na apólice. 
“Trata-se de um serviço op-
cional, totalmente gratuito 
e independente do valor da 
contratação e do seguro esco-
lhido. Somos a única empre-
sa que oferece essa facili-
dade e da forma como tem 
que ser: gratuitamente”, 
conta Bernardo Correa 
Ribeiro, sócio fundador 
da Azos.
 Ribeiro diz que, se-
gundo levantamento da 

Susep, que supervisiona 
o mercado de segu-

ros, 14% dos prêmios de 
seguros de vida, de abril 

de 2020 a abril deste ano, 
foram destinados ao IBNR, si-

gla que significa “Incurred But 
Not Reported” (sinistros que 

aconteceram mas não foram 
reportados). “Isso não signi-

fica que 14% dos sinistros 
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não foram pagos, 
pois esse núme-
ro é impossível 
de calcular. Mas 
estimamos que 
uma quantidade 
significativa das 
famílias brasilei-
ras tem direito a 
um seguro de vida 
e não sabem”, co-
menta Bernardo.

 Para se diferenciar, a Azos tem utili-
zado a tecnologia para consultar bases de 
cartórios, Receita Federal e outras grandes 
e confiáveis fontes de dados para verificar, 
com precisão, se algum dos seus segurados 
morreu. Em caso afirmativo, entra em con-
tato com as famílias informando a existên-
cia do seguro de vida.
 OPERAÇÃO -  A Azos entrou em 
operação em abril deste ano. E já movimen-
ta o mercado de seguro de vida com pro-
postas ousadas e pautadas na experiência 
do cliente. Depois de lançar um produto 
inédito, que pode ser contratado em menos 
de 5 minutos e aprovado em 24 horas, com 
apólices a partir de R$ 5, com cobertura 
de R$ 20 mil, ou R$ 90, com 600 mil 
de cobertura, a startup oferece 
ainda seguro com cobertura 
para doenças graves e 
também invalidez. O 
valor da indenização 
pode chegar a R$ 
2 milhões.
 

 
 

Desde o lançamento do seguro de vida, 
em abril, a insurtech já ultrapassou a 
marca de R$ 1 bilhão em capital segu-
rado, mas não informa o número de 
apólices comercializadas, por considerar 
informação estratégica, bem como a taxa 
de sinistralidade.
 O seguro pode ser contratado 
pelo site www.azos.com.br ou por meio 
de corretores parceiros. Até o final deste 
ano a expectativa é trabalhar com 500 
corretores de seguros que comercializem 
os produtos da insurtech. 
 Outra novidade é que para fazer o 
seguro de vida não são exigidos exames 
médicos. O pretendente responde ape-
nas algumas perguntas no próprio site 
e, lá, é possível fazer uma simulação de 
valores em poucos minutos. O segurado 
recebe a apólice em um dia útil.
 A insurtech tem apólices com até 
10 beneficiários, mas é possível colocar 
quantos desejar.

Bernardo Correa Ribeiro, 
sócio fundador da Azos.

http://www.azos.com.br 
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Novas regras para aceitação de propostas 
e para emissão de apólice de seguro. 
Retrocesso em detrimento do consumidor

