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	 Viajar	neste	final	de	ano	está	nos	planos	de	muita	gente.	Mas	nem	todos	
sabem	como	deixar	a	casa	segura,	durante	o	período	de	ausência.	Uma	pesqui-
sa	da	Polícia	Militar	mostra	que	48%	dos	entrevistados	que	registraram	alguma	
ocorrência	em	suas	casas,	admitiram	que	a	estrutura	da	residência	permitiu	a	
ação	do	criminoso.	Página 16.

Veja também:

-	Preços	de	seguros	aumentaram	15%	no	terceiro	trimestre.	Página 8;
-	Saiba	quais	são	os	carros	e	cargas	mais	visados	em	roubos.	Página 10;
-	Leia	artigo	jurídico,	do	advogado	Luiz	Carlos	Checozzi:	Covid.	Seguro	de	Vida.	Cobertura.	Página 19.
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segura durante as férias
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Que, ao vislumbrarmos o novo ano que 
está próximo, possamos ter a certeza de 

que fizemos o bem em 2021.

Que, se os nossos sonhos ainda não se 
concretizaram, possamos ter a certeza de 

que estão cada vez mais próximos.

Que, ao pensarmos no futuro, possamos ter 
a certeza de que, lá, estaremos todos juntos, 
rezando para agradecer o que está por vir!



4  Esta é a última edição deste ano. No transcorrer de todos 
os meses, ficados para trás, as páginas da revista se rechearam de 
boas informações, sobre o mercado de seguros.

 Informações estas que, temos certeza, foram importantes 
para tomadas de decisões, das mais simples às mais complexas.

	 E	para	você	ficar	cada	vez	mais	seguro,	temos	uma	novidade	
muito interessante, a ser anunciada na edição de janeiro. Temos 
certeza de que você, a exemplo de nossa equipe, vai gostar muito. 

 E caso tenha alguma sugestão, crítica ou queira nos conta-
tar por alguma razão, estaremos sempre à disposição. É só escre-
ver para revistaseguroeseguro@gmail.com.
 Até a próxima edição!

Helio Marques
Editor

mailto:revistaseguroeseguro%40gmail.com?subject=
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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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Preços de seguros 
aumentaram 15% no 
terceiro	trimestre

• Os preços dos seguros de bens (danos 
materiais) na América Latina aumenta-
ram 2%, contra 9% na média global.

•	As	linhas	financeiras	(Finpro)	tiveram	
um aumento de 17%, contrastando com 
um aumento global de 32%, porém as 
franquias dos seguros D&O para a re-
gião atingiram aumentos de 50%.

• Seguro Cibernético é aquele que con-
tinua a mover a tendência de alta dos 
preços. Na América Latina as taxas au-
mentaram entre 30% e 45% em todos os 
setores, com alguns clientes experimen-
tando aumentos de prêmios de mais de 
200%. Esses aumentos são impulsiona-
dos pela frequência e severidade das 

reclamações de ransomware. Mais de 
60% dos clientes tiveram um aumento 
nos prêmios em 2021.

• Em Responsabilidade Civil, os preços 
diminuíram 3%, frente ao crescimento 
mundial de 6%.

• No Brasil, clientes com riscos com-
plexos ou com alto histórico de perdas 
tiveram aumentos de mais de 25% em 
Danos Materiais.

• Para os Riscos de Responsabilidade Civil 
Geral, ainda vemos uma disputa por ris-
co, mas a exemplo de riscos patrimoniais, 
clientes com alto histórico de sinistros po-
dem encontrar preços mais agravados.

 Os preços globais de seguros comer-
ciais aumentaram 15% no terceiro trimestre 
de 2021, a mesma taxa de aumento regis-
trada no trimestre anterior. 
 Embora este seja o décimo sexto tri-
mestre consecutivo de aumentos, a alta con-
tinua moderada em muitas linhas e regiões 

do mundo, de acordo com o Global Insuran-
ce Market Index publicado pela Marsh, corre-
tora de seguros e consultora de risco.
 Na América Latina, os preços dos 
seguros aumentaram moderadamente em 
2%, ante 4% no trimestre anterior. Os dados 
do relatório também demonstram que:

 “No Brasil, as análises mostram que 
temos um cenário alinhado com a região, 
com crescimento nas taxas na ordem de 3%. 
Nos riscos patrimoniais, sabemos que ape-
sar da tendência de aumento leve de taxas, 
quando analisamos os riscos onde há capaci-
dade disponível e apetite dos mercados, po-
demos encontrar preços decrescendo, porém 
naqueles que são riscos complexos e com 

histórico de sinistros importantes, as taxas 
aumentaram mais do que 20% e 30%”, diz 
Eduarda Tenes, Diretora de Placement da 
Marsh Brasil. “Continuamos vendo muitos 
desafios	para	os	riscos	de	mineração,	açúcar	
e álcool, armazenagem. Mais do que nunca 
o Gerenciamento de Risco tem sido funda-
mental para a melhor colocação dos riscos 
nos mercados”, complementa a executiva.
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CRESCE	NÚMERO	DE	VIAGENS.	
Faça	seguro	e	cuidado com a trombose
 Com o avanço da vacinação e a aber-
tura de mais países para o turismo, o núme-
ro das viagens tem aumentado no Brasil. De 
acordo com Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac), a demanda por voos nacionais 
está se aproximando do patamar pré-pan-
demia, e correspondeu em setembro a 83% 
do registrado no mesmo mês em 2019. 
 Já a Associação Brasileira das Ope-
radoras de Turismo (Braztoa) aponta que 
entre julho e agosto as vendas para desti-
nos internacionais cresceram 22%.
 A retomada do turismo requer atenção 
para o risco de trombose devido ao longo 
período que se passa sentado no trajeto. A 
trombose ocorre quando há formação de um 
coágulo sanguíneo em uma ou mais veias das 
pernas	e	coxas	que	bloqueia	o	fluxo	de	san-
gue e causa inchaço e dor na região.
 Mas não é só este o problema que 
se pode ter, ao viajar. Existem vários outros, 
como extravio de malas, reservas cancela-
das e questões ligadas à saúde. Por isso é 
importante fazer um seguro viagem.
 Em agosto o Seguro Viagem apre-
sentou a maior variação, alcançando 94% 
de crescimento ou R$ 24,3 milhões prêmios, 
tendo como base o mesmo mês do ano 
anterior. E a tendência é continuar subindo.
 Então, se for viajar, faça seguro e 
cuidado com a trombose. “A velocidade 
do fluxo sanguíneo diminui dentro da veia 
quando ficamos muito tempo parados. E isso 
contribui para o surgimento da Trombose Ve-
nosa Profunda (TVP). O problema fica maior 
quando o coágulo se desprende e se mo-
vimenta pela corrente sanguínea, processo 
chamado embolia, que pode levar a altera-
ção de perfusão pulmonar, levando em casos 
extremos ao óbito”, explica o cardiologista 
Ricardo Casalino, diretor Médico da Qsaúde.

 O médico ainda reforça que, além 
das viagens de avião, a trombose venosa 
pode acontecer também em outros meios 
de transporte, a depender do longo tempo 
parado na mesma posição. De acordo com 
pesquisa publicada pela National Library of 
Medicine, o risco de ter TVP aumenta 18% a 
cada duas horas de viagem.
 A TVP é mais comum após os 40 
anos de idade, havendo aumento expo-
nencial com a idade; assim entre 25 e 35 
anos a incidência de TEV é de cerca de 30 
casos/100.000 pessoas ao ano. Entre 70 a 79 
anos essa incidência chega a 300-500 ca-
sos/100.000 pessoas ao ano.
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Saiba quais são os carros e 
cargas mais visados	em	roubos

 O roubo de cargas e veículos auto-
motivos é um problema grave e, infelizmen-
te, velho conhecido dos brasileiros. Um es-
tudo da Associação Nacional do Transporte 
de	Cargas	e	Logística	confirmou	o	registro	
de 14.159 ocorrências de roubos de cargas 
em rodovias brasileiras em 2020. 
 Mesmo sendo menor que em anos 
anteriores, o número chama a atenção para 
a vulnerabilidade a que transportadores, 
motoristas e cargas estão expostos até che-
garem a seus destinos.
 Uma das empresas de rastreamento, 
monitoramento, telemática e gestão de riscos 
de cargas e frotas no Brasil, a  Ceabs Serviços, 
monitorou, entre janeiro e agosto de 2021, 
28 mil cargas transportadas por todo o país, 
somando valor superior a R$ 2.500.000,00. 
 Nesse período, as cargas mais visadas 

