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 O aumento da oferta de smartphones 5G e a queda de mais de 30% nos valores 
fez a venda desse tipo de aparelho crescer 230% no Brasil de janeiro a maio de 2022, 
segundo a consultoria GfK. E, quanto mais aparelhos com funções inovadoras, maior o 
interesse de pessoas mal intencionadas. O número de furtos cresceu 5,4% no país. Em 
2021 foram 365.619, contra 346.974 de 2020. Já os roubos de celulares aumentaram 0,6% 
entre 2020 e 2021. No ano passado foram 481.694, contra 478.969 de 2020. Em razão 
disso, tem crescido também a procura por seguro de smartphones. Página 12.
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Existe seguro se o seu 
cachorro morder ou 

ferir alguém? 

Sim, é o Seguro de 
Responsabilidade Civil. 

Para saber sobre esta proteção, 
fale com seu corretor de seguros.



4  Ainda está causando repercussão a reportagem, da edição de 
julho, sobre o fato de o brasileiro fazer pouco ou não fazer seguro. 
As razões para isso, são várias. Todas elencadas na matéria, que você 
pode ler AQUI. 
 Vale lembrar o quanto é importante ter seguros. Até porque há 
sempre um para as suas necessidades. Pode ser para sua saúde, vida, 
carro, casa, aparelhos eletrônicos, moto, bike e inúmeros outros.
 Dos mais conhecidos, ou aqueles para situações específicas, a 
questão é que o seguro protege e tranquiliza, pessoas físicas e empre-
sas, em razão das garantias que proporciona.
 Se você ainda não tem nenhum, procure um corretor de seguros, 
o profissional especializado em lhe dar todas as orientações de que 
necessita. Se já tem algum, verifique que outros bens poderia segurar. 
Com certeza, vai valer a pena. 
   
 Helio Marques

Editor

http://www.nota10.com.br/revistaseguroesegurojulho22.pdf
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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!

Nos siga nas redes sociais!
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HOME OFFICE FAZ CRESCER 
PROCURA POR SEGURO RESIDENCIAL

 Neste período de pós-pandemia, 
muitas organizações e empreendedores 
optaram por continuar em home office, cul-
tura adquirida durante o isolamento social, 
que trouxe uma nova realidade para dentro 
dos lares brasileiros. 
 Com a população dentro de casa, 
reparos e manutenções, por exemplo, se 
tornaram mais frequentes. E o trabalho a 
distância também facilitou essa mudança, o 
que aumentou a preocupação com o pró-
prio lar, a percepção de valor em ter um 
seguro residencial e fez com que as vendas 
deste produto crescessem.
 CRESCIMENTO - De acordo com a 
Superintendência de Seguros Privados (Su-
sep), houve cerca de 12,8% de crescimento 
em 2021 se comparado ao ano anterior. O 
que faz com que hoje, no Brasil, do total 
de 70 milhões de lares, cerca de 10 milhões 
possuem seguro residencial, o equivalente 
a quase 15%, demonstrando um mercado 
promissor de negócios. 
 Segundo Luiz Longobardi Junior, 
diretor de Distribuição e Mercado da Rede 
Lojacorr, esse crescimento pelo Seguro 
Residencial é reflexo das recentes mudanças 
sociais e econômicas. “A população percebeu 
a importância do Seguro Residencial nessa 
nova realidade. Por isso, o setor também viu a 
necessidade de se adaptar, estabelecer novos 
benefícios, renovar as estratégias de comer-
cialização e o atendimento a esse mercado. 
Neste contexto entra o papel primordial do 
corretor como um consultor que busca enten-
der os produtos disponíveis em cada compa-
nhia seguradora, valores, coberturas e flexibi-
lizações, além de entender como conquistar 
esse cliente, seja pela facilidade de permitir 
fazer um mix de carteira ou por compreender 
a necessidade de cada um”, afirma.
 CONSCIÊNCIA - Raquel Cerqueira, 

superintendente de Ramos Elementares da 
Bradesco Seguros, também aponta que um 
dos motivos do crescimento está no “au-
mento da percepção e consciência das pessoas 
sobre riscos e a importância da proteção nos 
últimos anos”. Em paralelo, Raquel afirma que 
o home office ou trabalho em formato híbri-
do vieram para ficar. “Com isso, o setor vem 
se adaptando às mudanças, tanto na forma de 
comercialização como também de produtos 
que atendam as novidades em possíveis riscos 
no trabalho a distância, entre eles os seguros 
para equipamentos profissionais mais sofistica-
dos instalados nas residências”, conta.
 Para Paula Tassi, gerente de Produto 
da HDI Seguros, a pandemia gerou uma 
mudança nos hábitos de consumo de todos. 
“Especialmente em relação aos lares, houve 
um aumento na procura por imóveis maiores 
e a crescente necessidade de reformas e pe-
quenos reparos para as pessoas se sentirem 
mais confortáveis em casa”, relata. 
 Ainda segundo a gerente, as pessoas 
devem enxergar o Seguro Residencial “sob a 
ótica de que é um investimento e um importan-
te aliado, que agrega valor e garante a tranqui-
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lidade do segurado em situações de imprevistos 
que possam ocorrer em sua casa”, afirma.  