Número de mortes em 
acidentes com motos 
aumenta 160% em Curitiba

 Um terço das pessoas que morrem no 
trânsito brasileiro todos anos são jovens mo-
tociclistas, com idades até 35 anos. Dos 40 
mil mortos no trânsito, 33,4% têm esse perfil, 
de acordo com o Ministério da Saúde. Isso 
sem contar os milhares que ficam com sua 
capacidade intelectual ou motora afetada. 
 E a pandemia da covid-19 não mu-
dou essa realidade. Na verdade, intensificou. 
Em Curitiba, de janeiro a abril deste ano, 
dos 1.426 acidentes de trânsito registrados 
pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), 
52,2% envolviam motos, motonetas e ciclo-
motores. Foram 745 casos que deixaram 629 
pessoas feridas. E mais alarmante ainda é o 
crescimento em 160% de mortes, passando 
de cinco nos primeiros quatro meses de 2020 
para 13 no mesmo período de 2021.
 A equipe médica do Hospital Univer-
sitário Cajuru, que é referência em traumas e 
atende grande parte das vítimas de acidentes 
em Curitiba e região pelo SUS, enfrenta esse 
cenário no dia a dia. De janeiro a abril de 
2021, 72% dos casos de batidas no trânsito 
que chegaram ao Pronto Socorro do hospital 
envolviam motociclistas, um possível reflexo 
do aumento da movimentação dos serviços 
de entrega no período. 
 Segundo o coordenador médico do 
Cajuru, José Rodriguez, o mais preocupan-
te é que além de serem mais numerosos, 
os acidentes com motos são os casos que 
possuem maior gravidade também. “Esse 
tipo de veículo garante mais agilidade de 
locomoção no trânsito, mas também leva a 
uma maior exposição do corpo. Então, quan-
do ocorre um acidente, a vítima pode sofrer 
lesões sérias”, diz. “Os principais traumas são 
de crânio encefálico e traumas de membros 
como fraturas, amputações ou perda per-
manente dos movimentos. Além disso, são 
frequentes os traumas internos, como tórax 
e abdômen, que podem levar o paciente à 
morte”, explica o médico.

 A Susep anuncia para breve a publicação de 
Circular: extinguido a aceitação tácita da proposta de 
seguro, decorrido o prazo de 15 dias sem manifestação 
expressa em contrário da seguradora; e, desobrigan-
do as seguradoras de emitirem e entregarem para os 
segurados documentos relacionados à contratação do 
seguro (apólices, endossos, condições gerais, etc...). 
 Com o anunciado normativo regulamentar, fica-
rá ao alvedrio da seguradora estabelecer o prazo máxi-
mo para aceitação ou recusa da proposta, e se ela não 
se manifestar - no prazo facultado exclusivamente a ela 
própria estabelecer -, a proposta perderá sua validade. 
Essa alteração gerará insegurança ao proponente do 
seguro, que ficará a descoberto (certamente por dema-
siado tempo) em relação ao bem que deseja segurar e 
à mercê da vontade unilateral da seguradora. 
 Doravante e a partir do início da regulamentação, 
a seguradora poderá apenas disponibilizar ao segura-
do os documentos relacionados ao contrato de seguro, 
cumprindo a este obtê-los por meio remoto, ainda que 
se trate de um contrato de adesão e seja ele, o segurado, 
a parte vulnerável e hipossuficiente na relação contratual. 
 A meu ver, tais alterações implicarão abomináveis 
retrocessos e vulnerarão ainda mais o consumidor, geran-
do insegurança e violação dos princípios da transparência 
e da boa-fé e de várias regras legais vigentes, notadamen-
te das insculpidas no Código de Defesa do Consumidor. 
 Resta a expectativa sobre quais serão os enten-
dimentos do Poder Judiciário a respeito, vis a vis com o 
direito positivo vigente e voltados à proteção do consu-

midor: quiçá valorando o direito à informação, que 
deve ser prévia, clara e precisa em contra-

tos de adesão; e, expurgando pratica 
comercial abusiva que restará 

potencializada com essas 
alterações?
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 As novas tecnologias da internet e telefonia móvel deixa-
ram nossa vida bem mais fácil. Afinal hoje, temos a possibilidade de 
conversar com nossos amigos no mundo todo, acessar nossos dados 
bancários, fazer compras online e postar fotos está cada vez mais 
fácil.  Mas, muitas pessoas pensam que estes sites e redes sociais são 
100% seguros e acabam se descuidando, deixando a mostra dados 
pessoais e financeiros. Estes sites são muito úteis sim, mas podem 
apresentar um risco real à sua imagem se mal utilizados.