foram as eletrônicas, alvo em 44% dos casos 
de roubo e furto, seguida pelas alimentícias 
(33%), de medicamentos (11%) e produtos 
químicos (11%), com o índice de recuperação 
da companhia alcançando a marca de 80%.
 Automóveis e motocicletas também 
são itens bastante visados. Neste ano, a Ceabs 
atuou na recuperação de mais de 2 mil des-
ses veículos. Conforme dados da empresa, no 
mesmo período os carros mais cobiçados em 
roubos e furtos foram Onix, KA e HB20. 
 Já entre as motocicletas, as mais 
visadas foram CG, CB e NXR. Entre os veí-
culos	pesados,	foram	Volvo	VEC	FH,	Scania	
VEC R e Volkswagen VEC Constellation. Na 
categoria SUV e picapes, os modelos mais 
almejados foram Hilux, Toro e Strada e nas 
vans	os	modelos	Fiorino,	Master	e	Bongo	
foram os preferidos.
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Diálogo e parceria 
para enfrentar desafios

- Marcio Serôa de Araujo Coriolano -

Artigo

	 O	Brasil	e	o	mundo	vivem	um	momento	de	desafios	gigantescos,	que	
emergiram com mais clareza na pandemia da covid-19. Por estar presente 
em tantos aspectos da vida de cidadãos de todas as classes sociais, de em-
presas de todos os ramos e portes, de todas as esferas de governo, o setor 
de seguros sabe que sua responsabilidade aumenta nessa conjuntura em 
que a agenda só tem urgências. Acesso à saúde, aquecimento global, catás-
trofes climáticas, sustentabilidade, novas tecnologias, comunicação, direitos 
do	consumidor,	segurança	cibernética,	flexibilização	de	normas,	melhorias	
de governança, aprimoramento da transparência, modernização de marcos 
regulatórios, diversidade e inclusão. Essa agenda extensa e intensa pautou a 
Conseguro 2021, o congresso bianual realizado pela Confederação Nacional 
das Seguradoras (CNseg), que reuniu todo o setor segurador do país.
 A questão do meio ambiente ganhou relevo em função da pandemia, 
que disparou o alerta de urgência para os compromissos socioambientais 
das empresas. Este é um assunto caro ao setor de seguros, impactando 
tanto nos riscos cobertos quanto na gestão das provisões técnicas, que de-
mandam R$ 1,4 trilhão para a adequada mitigação de riscos. A expertise das 
seguradoras faz delas players estratégicos para a agenda da sustentabilida-
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Marcio Serôa de Araujo Coriolano é economista e presidente da CNseg, 
a Confederação Nacional das Seguradoras.

de. Em contrapartida, é necessário contar com políticas claras, procedimentos 
transparentes e assertivos, para que esses recursos possam ser aplicados em 
empresas com padrões ASG (Ambientais, Sociais e de Governança) elevados.
 Parceria estratégica é expressão que se aplica igualmente à infraes-
trutura, fundamental para destravar o Brasil. Um mercado segurador forte é 
essencial, principalmente no cenário de redução da presença do Estado em 
setores como a infraestrutura. Lembro, no entanto, que investimentos priva-
dos só são viáveis em ambiente de segurança jurídica e previsibilidade, regido 
por marcos regulatórios atualizados.
	 Especificamente	na	regulação	do	setor	de	seguros,	a	palavra	de	or-
dem	é	flexibilização,	visando	estimular	o	lançamento	de	produtos,	o	uso	de	
tecnologias e o aumento da concorrência em benefício do consumidor, que 
deve estar no centro de todas as ações das seguradoras. Ao mesmo tempo, é 
preciso	firmeza	no	combate	a	ações	que	expõem	o	consumidor	a	riscos.	É	o	
caso da chamada proteção veicular, que se confunde propositalmente com o 
seguro, porém não é regulamentada pela Susep.
 A pandemia teve impacto especialmente forte sobre dois segmentos 
que afetam diretamente o cidadão: os seguros de Previdência Privada e Vida e 
a Saúde Suplementar. A prioridade das empresas de ambos os segmentos foi o 
atendimento ao consumidor, mesmo em casos não previstos contratualmente 
-- e que, portanto, não contavam com provisão de recursos. As indenizações 
decorrentes de mortes por covid chegaram a R$ 4,6 bilhões, enquanto as ope-
radoras de saúde garantiram 295 mil internações, a um custo de R$ 12 bilhões.
 Olhando para o futuro, saíram reforçadas da Conseguro 2021 linhas mes-
tras	definidoras	das	ações	do	setor.	A	primeira	é	solidariedade,	base	do	funcio-
namento do sistema de seguros, que exercita permanentemente o mutualismo. 
O progresso vem em seguida, entendido como desenvolvimento fundamentado 
em sustentabilidade, proteção ao meio ambiente, justiça social e governança.
 A melhoria do acesso aos serviços, o estímulo ao empreendedorismo, 
com ênfase para a importância de uma regulação baseada na responsabili-
dade, a valorização da diversidade como caminho para o exercício amplo da 
cidadania, e da gestão como incentivo às melhores práticas da mutualidade 
fecham esse conjunto de princípios. Eles resumem nossa contribuição para o 
Brasil que desejamos, economicamente forte e socialmente justo.
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Nova norma trata sobre 
proteção contra incêndios 