 Além desse isolamento social, o 
crescimento do mercado imobiliário 
também favoreceu o seguro residencial. 
Segundo análise da Associação de Diri-
gentes de Empresas do Mercado Imo-
biliário (Ademi) a estimativa é de que 
2021 tenha movimentado cerca de R$ 
11 bilhões em vendas no Brasil, com um 
VGV (Valor Geral de Vendas) na faixa de 
R$ 99 bilhões, somente na cidade de São 
Paulo houve um volume de negócios em 
torno de 30%.
 AUMENTO - Até o final deste ano, o 
cenário é ainda mais otimista, pois a pre-
visão de crescimento é maior que o pro-
jetado para a economia nacional, com o 
aumento da geração de negócios e criação 
de novas oportunidades.

Pandemia faz surgir novos produtos de seguros

 Pensando na nova realidade em 
que está inserida a sociedade “pós pan-
demia”, as principais seguradoras incluí-
ram outros benefícios para os clientes. 
Além das coberturas mais tradicionais 
como: incêndio, danos elétricos, furto, 
roubo, despesas emergenciais, queda 
de raio, quebra de vidros, desmorona-
mento e explosão, por exemplo, criaram 
coberturas personalizáveis, de acordo 
com a necessidade do contratante e 
também voltadas a atender os profis-
sionais que começaram a empreender 
dentro de suas próprias residências.
 Como foi o caso do produto 
“HDI em Casa”. Paula Tassi, conta que 
entre os benefícios oferecidos, além de 
todos os pacotes de assistência e co-
berturas completas de serviços, possui 
uma cobertura adicional para micro-
empreendedor em residência, voltada 
à proteção de bens e equipamentos do 

cliente em casa. “A cobertura é abran-
gente, contemplando mais de 40 profis-
sionais com ocupações independentes, 
como cabeleireiros, confeiteiros, eletri-
cistas, tatuadores e outros, que podem 
contar com a proteção da HDI para a 
residência e também para os respectivos 
equipamentos utilizados para o exercício 
da função dentro dela”, relata.
 O mesmo também traz esse 
benefício no produto Residencial Sob 
Medida do Bradesco Seguros que pas-
sou por transformações para tornar-se 
ainda mais atual em relação ao mercado. 
Raquel Cerqueira afirma que “uma delas 
também é a proteção para atividade 
comercial na residência: proteção para 
máquinas, móveis, utensílios, mercado-
rias e matérias-primas, diretamente rela-
cionados com a atividade profissional do 
segurado, cujo ramo esteja devidamente 
enquadrado na legislação do MEI”.
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MULTINACIONAIS AMPLIAM 
PARTICIPAÇÃO NO MERCADO 

BRASILEIRO DE SEGUROS
 As empresas multinacionais estão 
ocupando uma participação crescente no 
mercado nacional de seguros. Dados do 
novo ranking da Confederação Nacional das 
Seguradoras (CNseg) apontam que no grupo 
das Top 10 do segmento de Danos e Respon-
sabilidades (cobrem bens, patrimônio e pre-
juízo a terceiros), há sete estrangeiras: Tokio 
Marine (2º), Mapfre (3º), Allianz (4º), Zurich 
(7º), HDI (8º), Liberty (9º) e CNP (10º). 
 Nesse grupo, as nacionais são Porto, 
líder de mercado com 15,2%, BB Seguros 
(5º) e Bradesco (6º).  Operações de compra 
e venda de carteiras de seguros nos últimos 
anos, como em automóveis e em outros 
ramos elementares, sobretudo em Grandes 
Riscos (petróleo, aeronáuticos, marítimos, 
entre outros), explicam parte do avanço das 
seguradoras globais. Os dados que deli-
mitam o market share de todos os grupos 
seguradores reúnem a arrecadação acumu-
lada em 12 meses até maio.
 As nacionais predominam nos demais 
segmentos. Em Coberturas de Pessoas (seg-
mento que reúne seguros para riscos diversos 
de pessoas, como vida, invalidez, prestamista 
etc), a liderança permanece com a BB Segu-
ros, com 26,9% de fatia do mercado. É se-
guida pela Bradesco (20,4% de market share) 
e Caixa Seguros (19,3%). Há quatro grupos 
multinacionais ou com presença de capitais 
estrangeiros na relação dos 10 maiores: Zuri-
ch (4º), Prudential (7º) e Mapfre (10º).
 Em Capitalização, a liderança é do 
grupo Bradesco, com 22,8% de participação 
de mercado. Depois, aparecem BB Seguros 
(18,2%) e Itaú (11,0%). Entre as estrangeiras, 
estão Santander, em 3º no ranking, com 
15,4% de mercado e CNP, em 8º, com fatia 
de 3,9%. A capitalização é um produto em 

