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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”. 
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Feliz Dia dos Namorados!

Não importa se o primeiro 1 é homem e o 
outro 1 é mulher. Não importa se o primeiro 1 
é homem e o outro 1 é homem. Não importa 
se o primeiro 1 é mulher e o outro 1 é mulher. 

O que importa é o que vem depois 
do sinal de igual: o amor.



4     Na edição deste mês de junho trazemos para todos nossos leitores 
uma série de informações importantes sobre o mercado de seguros. 
A começar por nossa matéria de capa.
 O tema é sobre um assunto que pouca gente conhece, mas que 
é importante sabermos um pouco mais. Afinal de contas, este é o nos-
so papel, levar informações interessantes para você, todos os meses.
 E essa parceria com os leitores tem sido bastante gratificante. E 
produtiva. É que por nosso e-mail revistaseguroeseguro@gmail.com 
sempre recebemos opiniões, críticas, pedidos de informações e su-
gestões de matérias.
 O assunto da capa desta edição é um exemplo disso. O pedido 
veio de um de nossos leitores, que resolveu escrever para solicitar 
mais informações e decidimos que valeria à pena produzir uma maté-
ria a respeito, afinal poderia ser a dúvida de muitas outras pessoas.
 E está aí. Não só esta matéria, mas várias outras, distribuídas 
por nossas páginas. Espero que gostem da edição.
 Boa leitura e até o próximo mês!

Helio Marques
Editor

mailto:revistaseguroeseguro%40gmail.com?subject=
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REVISTA SEGURO É SEGURO

Nos siga nas redes sociais!
Estudo estima como será o mercado de 
S E G U R O S  N O  F U T U R O
 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 da World Insurance Report 
2021. Ele aponta que as seguradoras pre-
cisam combinar modelos de distribuição 
física e digital para aprimorar a experiência 
dos clientes, em especial em um mundo 
pós-pandemia. 
 A pesquisa foi divulgada no mês 
passado pela Capgemini, especializada em 
parcerias com empresas para transformar 
e gerenciar seus negócios, e da Efma, uma 
organização global sem fins lucrativos cria-
da em 1971 por bancos e seguradoras. 
 O estudo analisa respostas, no Bra-
sil, de 375 clientes de seguradoras, 16 exe-
cutivos de seguradoras e cinco corretores. 
“É um grande desafio, especialmente para 
o modelo de operação das seguradoras no 

Brasil, quando pensamos na presença e im-
portância que os corretores têm. Mas, como 
a pesquisa aponta, não estamos falando de 
um futuro sem a “desintermediação” e sim 
utilizando uma “digi-intermediação” que 
propicie uma maior personalização do aten-
dimento e a melhoria da experiência dos 
clientes”, aponta Roberto Ciccone, VP para 
a área de seguros da Capgemini Brasil.
 Uma conclusão neste sentido é que 
as seguradoras precisam repensar seus 
modelos de distribuição para oferecer ser-
viço ininterrupto, experiência superior do 
cliente (CX) e o máximo valor conforme a 
dinâmica de negócios evolui. Afinal, na me-
dida em que os desastres naturais e riscos 
emergentes como a covid-19 se tornam 
mais graves, os bloqueios e distanciamento 
social estimulam a adoção de canais digi-
tais, por conta da maior preocupação com 
o componente dos seguros.
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 No Brasil e no mundo, o canal dos 
corretores segue como o preferido para 
as etapas de pesquisa e compra. Contudo, 
os canais digitais já são percebidos como 
uma segunda (e ótima) opção, ainda que 
esta preferência não se reflita (ainda) em 
vendas efetivadas. 
 Mesmo com o aumento da adoção 
de vários canais digitais, os corretores ain-
da dominam o espaço de vendas de segu-
ros no Brasil, e com números bem superio-
res aos do restante do mundo. Enquanto 
72% dos clientes brasileiros utilizam os 
corretores para compra, apenas 43% no 
mundo o fazem por este canal.
 A pesquisa pondera o papel dos ca-
nais digitais para impulsionar vendas, tanto 
aqui como no mundo. “É óbvio que o digital 
traz muita conveniência, é algo inerente, 
mas a pesquisa investiga a sua efetividade. 
As próprias seguradoras não têm essa certe-
za. Apenas 32% no mundo e 17% no Brasil 
delas consideram o canal eficaz no momento 
da venda”, aponta Gustavo Leança, Head de 
soluções de seguros da Capgemini Brasil.