em áreas	de	armazenamento
 Os incêndios na Cinemateca de São 
Paulo, no Galpão em Barueri, que matou 
cinco pessoas, e outro em Belo Horizonte, 
que pegou fogo por mais de 12 horas, são 
apenas três trágicos exemplos em locais 
de estocagem apenas em 2021. 
 Segundo levantamento da TV 
Globo, neste ano, foram registrados 177 
incêndios na Capital e na Grande São 
Paulo, 30 em galpões.
 Cada caso tem a sua particularida-
de, no entanto, é notório que o uso de 
sistemas contra incêndio em estocagens 
além de salvaguardar as pessoas também 
protege os patrimônios, as empresas 
com seus respectivos empregos e o meio 
ambiente. 

 O tema 
já causava 
um in-
cômodo 
devido à 
falta de 

uma 

norma clara e eficaz para os especialistas 
da área. Isso resultou na publicação da 
norma da ABNT NBR 16981, de agosto, 
que trata da Proteção contra incêndio em 
áreas de armazenamento em geral, por 
sistemas de chuveiros automáticos.
 “A criação da norma ABNT NBR 
16981 é fundamental para que as em-
presas tenham a opção de proteger suas 
edificações por um sistema automático 
e altamente eficiente de proteção contra 
incêndios para as áreas de estocagem, 
locais extremamente sensíveis em qual-
quer matriz de risco’’, afirma João Carlos 
Wollentarski Jr., vice-presidente da Asso-
ciação Brasileira de Sprinklers. 
 “É claro que além da nova normativa, 
as áreas responsáveis das companhias de-
vem ter um plano completo de contingência 
para prevenção de incêndios, que vise não 
apenas o combate efetivo do incêndio e sua 
propagação mas também toda a continui-
dade do negócio e a segurança das pessoas 
e do meio ambiente”, complementa.

REVISTA SEGURO É SEGURO
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 O sistema de sprinkler é um 
conjunto de dispositivos termicamente 
acionados que dispersão água em um 
determinado local com características 
hidráulicas	definidas.	Os	mesmos	são	
ligados a um sistema de bombeamen-
to de água, que em caso de incêndio 
são ativados para combater as chamas. 
São ativados individualmente e au-
tomaticamente quando acontece um 
aumento da temperatura do ambiente. 
Vale ressaltar que a ação desse disposi-
tivo é independente da ação humana, assim, não é necessário ter um acionamento 
manual, aumentando muito a agilidade em que se começa o combate às chamas. 
O uso desse sistema consegue suprimir, controlar ou apagar o fogo até a chegada 
do serviço de emergência, possibilitando maior tempo para a fuga.

	 Esta	Norma	especifica	os	requisitos	
para o projeto de sistemas de proteção 
contra incêndio por chuveiros automáticos 
para áreas de armazenamento, incluindo 
as características de suprimento de água 
e seleção de sprinklers. Participaram bom-
beiros de diversos estados e especialistas 

no setor para a criação desta norma.
 Cada produto sólido, em geral é 
classificado dentro de um padrão que 
considera não só a carga de incêndio da 
mercadoria como também sua embala-
gem e elemento de suporte (palete de 
madeira ou plástico).

O que é o sprinkler?
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DURANTE AS VIAGENS DE
-------------- fim de ano ------------

C A S A  S E G U R A
V E J A  C O M O  M A N T E R  S U A

 Com o avanço da vacinação, a re-
tomada do planejamento das viagens de 
fim	de	ano	está	ganhando	força.	Dados	de	
buscas apresentados pelo Google mostram 
que o interesse dos brasileiros por viagens 
atingiu, em setembro, o maior patamar 
desde março do ano passado. A procura 
mira especialmente em datas como Natal e 
a passagem de ano.
 Além do planejamento do roteiro da 
tão sonhada viagem, também é preciso ter 
em mente cuidados básicos com a residência, 
que	ficará	sem	manutenção	diária	por	um	
tempo, antes de partir para o seu destino. 
 PROBLEMA - Estar atento a qual-
quer problema que possa surgir durante 
a estada fora de casa é fundamental para 
uma viagem sem maiores problemas e um 
retorno tranquilo ao lar.
 “Ao ficar muito tempo longe de 
casa o imóvel fica vulnerável podendo ser 