que parte dos pagamentos realizados pelo 
subscritor (consumidor) é usado para formar 
um capital, segundo cláusulas e regras apro-
vadas e mencionadas nas condições gerais do 
Título. Hoje, são seis modalidades de planos 
de capitalização com soluções capazes de 
atender a perfis variados de consumidores.
 Na Saúde Suplementar, o ranking das 
operadoras de saúde considera dados dos 12 
meses encerrados em dezembro. A Bradesco 
é a maior operadora, com 12,7% de partici-
pação de mercado de planos de saúde. Sul 
América (8,9% de share), Amil (8%), Notreda-
me Intermédica (4%), HapVida (3,1%), Caixa 
de Assistência dos Funcionários do Banco do 
Brasil (2,6%), Central Nacional Unimed- Coo-
perativa Central (2,5%), Prevent Senior (2,1%), 
Unimed-RJ (2%), Unimed BH (2%) fecham a 
relação dos dez maiores grupos.
 Para fins de cálculo, considera prê-
mio direto para seguradoras; contribuições 
para previdência; faturamento para capita-
lização; e contraprestação para saúde. Além 
dos quatro segmentos (Danos e Responsa-
bilidades; Coberturas de Pessoas, Capitaliza-
ção e Saúde Suplementar), o levantamento 
avalia o desempenho de alguns dos prin-
cipais ramos e modalidades de seguros no 
acumulado de 12 meses.
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VAI VIAJAR PELA AMÉRICA DO SUL? 
SEGURO VIAGEM É INDISPENSÁVEL

 O dólar turismo está chegando perto 
da casa dos R$ 6. Diante desse cenário, para 
os brasileiros que querem programar uma 
viagem internacional, escolher como des-
tino um dos países vizinhos pode ser uma 
ótima opção.  Entretanto, na hora de pla-
nejar passeios inesquecíveis pela América 
do Sul, os viajantes não podem esquecer de 
um item indispensável: o seguro-viagem. 
 O produto, além das coberturas 
básicas de despesas médicas e hospitalares, 
também cobre extravios de bagagem, aten-
dimento médico e odontológico 24 horas, 
despesas judiciais, reembolso por atraso ou 
cancelamento de voo, custeio de estada para 
acompanhantes em caso de emergência 
médica ou acidente, indenização em caso 
de morte do segurado, traslado de corpo, 
dentre outras. “A contratação do serviço é 
fundamental para garantir uma estada segu-
ra e tranquila no destino escolhido”, comenta 
Luiz Carlos Gama Pinto, Diretor Executivo da 
Corretora de Seguros Bancorbrás. 
 COBERTURA ESPECIAL - Atualmen-
te, dois países passaram a exigir a contra-

tação de um seguro-viagem com cobertura 
especial para covid-19: Argentina e Uruguai. 
Para entrar nos destinos, as apólices devem 
cobrir o período de hospitalização, isola-
mento e serviços de transferência médica. 
“Essas medidas valem como uma proteção 
para o governo local e para os turistas. O 
produto garante um amparo financeiro caso 
o viajante teste positivo no meio do passeio”, 
afirma Luiz Carlos. 
 Independente do atendimento especial 
para covid-19, o seguro também é obrigatório 
para entrar no Chile, Equador e Venezuela. “Os 
clientes devem ficar atentos à cobertura mínima 
estipulada por cada país. É recomendado sem-
pre contratar uma apólice com valor mínimo 
entre USD 30.000 a USD 40.000”. 
 O diretor também ressalta que, além 
do seguro-viagem, os clientes devem pes-
quisar sobre outros documentos neces-
sários para ingressar nos países. “Alguns 
exigem que os turistas apresentem os com-
provantes de vacinas, além de assinar decla-
rações juramentadas sobre o estado vacinal e 
de ausência de sintomas”.
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de smartphones
disparam em 2022

FURTO E ROUBO

Veja como evitar este problema

 O aumento da oferta de smartphones 
5G e a queda de mais de 30% nos valores fez 
a venda desse tipo de aparelho crescer 230% 
no Brasil de janeiro a maio de 2022, segundo 
a consultoria GfK. Responsável por 12,5% do 
total de celulares vendidos durante o perío-
do, a nova tecnologia cada vez mais cai no 
gosto dos brasileiros. Entre janeiro e maio de 
2022 foram vendidos 14,4 milhões de celu-
lares no país. E, quanto mais aparelhos com 
funções inovadoras, maior o interesse de 
pessoas mal intencionadas.
 O número de furtos cresceu 5,4% 
no país. Em 2021 foram 365.619, contra 
346.974 de 2020. Os dados são do Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública. Já os rou-
bos de celulares também no Brasil aumen-
taram 0,6% entre 2020 e 2021. No ano 
passado foram 481.694, contra 478.969 de 
2020. O estado que registrou o maior nú-
mero de crimes (roubos e furtos) em 2021 
foi São Paulo:

 Os segundo e terceiro lugares (em 
números de crimes), ficaram com os estados 
de Minas Gerais e Pará, respectivamente:

 Já o estado que registrou o menor 
número de roubo e furtos em 2021 foi a 
Paraíba:

 Segundo dados obtidos pela platafor-
ma digital Kakau, a Secretaria de Segurança 
Pública registrou aumento gigantesco no 
estado de São Paulo, comparando os meses 
de janeiro a maio de 2021 em relação ao 
mesmo período deste ano (2022). Os núme-
ros de furtos e roubos cresceram em 41% e 
21%, respectivamente, e foram os seguintes:

Dados São Paulo -- 2021 e 2022
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Confira algumas dicas para 
manter seu smartphone seguro

1- Não deixe o smartphone à mostra: A dica pode parecer boba, mas é muito 
importante alertar! Só use o celular caso realmente for necessário, e faça isso 
rápido. Se precisar usá-lo por mais tempo, entre em um estabelecimento co-
mercial, é mais seguro.