 Você pode até não acreditar, mas ladrões e invasores 
avaliam toda a rotina da família ao escolher roubar uma casa. E 
isto é muitas vezes negligenciado por nós mesmos, afinal, sem-
pre pensamos que isto não irá ocorrer conosco. Mas o fato é que 
estamos sempre em perigo na nossa casa. Para evitar que possa 
ocorrer roubos e furtos na sua residência, confira dicas de segu-
rança residencial: 
 Atenção aos golpistas. Muitos invasores, para descobrir 
sobre a família, se passam por técnicas ou prestadores de serviços. 
Não atenda pessoas desconhecidas, somente aquelas solicitadas; 
 Veja se estas pessoas estão devidamente identificadas pela 
empresa chamada. Uma dica de segurança é instalar um olho mágico na porta de segurança e também 
câmeras de segurança na rua; 
 Ao sair de casa, deixe os objetos de valor em locais seguros. Assaltantes estão sempre em busca 
de objetos pequenos, mas com alto valor, como joias e notebook; 
 Instale o máximo de obstáculos possíveis na sua casa. Como grades, cadeados de boa qualida-
de, janelas reforçadas e outros.

 Não salve suas senhas em computadores e gadgets com acesso à 
rede pública. Por exemplo, se você está no shopping e acessando seu com-
putador pela internet deste local, não salve suas senhas nos sites nesta hora. 
Este deslize pode fazer com que pessoas mal-intencionadas tenham acesso 
a seus dados. Portanto lembre-se também de utilizar senhas diferentes para 
sites diferentes. 
 Altere suas senhas periodicamente. Contudo, se acontecer de seus 
dados serem roubados, você terá a garantia que a pessoa não terá acesso a 
ela por muito tempo. Certamente isto tornará mais difícil as pessoas acessa-
rem seus dados pessoais. Uma boa prática de senha segura é misturar letras, 
números e símbolos.

Muito cuidado na internet

Fique atento à sua casa

Computadores exigem muita atenção
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 Antes de pensar em qualquer outro tipo de 
segurança, é essencial na nossa segurança pessoal. 
Por isso, vamos destacar aqui sete dicas. Pessoas mal- 
-intencionadas gostam de facilidades, e sempre irão 
esperar o melhor momento para agir. 
 Para você não dar nenhum tipo de facilida-
de, confira as dicas para não ser surpreendida com 
facilidade: 
 Ao sair de casa, evite levar objetos de grande 
valor, como relógios, pulseiras, colares e outras joias. 
Também evite levar consigo grandes quantidades de 
dinheiro, dando preferência ao pagamento no cartão; 
 Fique sempre atenta aos acontecimentos 
em volta. Caso note algo estranho, como alguém te 
seguindo, atravesse a rua ou entre em algum estabe-
lecimento próximo;
 Está andando na rua? Não atenda o celular 
ou faça ligações enquanto está andando. Caso pre-
cise realizar alguma ligação importante, pare e entre 
em uma alguma loja ou restaurante para tal. 

 Outro fator que nos preocupa em relação à 
segurança é quando estamos no trânsito. Infelizmente, 
vivemos em cidades onde o trânsito é violento, sendo 
que o Brasil é o quarto país com mais mortes na estra-
da. Veja essas dicas:
- Não caia em provocações. Sabemos que há muitas 
pessoas sem educação, que fazem piadas sem graça 
ou são extremamente grosseiras. Não dê atenção a 
elas, apenas siga seu caminho e tenha em mente que 
há coisas bem mais importantes que isto; 
- Vai viajar? Não se esqueça de levar o carro para a 
revisão e verificar que tudo está em dia. Além disso, fi-
que atento a data de validade do extintor de incêndio; 
- Lembre-se também de descansar bastante antes de 
viajar. Evite o máximo dirigir cansado, pois isto afeta 
sua coordenação motora.