alvo de assaltos e outras atitudes que depre-
dam o patrimônio, ou de até mesmo alguma 
avaria como vazamento de gás, problemas 
nas instalações elétricas e outros. Para isso, 
é sempre importante contar com um seguro 
residencial que poderá ressarcir o proprie-
tário em caso de arrombamento, furto ou 
outros danos aos seus bens”,	alerta	Jefferson	
Silvestrin, Superintendente de Produtos 
Massificados	da	HDI	Seguros.
 Seja para cobrir prejuízos como os 
provocados por incêndios, explosão e que-
da de raio, ou acionar assistências comple-
mentares para serviço de limpeza de caixa 
de água, conserto de telhado, bombeiro, 
vidros, vazamento de tubulações e outros, 
o seguro residencial pode fazer toda dife-
rença. Silvestrin ainda reforça que o serviço 
vai além das emergências e também “pode 
servir para garantir a manutenção do lar, 
evitando futuros problemas e trazendo tran-
quilidade para o segurado”.
 MEDIDAS - Além de aderir a um se-
guro residencial, existe medidas que podem 
ajudar quem está planejando uma viagem 
de	fim	de	ano,	mas	quer	garantir	a	segu-
rança e o bom funcionamento do seu lar. 
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• No caso de ausências prolongadas, peça que um parente 
visite sua casa para demonstrar a presença de pessoas. Abrir 
janelas, regar o jardim, entrar com o carro na garagem, por 
exemplo, deixam sua casa mais segura.

• Deixe algum telefone de contato com um vizinho, parente 
ou amigo, para ser informado de alguma ocorrência.

• Durante as férias, suspenda a entrega de jornais e peça que 
alguém recolha a correspondência.

• Tire das tomadas os aparelhos eletrônicos e eletrodomés-
ticos. Em caso de queda ou falta de energia, seu restabeleci-
mento	pode	danificar	os	equipamentos	e	até	causar	incêndio.

• Joias, dinheiro, documentos importantes e chaves de veícu-
los estacionados na garagem da residência devem ser guar-
dados em local de difícil acesso.

•	Feche	os	registros	gerais	de	gás	e	água,	caso	ninguém	
fique	na	casa.

• Não deixe luzes acesas no imóvel.

CONFIRA:
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PM do Paraná tem cartilha para orientar 
cidadão sobre segurança residencial

 Para melhorar a segurança do ci-
dadão, a Polícia Militar do Paraná desen-
volveu recentemente pesquisas em resi-
dências onde ocorreram delitos contra o 
patrimônio,	verificando,	nas	residências	
pesquisadas, o que havia de comum entre 
elas, para saber o que nelas gerava atrativi-
dade para criminosos. 
 Os resultados dessa pesquisa servi-
ram de base, entre outros estudos, para as 
informações constantes em uma cartilha. Este 
pequeno manual traz informações básicas ne-
cessárias para uma boa prevenção por parte 

de cada cidadão, seja nos espaços públicos ou 
privados nos quais convive e, principalmen-
te,	sobre	os	quais	pode	e	deve	ter	influência,	
para melhorar a segurança de todos. 
 A maior parte das medidas propostas 
são simples e não requerem gastos, pois se 
sugere primeiro mudanças de atitudes que 
oportunizam a ocorrência do delito.
 Na pesquisa, 48% dos entrevistados 
admitiu que a estrutura da sua residência per-
mitiu	a	ação	do	criminoso	e	36%	afirmaram	
que atitudes suas (dos moradores da residên-
cia vitimizada) facilitaram a ação do criminoso.

CONFIRA A 
CARTILHA AQUI.

http://www.conseg.pr.gov.br/sites/conseg/arquivos_restritos/files/migrados/File/CARTILHA_SEGURANCA_RESIDENCIAL.pdf


REVISTA SEGURO É SEGURO

19

Em	um	ano,	planos	de	saúde	
ganham	mais	de	1,9	milhão	

de	beneficiários

Luiz Carlos Checozzi 
                         é do escritório 
           Checozzi & Advogados 
     Associados, especializado 
                               em seguros.