2- Não leve o smartphone em lugares com grande concentração de pessoas: se 
for possível, deixe o smartphone em casa ao ir em shows, partidas de futebol e 
centros de comércio popular. Caso não consiga, uma dica importante é colocar 
o seu chip em um aparelho antigo - aquele que você deixa de backup caso algo 
aconteça com o oficial.

3- Proteja o smartphone: guarde o celular nos compartimentos mais protegi-
dos de bolsas e mochilas. Se for colocá-lo no bolso, o da frente é sempre mais 
seguro que o de trás. Vale a pena também usar casacos e jaquetas com bolsos 
internos ou invisíveis.

4- Esteja sempre alerta: mantenha uma distância segura das outras pessoas e 
fique atento a atitudes suspeitas. Atenção ao dar informações ou informar as 
horas, não exiba o smartphone.

5- Cuidado no transporte público: todo cuidado é pouco, principalmente nos 
horários de pico. Não se esqueça de deixar bolsas e mochilas à frente do corpo. E 
se sentar na janela de um ônibus ou van, só use o celular se ela estiver fechada.

 O crescimento assustador do número de 
crimes envolvendo smartphones chama a atenção 
para a necessidade de contratação de um seguro. 
“Cada vez mais pessoas se conscientizam para a 
segurança de seus bens pessoais. Os modelos mais 
assegurados são o iPhone 11 64Gb, Samsung Ga-
laxy A22 e A32 e os valores por dia, dependendo do 
seguro e do modelo escolhido, variam nestes casos 
de R$ 0,47 a R$ 2,96”, explica o cofundador e sócio 
da Kakau Seguros, Henrique Volpi.

 A proteção de um smartphone começa com alguns cuidados simples, po-
rém muito importantes. Confira, então, 9 dicas que valem ouro quando assunto 
é evitar roubos e furtos:
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1.
Entrar em contato com 
a operadora e bloquear 
o IMEI do aparelho;

3.
Caso seja possível, localizar o apare-
lho pelo sistema operacional, apague 
os dados do telefone remotamente e 
acione o seguro, caso tenha.

6- Instale aplicativos anti-roubo: é super fácil encontrar tanto no Google como 
na iOS Store aplicativos que protegem o aparelho caso ele seja roubado ou fur-
tado. Alguns são gratuitos e permitem controlar o celular remotamente se algo 
acontecer.

7- Use fone de ouvido sem fios: chama menos atenção do que os fios à mostra. 
E mesmo ouvindo o que mais gosta, não se descuide do que está à sua volta.

8- Ao pedir carros de aplicativos: muitos crimes acontecem quando se espera 
um carro de aplicativo. Não mantenha o celular na mão sem necessidade. Habi-
lite as notificações, você será avisado quando o carro chegar perto.

9- Invista em um seguro: por que dar sopa para o azar? Contrate um seguro 
para o seu aparelho em um período de dois meses, por exemplo. Há segurado-
ras que contam com plataformas que oferecem a opção de pausar e retomar o 
serviço a qualquer momento, sem custos adicionais.

Mas, e se o celular for levado? 
Saiba abaixo o que fazer:

2.
Registrar um Boletim 
de Ocorrência. Se não 
houve violência, ele 
pode ser feito online;
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JOALHERIAS SÃO A 
BOLA DA VEZ DO CRIME

- Marco Antônio Barbosa -

Artigo

 Recentemente tivemos diversos 
assaltos que seguiram basicamente o mesmo 
padrão: homens invadindo shoppings e rou-
bando joalherias. São Paulo, Campinas e Rio 
de Janeiro registraram ocorrências dessa forma 
em junho e, em 2022, já foram 23 roubos em 
complexos logísticos em todo o Brasil, mos-
trando uma tendência em crimes como esses.
 Apesar da segurança nesses locais 
ser bem reforçada - segundo a Associação 
Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), 
são feitos investimentos de até R$ 1,5 bilhão 
por ano -, os criminosos se valem das regras 
rígidas para o uso de armas de fogo em am-
bientes de grande movimento para efetuar os 
roubos. Nos 716 shoppings do Brasil passam 
cerca de 450 milhões de pessoas por mês.
 Essa onda de assaltos a shoppings 
deve-se muito à diminuição da circulação 
de dinheiro nas ruas e ao aumento de tec-
nologias de segurança para cartões crédito 
e débito. Por esses motivos, objetos valio-
sos ficaram mais evidentes. O alto fluxo de 
pessoas também ajuda os criminosos du-
rante toda a ação, seja para se disfarçarem 
para entrar no local ou para fugirem, pois 
inibe o ataque dos seguranças e policiais.
 São situações complexas, onde 
um erro pode custar vidas. Casos como 
o que ocorreu no Rio de Janeiro, no Sho-
pping Village Mall, devem ser evitados. 
Na ocasião, houve troca de tiros e um 
vigilante morreu.