Cuide da sua segurança pessoal

Atenção redobrada no trânsito

Fonte: www.balancacerta.com.br

mailto:atendimento%40morandiniseguros.com.br?subject=
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Especialista alerta para não cair em 
golpes da pirâmide financeira (I)

Especialista alerta para não cair em 
golpes da pirâmide financeira (II)

 Você provavelmente já foi abordado 
- principalmente nas redes sociais - por pes-
soas pedindo a sua atenção para mostrar uma 
oportunidade única para incrementar a sua 
renda, ou oferecendo ganhos rápidos a partir 
de um investimento. São as chamadas “pirâmi-
des financeiras”. Mas não se engane: trata-se 
de um golpe que faz muitas vítimas.
 O especialista em investimentos, pro-
fessor e coordenador de pós-graduação da 
Fundação Escola de Comércio Álvares Pente-
ado (Fecap), Marcelo Cambria explica que o 
golpe atrai muitos adeptos devido a oportuni-
dade de ganhos rápidos e vultuosos.
 No sistema da pirâmide financeira, a 
principal receita é a remuneração pela indica-
ção de novos membros. As vítimas são atraídas 
pela oportunidade de aportar recursos, ganhar 

lucros muito acima daqueles que são possíveis 
dentro das condições habituais do mercado.
 “Isso impressiona muito quem cai no 
golpe. É uma estrutura financeira que parece 
investimento, mas na prática não funciona 
desta forma já que não haverá recursos para 
todos em um eventual saque generalizado de 
todos os integrantes. É um produto que pro-
mete e não entrega, porque ele é baseado em 
crescimento permanente da base: quem entra 
financia os participantes mais antigos mas, 
como não gera rendimento, a estrutura não se 
sustenta.”, explica Cambria.
 O percentual de ganho prometido é 
muito relativo. “Há pirâmides que prometem 
ganhos fixos mensais de até 4%, o que é inviá-
vel. Nada entrega retorno geométrico garantido 
ao mês e ao ano nessa magnitude”, diz.

 As pirâmides financeiras são divulgadas 
de maneira sutil em redes sociais. “A chamada é 
sempre algo que você vai investir, trazendo argu-
mentos de credibilidade. Geralmente está associa-
do a bens de luxo como casas e viagens, alguém 
com sucesso, mostrando performance, e que quer 
dividir expertise com quem entrar no segmento”.
 A crise financeira decorrente da pande-
mia do novo coronavírus aumentou a janela de 
oportunidade para quem cria essa estrutura e 
marketing fraudulenta. “Quem tem recursos ou 
perdeu uma parte, vê nessa oportunidade uma 
forma de repor perdas relevantes ou viver de ren-
da mensal. Mas é o contrário, você perde tudo”.
 Os fraudadores, no geral, não têm au-
torização de órgãos como o Bacen, Anbima ou 

CVM para atuarem como gestores ou assesso-
res de investimentos.
 Contudo, apesar deste cenário de frau-
de extrema, é possível recuperar uma parte ou 
todo o dinheiro perdido.
 “O fraudador certamente será proces-
sado e intimado a devolver o recurso. Ele dará 
como resposta que era uma atividade lícita, mas 
teve perdas. O que não é verdade, os recursos, 
todo ele ou uma parte, são usados para benefí-
cios próprios”.
 Como alerta, o especialista destaca para 
desconfiar de ganhos fáceis. “Isso não existe, não 
acredite. Se houvesse ganho fácil, todos que parti-
cipam já estariam ricos e você já teria ouvido isso 
antes. Duvide sempre e não deixe se impressionar”.
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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.
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REVISTA SEGURO É SEGURO

1

Estudo estima como será o 
mercado de seguros no futuro
 Como quase tudo no mundo, que está se reinventando nesta pandemia, o mercado de 
seguros está mudando e vai mudar ainda mais. Esta é a análise que faz um estudo que aponta 
que as seguradoras precisam combinar modelos de distribuição física e digital para aprimorar a 
experiência dos clientes, em especial em um mundo pós-pandemia. Página 7.

Veja também:

- Quem sofreu acidente de trânsito até dezembro 
de 2020 pode acionar Dpvat por app. Página 13
- Você sabe como encontrar um corretor de seguros 
de confiança? Página 15
- Informações erradas ou falsas podem comprometer 
recebimento de seguro. Página 16
- Saiba o que é e como funciona o “open banking”. 
Página 18
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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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