   
 

 
 

 A razão é que os canais digitais 
ainda não teriam a confiabilidade do clien-
te para resolver dúvidas sobre produtos 
mais complexos. É certo que a tecnologia 
pode ajudar e melhorar a personalização 
das ofertas e até mesmo a jornada dos 
clientes. Um uso mais efetivo de chatbots, 
a integração com CRM e a utilização de 
ferramentas de apoio digital serão os ala-
vancadores do canal.
 Outro dado interessante é o que 
aponta que a preocupação com a reten-
ção dos clientes. Saltou de 29% para 42% 
de abril para julho de 2020 a quantidade 
de seguradoras que sentiram fortes im-
pactos em seu processo de renovação, ou 
seja, em pleno início da pandemia global. 
“A Covid impactou fortemente no enga-
jamento dos clientes, e isso aconteceu em 
todos os países, Brasil incluído. As segura-
doras precisam entender agora os pontos 
fracos de seus canais para melhorar as 
jornadas dos clientes e com isso mantê-los 
engajados”, analisa Ciccone.
 E ele completa: “as seguradoras 
locais precisam reequipar seus canais di-
gitais para fornecer uma experiência con-
veniente e em pé de igualdade com seus 
pares globais, no entanto, como sabido, 
o papel dos corretores localmente segue 
primordial, principalmente no ponto do 
Advice (Aconselhamento)”.

 Para fornecer uma melhor expe-
riência de compra aos clientes, a 
Capgemini recomenda adotar a 
equação Care(Convenience, Advi-
ce and Reach, em tradução livre, 
Conveniência, Aconselhamento 

e Alcance) para uma distribuição 
mais assertiva dos seguros. E o Care 

passa pela capacitação da rede de 
distribuição com tecnologias emer-

gentes, entre eles IA e as realidades 
(virtual e aumentada), bem como a 
adoção do conceito de Open Insurance.
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 O World Insurance Report 2021 
da Capgemini e da Efma concluiu que à 
medida que desastres naturais e riscos 
emergentes como a covid-19 se tornam 
mais graves, e os lockdowns e necessida-
des de distanciamento social estimulam a 
adoção de canais digitais, o mundo está 
mais preocupado com os seguros. 
 Portanto, as seguradoras, de acor-
do com o estudo precisam capacitar suas 
redes de distribuição com tecnologias 
emergentes, incluindo realidades, au-
mentada e virtual, e Inteligência Artificial, 
além de incorporar o seguro na rotina 
dos clientes adotando o Open Insurance, 
concluiu o relatório.
 De acordo com o WIR, mais de 
60% dos executivos de seguros entrevis-
tados disseram que a covid-19 afetou os 
esforços de aquisição de clientes de suas 
empresas e cerca de 40% citaram um im-
pacto na retenção de clientes. 
 Para recuperar o terreno perdi-
do, as seguradoras devem considerar a 
abordagem ‘Care’ (Convenience, Advice 
and Reach, em tradução livre, Conveni-
ência, Aconselhamento e Alcance) estão 
no centro da concepção e avaliação da 
eficácia de seus canais. 
 E, embora 87% das seguradoras 
digam que vão investir em melhorias 
digitais, apenas 32% afirmam que os ca-
nais digitais são eficazes para garantir as 
vendas porque carecem de recursos de 
aconselhamento personalizado.
 Os canais digitais receberam notas 
altas por disponibilidade 24 horas por dia 
e 7 dias por semana, facilidade de atua-

lização de informações para seguradoras 
e recursos de pesquisa. No entanto, sua 
incapacidade de fornecer aconselhamento 
detalhado e personalizado aos clientes que 
buscam produtos complexos, como planos 
de aposentadoria, deixou claro que os cor-
retores ainda são essenciais para a compra 
desses tipos de seguro.

O M U N D O está mais 
preocupado com os seguros
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Conveniência como vantagem 
competitiva de uma seguradora

Corretores ainda precisam 
do suporte das seguradoras

 Os clientes de seguros que responderam a pesquisa disseram 
que a facilidade e a velocidade de acesso às informações afetam a 
conveniência de sua experiência. Um total de 77% dos executivos 
de seguros dizem que os corretores são seus canais de distribuição 
mais proeminentes. 

 No entanto, mais de 40% dos clientes de linha pessoal disseram 
que era um desafio entrar em contato com corretores fora do ho-
rário normal de expediente - e bloqueios e distanciamento social 
complicam a situação. 