 Shoppings e outros estabelecimentos 
comerciais que recebem multidões todos os 
dias, como aeroportos, rodoviárias, espaços 
de eventos, entre outros, precisam estar um 
passo à frente do crime. Sistemas de segu-
rança robustos, que ajudem na intimidação 
dos bandidos, mas também no reconhe-
cimento destes para auxiliar a polícia, são 
essenciais. Além disso, é muito importante 
que a segurança do estabelecimento seja 
integrada com as autoridades, para agirem 
rápido e impedirem a fuga dos criminosos.
 Circuitos de monitoramento com 
reconhecimento facial, cancelas de alta segu-
rança, sistemas de alarme e outras tecnolo-
gias que trabalhem interconectadas podem 
evitar ou diminuir danos para os locais e para 
a vida dos frequentadores e colaboradores.
 Mais do que investir dinheiro é pre-
ciso investir em inteligência. Antever fragi-
lidades e buscar alternativas é um trabalho 
diário que precisa ser valorizado na busca 
por segurança. O mesmo tempo gasto para 
entreter e encantar os clientes, também pre-
cisa ser gasto para mantê-los seguros, já que 
um assalto abala a confiança que o público 
possui em frequentar o estabelecimento.
 A cada minuto surgem novas formas 
de driblar sistemas ou ações mais ousadas 
por parte dos assaltantes. Por esse motivo, 
a atualização dos profissionais e das tecno-
logias que zelam pela segurança também 
deve ser contínua.
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CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA JÁ 
CONTRATAM MAIS MICROSSEGUROS

 A população de baixa renda também 
está contratando mais seguros neste ano, 
acompanhando o sentimento de aversão a 
risco predominante nas classes média e alta. 
É o que revela levantamento da Confedera-
ção Nacional das Seguradoras (CNseg).
 Nos primeiros cinco meses do ano, a 
receita aumentou 47,4% sobre o mesmo perí-
odo de 2021. As indenizações acumuladas no 
ano até maio subiram 48,3% sobre os valores 
pagos nos primeiros cinco meses de 2021. 
 O crescimento dos microsseguros se 
deve à retomada de empregos e ocupações 
dos mais pobres no país, (mesmo sem recu-
peração da renda); maior oferta de produ-
tos pelos canais digitais; impactos difusos 
das ações educativas em seguros, além de 
preços, capitais segurados e coberturas 
mais adequados. 
 “As pessoas mais vulneráveis pas-
saram a entender que o seguro protege sua 
família e seu patrimônio. Essa percepção 

ampliada favorece a contratação dos micros-
seguros e, em consequência, reduz as lacunas 
de proteção naturalmente maiores na popula-
ção de baixa renda. O setor segurador tem se 
empenhado em ampliar o acesso a todos da 
sociedade, procurando adequar as coberturas 
às necessidades e perfil dos consumidores, 
além buscar mais canais de distribuição como 
a rede de varejo”, afirma a diretora executiva 
da CNseg, Solange Beatriz Palheiro Mendes.
 No mercado, estão disponíveis as 
mais variadas coberturas nas duas moda-
lidades de microsseguros, como despesas 
com funeral, microsseguro de danos resi-
dencial, incluindo serviços de assistência 24 
horas, prestamista, oferta de cesta básica, 
além de uma linha de garantias facultativas, 
como Diária de Internação Hospitalar (DIH) 
– consiste no pagamento de indenização 
proporcional ao período de internação hos-
pitalar do Segurado- ou Diária de Incapaci-
dade Temporária (DIT), por exemplo.
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Veja algumas das coberturas citadas na matéria

MICROSSEGURO RESIDENCIAL 

 Garante a cobertura de prejuízos e danos causados em imóveis residen-
ciais. É um seguro simples e fácil de contratar, com valores acessíveis.

DIÁRIA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (DIH)

 Garante o pagamento de indenização, proporcional ao pe-
ríodo de internação do segurado. O pagamento é feito a partir do 
primeiro dia após o período de franquia do seguro, observado o 
limite contratual máximo por evento fixado nas condições gerais e/
ou especiais do contrato.

                        DIÁRIA DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIT)

 Garante o pagamento de indenização ao segurado em decorrên-
cia de sua incapacidade contínua e ininterrupta de exercer sua profissão 
ou ocupação durante o período de tratamento médico. O pagamento 
é feito a partir do primeiro dia após o período de franquia do seguro, 
observado o limite contratual máximo por evento fixado nas condições 
gerais e especiais.

       SEGURO FUNERAL

 Garante indenização ao(s) beneficiário(s), limitada ao valor do capital 
segurado contratado, na forma de reembolso de despesas ou de prestação 
de serviço(s), desde que relacionados à realização de funeral, conforme 
descrição constante das condições contratuais do seguro.