Mais informações em
www.checozzi.adv.br 

Tel 41 3024-0571

Covid.	Seguro	de	Vida.	Cobertura

 No início da pandemia as companhias de seguros  
propalavam que iriam cobrir a Covid-19, enaltecendo: não 
obstante existir previsão de exclusão do risco de pandemia 
em suas apólices. Talvez tenha sido manifestação de puro 
e inconsequente marketing já que, atualmente, a maioria 
delas está negando cobertura para a pandemia. 
 Sabe-se que o contrato de seguro é de adesão e, 
portanto, regido por normas protetivas insertas no Códi-
go de Defesa do Consumidor. 
 Quando há evidente ofensa aos direitos básicos 
do consumidor à informação adequada e clara sobre 
produtos e serviços, bem como à proteção contra publi-
cidade enganosa e abusiva, capaz de induzi-lo ao erro, 
pugna-se pela manutenção da responsabilidade do for-
necedor, no caso, da seguradora, que, bem assim, deve 
ser instada ao pagamento da indenização. 
 Importante destacar a função social do contra-
to de seguro, de modo que sempre deve prevalecer o 
direito do segurado que durante a vigência do contrato 
cumpriu sua obrigação. As regras de direito são e de-
vem	ser	aplicadas	“sob	a	ótica	dos	fins	sociais	da	lei,	das	
exigências do bem comum, da proporcionalidade, da 
razoabilidade,	da	publicidade	e	da	eficiência	(Lei	de	intro-
dução as Normas do Direito Brasileiro, art. 5º)”. 
	 O	Código	de	Defesa	do	Consumidor	define	em	
seu art. 51, §1º, II, que são exageradas as cláusulas que 
restringem direitos ou obrigações contratuais inerentes à 
natureza do contrato e que ameacem seu objeto. Assim 
sendo, são nulas de pleno direito, ou seja, não produ-
zem efeito desde a assinatura do contrato, as cláusulas 
que restringem obrigações contratuais que são naturais 
daquele	contrato,	ameaçando	sua	finalidade.	
 Sem dúvida que a expectativa do segurado, de 

boa-fé,	era	a	de	resguardar	seus	beneficiários,	de	
modo que, excluir a cobertura do seguro de 

vida, por que seu falecimento de-
correu da Covid-19, é esvaziar 

abusivamente	a	finalidade	
do contrato. 

 Os planos de saúde ganharam 1,9 
milhão	de	novos	beneficiários	desde	junho	
de 2020 em todo o país, segundo dados da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) sobre o comportamento do mercado 
durante a pandemia. 
 Em junho do ano passado, o sistema 
contabilizava	46,7	milhões	de	beneficiários,	
o patamar mais baixo de 2020. Em setem-
bro deste ano, o número chegou a 48,6 
milhões.
 Um dos estados que registraram 
crescimento foi o Paraná. Dados da ANS 
mostram que os planos ganharam 88,2 
mil	novos	beneficiários	paranaenses	entre	
setembro de 2020 e setembro de 2021. O 
Estado agora conta com 2,9 milhões de 
usuários de planos de saúde, uma alta de 
3,1% no período. Com isso, 25,4% da popu-
lação paranaense contam com cobertura de 
plano de saúde privado.
	 Para	a	FenaSaúde,	entidade	que	
representa os 15 maiores planos do país, é 
fundamental incentivar esse crescimento, a 
fim	de	garantir	que	mais	pessoas	tenham	
acesso à saúde suplementar. E isso passa 
por mudanças profundas no Marco Legal 
da saúde suplementar, em discussão no 
Congresso Nacional. 
 Entre elas, maior segmentação, com 
mais modalidades de cobertura; novos mo-
delos de franquias e coparticipação; e mais 
liberdade para a comercialização de planos 
individuais, com regras competitivas para 
preços e reajustes.
 “Outro ponto importante é diversificar 
e ampliar os tipos de coberturas que podem 
ser oferecidos, a chamada modulação de 
produtos, pois hoje são apenas cinco opções, 
restringindo a criação de opções adequadas 
para o perfil de cada família ou empresa”, 
ressalta	a	diretora	executiva	da	FenaSaúde,	
Vera Valente.

http://www.checozzi.adv.br
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COMO É: Golpistas que trabalham como vendedores prestam 
atenção quando você digita sua senha na máquina de compra 
e depois trocam o cartão na hora de devolvê-lo. Com seu car-
tão e senha, fazem compras usando o seu dinheiro. O mesmo 
pode acontecer com desconhecidos oferecendo ajuda no caixa 
eletrônico.	Eles	se	aproveitam	de	alguma	dificuldade	sua	no	
terminal eletrônico para pegar rapidamente o seu cartão e 
depois devolver um que não é seu, enquanto espiam sua senha.