                           PRESTAMISTA

 Garante a amortização, total ou parcial, de obrigação assumida 
pelo segurado, no caso da ocorrência de evento coberto, observando-
-se o limite de capital segurado contratado.
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Seguro Saúde. Rol Taxativo da ANS

 O STJ pacificou o entendimento a respeito da 
taxatividade do rol de procedimentos cobertos por 
planos e seguros de saúde (EREsp 1.886.929), mas a 
discussão a respeito ainda perdura no âmbito do pró-
prio Poder Judiciário e com entendimentos contrários 
à taxatividade sobre o que deve ou não ser coberto.
 E, no âmbito legislativo, a Câmara dos De-
putados aprovou o Projeto de Lei 2033/22, que 
estabelece hipóteses de cobertura de exames ou 
tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol 
de procedimentos e eventos da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), projeto esse que deverá 
ser votado pelo Senado nos próximos dias.
 Na proposta contida no referido Projeto, de-
termina-se que a lista de procedimentos e eventos 
cobertos por planos de saúde será atualizada pela 
ANS a cada incorporação. O rol servirá de referência 
para os planos de saúde contratados desde 1º de 
janeiro de 1999.
 E, quando o tratamento ou procedimento pres-
crito pelo médico, ou odontólogo assistente não estiver 
previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada se:
- existir comprovação da eficácia, à luz das ciências 
da saúde, baseada em evidências científicas e plano 
terapêutico;
- existir recomendações pela Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no SUS;
- existir recomendação de, no mínimo, um órgão de 
avaliação de tecnologias em saúde que tenha reno-
me internacional, desde que sejam aprovadas tam-

bém para seus nacionais.
 Muitos dependem dos planos e dos 

seguros de saúde, razão pela qual se 
espera pela aprovação defi-

nitiva do Projeto acima 
mencionado!

INDENIZAÇÕES DE 
SEGUROS DISPARAM

 As indenizações, benefícios, resgates 
e sorteios pagos pelo setor segurador soma-
ram R$ 18,6 bilhões em maio, uma expansão 
de 20,4% em relação ao mesmo período 
do ano passado, sem DPVAT e Saúde Su-
plementar.  Já no acumulado dos primeiros 
cinco meses do ano, as indenizações subi-
ram 25,2% alcançando R$ 94,1 bilhões. 
 O presidente da Confederação 
Nacional das Seguradoras (CNseg), Dyo-
go Oliveira, explica que três produtos 
lideraram a alta. “Neste período, o VGBL 
registrou um total de resgates e benefícios 
pagos de R$ 44,4 bilhões, alta de 42,7%. Já 
o seguro Rural expandiu 272,4%, consequ-
ência de condições climáticas adversas, em 
especial na região Sul do País, totalizando 
R$ 7,9 bilhões. Por último, o seguro Auto-
móvel efetuou pagamentos de R$ 12,4 bi-
lhões, número 47,8% superior em razão do 
aumento do valor dos veículos usados, das 
peças de reposição e da maior mobilidade 
nesses primeiros meses do ano em relação 
ao mesmo período do ano passado”.
 O presidente da CNseg chama 
a atenção para o impacto positivo dos 
seguros para o produtor rural. “Em 2022, 
já foram indenizados 77 mil produtores de 
um total de 136 mil apólices. O seguro Ru-
ral oferece cobertura a riscos pertinentes 
às atividades agrícola, pecuária, aquícola 
e florestal. Abrange também o patrimô-
nio do produtor rural e seus produtos e o 
crédito para comercialização da sua pro-
dução, podendo incluir um seguro de Vida 
ao produtor rural”.
 O volume de indenizações, nos 
cinco primeiros meses de 2022, aumen-
tou em 18 das 27 Unidades da Federa-
ção, com destaque para os estados do 
Rio Grande do Sul, que totalizou R$ 2,7 
bilhões no período – número 1.400% su-
perior em relação aos mesmos meses de 
2021 – e Paraná com R$ 2,3 bilhões até 
maio, valor 281,7% em relação aos cinco 
primeiros meses de 2021.
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GERAÇÃO Z É A QUE MAIS 
SENTE OS EFEITOS DA PANDEMIA 

NA SAÚDE EMOCIONAL
 Pelo segundo ano, o Instituto FSB 
Pesquisa organiza, a pedido da SulAmérica, 
um levantamento para avaliar a preocupa-
ção e os cuidados do brasileiro relacionados 
à saúde durante a pandemia. 
 Realizada em maio, a amostra con-
tou com 2 mil entrevistas por abordagem 
online, de todas as regiões do país – nas 27 
unidades federativas -, e avaliou questões 
relacionadas às saúdes física, emocional e 
financeira dos participantes.
 Sob o conceito de Saúde Integral, a 
pesquisa identificou que, assim como em 
2021, a saúde financeira segue como princi-
pal motivo de preocupação no dia a dia dos 
brasileiros - 47% dos entrevistados. Em 2022, 
63% afirmaram ser necessário reduzir gas-
tos e quase metade dos brasileiros, ou 49%, 
afirma estar “apertado” financeiramente. 
 No ano anterior, a pesquisa revelou 
que 4 em cada 10 brasileiros estavam mais 
preocupados com a saúde financeira do que 
com as saúdes física e emocional.
 CUIDADOS - Apesar da maior aten-
ção à saúde financeira, ainda assim 6 em 
cada 10 brasileiros afirmam que agora estão 
cuidando mais da saúde e do bem-estar do 
que durante o auge da pandemia. Porém, 
a saúde emocional piorou para 48% dos 
brasileiros como legado da pandemia.
 É por essa razão que a saúde emocional 
é a segunda que mais preocupa, como dizem 
54% dos entrevistados. E, por último, 51% se 
sentem assim com relação à saúde física.
 Para cuidar de alguma forma da saú-
de mental e emocional, mais de 60% têm 
como hábito ouvir música, enquanto 45% 
fazem atividades relacionadas à espirituali-
dade ou religião e 42% descansam ou fazem 
relaxamento. Apenas 10% fazem terapia. 

Quando questionados sobre hábitos regu-
lares de cuidados com a saúde física, 62% 
revelaram ter baixa ou nenhuma frequência 
de atividades.
 SAÚDE FINANCEIRA - A pesquisa 
revela que questões relacionadas à saúde 
financeira une todas as gerações, de baby 
boomers até à geração Z. Todos escolheram 
a saúde financeira como a maior preocupa-
ção do momento.
 No entanto, é entre os baby boomers 
(nascidos entre 1946 e 1964) e geração Z 
(nascidos entre 1990 e 2010) o maior cresci-
mento registrado em relação aos cuidados 
com a saúde financeira, do primeiro para o 
segundo levantamento.
 Quando questionados sobre sinto-
mas e sentimentos que mais apareceram 
no último ano, a geração Z também se 
mostra mais vulnerável. Em relação à saúde 
emocional, 62% dos jovens dizem sentir 
ansiedade, frente a 56% em 2021. A insô-
nia também se destaca mais para 45% dos 
jovens nesse segundo levantamento.
 A margem de erro no total da amostra 
é de 2 pp, com intervalo de confiança de 95%.  
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ATAQUES HACKERS CRESCERAM 
41% DE JANEIRO A ABRIL. SAIBA 

COMO SE PREVENIR
 Estudo divulgado recentemente pela 
Kaspersky revela que os ataques hackers 
a pequenas e médias empresas brasileiras 
cresceram 41% entre janeiro e abril, em 
comparação com o mesmo período do ano 
passado. Os principais golpes identificados 
são o roubo de senhas corporativas, ata-
ques via internet e invasão do sistema que 
adota o trabalho remoto. 
 São milhões de tentativas diferentes 
de golpe que podem levar os criminosos a 
ter acesso ao computador de uma pessoa, 
às informações contidas nele e se movimen-
tar pela rede da empresa a que está conec-
tado para fazer estragos ainda maiores.
 SEM PROTEÇÃO - De acordo com 
Adriano Filadoro, CEO da Vigilant e especia-
lista em fraudes na internet, as pessoas não 
se protegem como deveriam, não acredi-
tando na possibilidade de serem vítimas de 
um hacker -- até que o pior acontece. 
 “Segundo levantamento da FGV, o 
Brasil tem 447 milhões de dispositivos digi-
tais, entre computador, notebook, tablet e 
smartphone em uso corporativo e domésti-
co. Isso representa mais de dois dispositivos 
digitais por habitante. Com tanta conexão 
e com tantos aplicativos e sites facilitando 
a vida das pessoas, não é possível acreditar 
em segurança sem investir em mudança de 
comportamento e em recursos que tornam 
de fato a navegação mais segura”.
 Filadoro chama atenção para a im-
portância da informação, de saber como 
agem os hackers, para que as pessoas 
saibam o que fazer e, principalmente, o que 
não fazer. “Os hackers são criminosos que 
conseguem acesso não autorizado a uma 
rede e dispositivos. Geralmente, a intenção é 
roubar dados confidenciais, como informa-

ções financeiras ou segredos comerciais, mas 
também há o uso político. Uma coisa é certa: 
mesmo aquela pessoa pacata, desenvolvendo 
um trabalho remoto normalmente em sua 
casa, pode estar sendo vigiada em todas as 
suas movimentações por um agente espião 
infiltrado na rede”.
 CURIOSIDADE - Quem permite que 
os espiões invadam sorrateiramente a rede 
de uma empresa? Segundo o especialista, 
as próprias pessoas. “Quando a curiosidade 
de uma pessoa a leva a abrir qualquer anexo 
enviado por desconhecidos por e-mail, SMS 
ou mensagens em redes sociais, as chances 
de se instalar um vírus ou um espião são 
grandes demais. Assim também acontece 
com imagens, fatos escandalosos, material 
adulto, ofertas tentadoras. E ainda tem os 
contatos alarmistas, dizendo que o nome 
está negativado, que tem multas, que está 
com faturas vencidas. Todo tipo de artima-
nha é usado para levar a pessoa a se distrair 
e clicar num anexo infectado”.
 Além de maior consciência sobre os 
riscos envolvidos ao clicar em links recebi-
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dos por e-mail ou pelos aplicativos de ce-
lular, Filadoro também alerta para algumas 
precauções importantes. Senhas complexas 
e diferentes é uma delas. “Os hackers têm 
um arsenal de ferramentas para descobrir 
senhas curtas e fáceis em minutos. Usar se-
nhas com pelo menos oito caracteres e uma 
combinação de números, letras maiúsculas e 
minúsculas e símbolos de computador é uma 
boa tática de autoproteção -- embora exijam 
um pouco mais da memória”.
 Outra medida importante, de acordo 
com o especialista, é manter as atualizações 
de smartphones, notebooks e computado-
res em dia. A maioria inclui correções de 
segurança para dificultar o acesso de ha-
ckers. Isso também vale para aplicativos. Os 
navegadores da web estão cada vez mais 
sofisticados, especialmente em privacidade 
e segurança. É possível, por exemplo, usar o 
navegador para impedir que sites rastreiem 