COMO É: Um golpe em que normalmente ofertas muito atrativas chegam por e-mail ou redes 
sociais	como	iscas	para	que	os	usuários	informem	seus	dados	como	número	de	CPF,	conta,	
cartões e senhas. Essas mensagens também podem instalar vírus e aplicativos que roubam seus 
dados por links maliciosos, permitindo os golpistas acessarem todas as suas contas.

COMO EVITAR:	Fique	sempre	atento	na	hora	das	compras.	Confira	se	é	mesmo	o	seu	nome	
impresso no cartão devolvido e, se possível, passe você mesmo o cartão na maquininha em 
vez de entregá-lo para outra pessoa. Nos caixas eletrônicos, procure funcionários do banco 
devidamente uniformizados, não aceite ajuda de desconhecidos.

COMO EVITAR:	Desconfie	de	mensagens	que	você	não	pe-
diu ou aprovou, e de ofertas em que o desconto é tentador 
demais.	Fique	atento	ao	e-mail	do	remetente,	empresas	de	
grande porte não utilizam contas privadas como @gmail, @
hotmail ou @terra e entidades públicas sempre usam @gov.br 
ou	@org.br.	Em	caso	de	links,	confira	se	o	endereço	da	página	
corresponde ao correto. Em caso de dúvida, não clique.

Golpe da troca do cartão

Golpe do link falso

 Na	edição	de	novembro	publicamos	algumas	orientações	da	Federação	Brasileira	
dos	Bancos	(Febraban)	para	evitar	golpes.	Nesta	publicamos	mais	algumas.	Confira:
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COMO É: Golpistas criam sites falsos de 
leilão, anunciando todo tipo de produto por 
preços bem abaixo do mercado. Depois pe-
dem transferências, depósitos e até dinheiro 
via Pix para assegurar a compra. Geralmente 
apelam para a urgência em fechar o negócio, 
dizendo que você pode perder os descontos. 
Mas nunca entregam as mercadorias pagas. 
Além disso, os fraudadores podem se apro-
veitar para roubar informações importantes 
como	CPF	e	número	de	conta	das	vítimas.

COMO EVITAR: Sempre pesquise sobre a 
empresa de leilões em sites de reclamação 
e	confira	o	CNPJ	do	leiloeiro.	Nunca	faça	
transações	financeiras	em	sites	que	não	
tenham o cadeado de segurança no nave-
gador	e	certificados	digitais	para	transa-
ções, nem faça transferências para contas 
de pessoas físicas.

Golpe do falso leilão

mailto:atendimento%40morandiniseguros.com.br?subject=
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Caloi	lança	seguro	para	bicicletas

Custo	por	paciente	com	Covid-19	
em	UTI	aumenta	mais	de	52%

Com mais de 120 anos de história e referên-
cia no setor de bicicletas no Brasil, a Caloi 
começou em novembro um novo negócio 
no mercado de bikes: a venda de seguros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Em parceria com a Assurant e a 
start-up Santuu, a empresa disponibilizará 
seguro para todas as bikes vendidas pela 
marca no Brasil, assim como para os mo-
delos Cannondale - outra marca do grupo 
Dorel Sports, do qual a Caloi faz parte.
 Com a pandemia, cresceu o interes-
se do brasileiro pela bicicleta, seja como 
veículo de transporte, lazer ou esporte. O 
segmento, que já vinha em expansão, teve 
um boom nos últimos meses, com um au-
mento de impressionantes 360% na procu-
ra por seguros. 

 Embora as internações por Covid-19 
tenham despencado desde o início da cam-
panha de vacinação, o custo por paciente 
com a doença em uma internação UTI está 
em patamares máximos na pandemia. 
	 É	o	que	aponta	estudo	da	FenaSaúde	
(Federação	Nacional	de	Saúde	Suplementar)	
a partir de dados coletados com seis opera-
doras associadas à entidade, que represen-
tam	25%	do	total	de	beneficiários	da	saúde	
suplementar.
 Os custos por internação Covid-19 
(UTI), em setembro/20, estavam em R$ 
63.966 em média, por paciente. Após um 
ano, esse número saltou para R$ 97.328, 

valor 52,2% a mais. Em relação a agosto/21, 
os valores de setembro/21 se mostram es-
táveis, porém, a estabilidade se dá em níveis 
muito altos.
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Veja como encontrar uma corretora 
de	confiança	para	fazer	seus	seguros
 Se você nunca fez seguro, mas pretende fazer, pode estar à procura de uma corre-
tora	de	seguros	confiável.	Como	tudo	na	vida	que	vamos	fazer	pela	primeira	vez,	podem	
surgir uma série de dúvidas. E encontrar um corretor ou corretora de seguros pode não ser 
uma tarefa fácil, principalmente se não sabemos nem por onde começar. 
 Mas há, sim, maneiras simples de dar início a isso. Vamos listar algumas delas para 
poder dar o start. E uma coisa é muito importante que saiba: se decidiu fazer seguro, já 
começou bem!!!
 Vamos lá:

1 - Uma das melhores e mais simples 
formas	de	encontrar	o	melhor	profissional	
é pedir auxílio a amigos e familiares que 
já passaram por esta experiência. Se estão 
satisfeitos com o corretor ou corretora que 
lhes atendem, com certeza o (a) indicarão;

2 - Outro passo importante é se certi-
ficar	que	a	corretora	de	seguros	do	pro-
fissional	é	registrada	na	Superintendên-
cia de Seguros Privados, a Susep, órgão 
do governo federal que regulamenta o 
setor de seguros no Brasil;

3 -	Verifique	em	órgãos,	como	o	Procon,	
se há reclamações contra a corretora. E 
também em sites como o Reclame Aqui. 
Isso pode ser um sinalizador importante!;

4 - Consulte as redes sociais da corre-
tora. Muitos segurados fazem comentá-
rios sobre o atendimento;

5 - Veja também com quais segurado-
ras trabalha e se oferece os seguros que 
está procurando;

6 - E saiba que o(a) corretor(a) é 
muito mais que um profissional de 
vendas. É uma espécie de consultor. 
Dependendo do seu perfil, do que 
procura, poderá lhe auxiliar em diver-
sos pontos do seu seguro, indicando 
a melhor opção para a fase atual da 
sua vida;

7 - Veja o suporte que a corretora lhe 
oferecerá.	Normalmente	os	profissio-
nais	ficam	à	sua	disposição	24	horas,	
já que imprevistos não têm hora para 
acontecer. Diferente dos bancos, onde 
há um horário pré-determinado para 
falar com o seu gerente e, depois, a 
solução é um 0800;

8 - Contate a corretora de seguros. 
Tire suas dúvidas sobre o seguro que 
busca. Esse contato inicial também 
é um indicativo do atendimento que 
provavelmente terá, caso se torne um 
cliente.

 Claro, existem outras formas de buscar um corretor ou uma corretora. Mas basicamen-
te os pontos listados são o início da busca. Seguindo-os, com certeza encontrará o(a) melhor 
profissional	para	o	seguro	que	pretende	fazer	e	terá	uma	parceria	duradoura	com	ele	ou	ela.
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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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Franquia no seguro automóvel 

 Às vezes nos deparamos com algumas palavras, mas nem sempre sabemos o 
que significam. Na área de seguros existem muitos termos assim. Como franquia, 
no seguro de automóvel. Vamos, então, mostrar de forma resumida o que é e 
como funciona. Página 16.

Veja também:

- Veja 5 vantagens que os consumidores podem ter 
com o Open Insurance. Página 7.

- Trocar gasolina por GNV. Mas como fica o seguro do 
carro? Página 13.

- De janeiro a julho, Brasil teve quase 182 mil veículos 
roubados/furtados. Página 18.

REVISTA
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Saiba o que é e como funciona.

REVISTA SEGURO É SEGURO

1

Veja como trocar 
de plano de saúde

 A portabilidade de planos de saúde é um dos direitos de cidadãos que passam 
a utilizar o benefício. Para fazer a portabilidade de um plano, a pessoa deve estar 
atenta aos requisitos, regras e possibilidades definidas na legislação, especialmente 
as da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Página 8.

Veja também:

- Fachadas de prédios podem gerar riscos 
sem manutenção permanente. Página 7.

- Coluna Direito & Seguro - A comercialização 
do seguro por meios remotos. Página 19.

- Conheça os principais golpes aplicados e 
como eles devem ser evitados. Página 20.
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Veja todas as edições no site www.revistaseguroeseguro.com.br

https://www.instagram.com/revistaseguroeseguro/
https://www.facebook.com/revistaseguroeseguro/?modal=admin_todo_tour
http://www.nota10.com.br/revistaseguroesegurooutubro21.pdf
https://www.nota10.com.br/revistaseguroeseguronovembro21.pdf
http://www.revistaseguroeseguro.com.br