movimentos dos usuários, aumentando o 
nível de privacidade online.
 BACKUP - Fazer backup de conteúdo 
importante também é fundamental no caso 
de hackers conseguirem sequestrar dados, 
invadir ou destruir o sistema. “Por mais 
tenso que seja ser vítima de um ataque ha-
cker, se a pessoa ou empresa tem backup do 
que é estratégico e importante, podendo se 
recompor e retomar suas atividades o mais 
rapidamente possível logo após a violação, a 
confiança de que vai ficar tudo bem não tem 
preço. O pior cenário é quando tudo o que 
a pessoa tinha de mais relevante para tocar 
seus negócios e sua vida pessoal são perdidos 
de repente, sem solução de continuidade”, 
diz Filadoro.
 O executivo chama atenção de re-
cursos como software antivírus e pacotes 
anti-spyware, que adicionam uma camada 
de proteção aos dispositivos tecnológicos.
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Aprovado projeto que obriga planos de saúde
a cobrirem tratamentos fora do rol taxativo

Vacinação contra covid-19 faz cair 
acionamentos de seguros de vida

 A Câmara dos Deputados aprovou 
no último dia 3 o Projeto de Lei 2033/22, 
que estabelece hipóteses de cobertura de 
exames ou tratamentos de saúde que não 
estão incluídos no rol de procedimentos 
e eventos da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). 
 O objetivo é dar continuidade a 
tratamentos que poderiam ser excluídos da 
cobertura dos planos de saúde. A proposta 
segue para análise do Senado.
 Entre os pontos da regulamentação, 
a proposta determina que a lista de pro-
cedimentos e eventos cobertos por planos 
de saúde será atualizada pela ANS a cada 
incorporação. 

 O rol servirá de referência para os 
planos de saúde contratados desde 1º de 
janeiro de 1999. Quando o tratamento ou 
procedimento prescrito pelo médico ou 
odontólogo assistente não estiver previsto 
no rol, a cobertura deverá ser autorizada se:
– existir comprovação da eficácia, à luz das 
ciências da saúde, baseada em evidências 
científicas e plano terapêutico;
– existir recomendações pela Comissão Nacio-
nal de Incorporação de Tecnologias no SUS;
– existir recomendação de, no mínimo, um 
órgão de avaliação de tecnologias em saú-
de que tenha renome internacional, desde 
que sejam aprovadas também para seus 
nacionais.

 O jornal O Globo mostrou em repor-
tagem este mês que o avanço da vacinação 
contra a covid-19 no Brasil tem sido acom-
panhado por uma queda no acionamento 
dos seguros de vida, segundo levantamento 
inédito da IRB+Inteligência. 
 Com base em dados da Susep, o re-
latório mostra que o índice de sinistros nes-
sas apólices recuou de 49% nos primeiros 
cinco meses de 2021 para 32% no mesmo 
período deste ano.
 No intervalo de janeiro a maio do 
ano passado, as mortes pela doença so-
maram 267,8 mil, segundo o consórcio de 
veículos de imprensa. Em 2022, os óbitos 
foram 47,6 mil durante esse mesmo interva-
lo — queda de 82,2%.

 Ainda nesta comparação, a imuni-
zação aumentou em mais de sete vezes. 
Foi de 22,2 milhões de brasileiros com 
esquema vacinal completo (dose única ou 
duas doses) até maio de 2021 para 166,1 
milhões até maio de 2022. O mês registrou 
a redução mais significativa nos sinistros 
em relação ao ano passado, de 28 pontos 
percentuais.
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1
 Brasileiro faz pouco seguro. Ou não faz. 
Os que fazem, uma parcela pequena da popu-
lação, tem, em média, um único seguro. O pri-
meiro da fila é o de automóvel, em detrimento 
ao seguro de vida e da própria casa.  Este é o 
resultado de uma pesquisa feita pela Opinion 
Box, a pedido de uma seguradora. Veja detalhes 
na página 11.

REVISTA
PREMIADA

Pesquisa mostra por que 
a maioria dos brasileiros 

não faz seguro

Veja também:
- INSS divulga novas regras para segu-
ros de vida de aposentados e pensio-
nistas. Página 8
- Veja coberturas do seguro residencial 
fundamentais para esse período de 
férias escolares.  Página 14
- Leia artigo da advogada Liliana Orth 
Diehl sobre a sub-rogação no seguro 
e o projeto de lei que altera o Código 
Civil. Página 19
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 Dirigir é uma tarefa quase diária para parte da população brasileira, mas muita gen-
te ainda não sabe sobre seus direitos e deveres no trânsito, o que pode causar acidentes. 
 Ter seguro de vida e do seu automóvel ajuda muito, mas é apenas uma parte dessa 
equação. É preciso muito mais que isso para sobreviver aos muitos perigos das ruas, aveni-
das e estradas. Página 8

REVISTA
PREMIADA

Você sabe se cuidar no 
trânsito? Ter seguro é só 
uma parte da equação

Veja também:
- Procura por seguro cibernético cresce 100% em um ano. Página 12
- No planejamento das férias, o seguro-viagem é indispensável. Página 14
- ANS diz que decisão do STJ não altera rol de coberturas obrigatórias. Página 19

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