 Ao contrário dos segurados pessoais, as linhas comerciais e 
pequenas e médias empresas (PMEs) não viram uma diferença 

significativa na conveniência oferecida por corretores, canais 
digitais ou canais diretos. Mais de 50% das PMEs classifi-
caram sua experiência de interação com corretores como 
conveniente, da mesma forma que mais de 60% também 
classificaram os canais digitais como convenientes.

 Corretores querem aumentar seus recursos de engaja-
mento digital e cerca de 44% deles disseram que precisam do 
suporte de suas seguradoras. Mais da metade dos corretores 
que responderam a pesquisa disseram que, para ajudar os 
clientes de forma eficaz, eles precisam de colaboração 
digital e ferramentas de engajamento, como platafor-
mas de compartilhamento de tela e ferramentas de 
assinatura digital de documentos. 
 Eles também disseram que a conveniência do 
cliente melhora quando são oferecidos formatos 
digitais e ferramentas de comparação de produtos 
em uma única tela. No entanto, menos de dois 
terços das seguradoras disseram que fornecem 
aos corretores essas ferramentas digitais muito 
procuradas para aprimorar a experiência do 
cliente. 
 No futuro, a ‘Digi-intermediação’ - um 
processo em que os corretores são digitalmente 
habilitados e os canais virtuais são humanizados - 
eliminará lacunas de distribuição, aumentará o CX e 
otimizará o valor entregue.
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Conhecimento sobre cliente 
permite aconselhamento personalizado

 Os corretores disseram que pre-
cisam saber mais sobre os segurados e 
clientes em potencial para converter leads 
em vendas de maneira mais eficaz. APIs e 
análises baseadas em IA podem ajudar os 
corretores a entender as preferências dos 
clientes, responder a perguntas e oferecer 
produtos apropriados para eventos espe-
ciais da vida dos segurados. 
 Ferramentas analíticas baseadas em 
IA e uma visão de 360 graus dos clientes 
são essenciais para uma experiência per-
sonalizada. As seguradoras de maior su-
cesso ganharão e reterão clientes reinven-
tando seu ecossistema operacional para 
apoiar um modelo “phygital” baseado em 
uma mistura de presença física e envolvi-
mento digital (physical and digital).
 “As seguradoras têm a oportunida-
de de converter o tráfego digital em ven-
das, concentrando-se em uma experiência 

virtual hiperpersonalizada”, afirmou Anir-
ban Bose, CEO do Capgemini’s Financial 
Services e Membro do Board do Grupo 
Capgemini. 
 “Os clientes de hoje esperam que a 
interação com suas seguradoras seja fácil, 
e os provedores precisam garantir que seus 
canais possibilitem uma experiência de 
cliente conveniente e perfeita. Ao investir 
nas tecnologias certas, as seguradoras po-
dem conquistar e reter clientes, ao mesmo 
tempo que capacitam seus corretores para 
aprofundar relacionamentos”.
 “O impacto global da adoção digi-
tal completa mudou a maneira como as 
seguradoras precisam operar para satis-
fazer seus clientes. O investimento di-
gital em canais conectados é um ingre-
diente crítico para que as seguradoras 
do futuro tenham sucesso,” afirma John 
Berry, CEO da Efma.



http://www.whiteconsultoria.com.br
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 Se você, ou alguém que você conhe-
ça, sofreu um acidente de trânsito até 31 de 
dezembro do ano passado, pode acionar 
o Seguro Dpvat por aplicativo (app), sem 
precisar sair de casa.
 A Seguradora Líder mantém o aplica-
tivo Seguro Dpvat, disponível para Android e 
iOS. Responsável por mais de 10% de todos 
os sinistros avisados à companhia, o app tem 
sido um importante canal durante a pandemia, 
permitindo um atendimento 100% digital. 
 Além de dar entrada no pedido de 
indenização, os beneficiários também podem 
consultar o andamento do processo.
 Lançado em dezembro de 2018, 
o aplicativo já acumula mais de 650 mil 
downloads e cerca de 45 mil pedidos de 
indenização, sendo 25% deste total so-
licitados nos quatro primeiros meses de 
2021, referentes a acidentes de trânsito 
ocorridos até 31/12/2020.
 Ao analisar os dados pelo tipo de 

cobertura, o reembolso de despesas médi-
cas lidera o ranking de envios por meio da 
ferramenta, com 42% do total. Em seguida, 
a mais acessada é a cobertura de invalidez 
permanente, com 41% e, por último, a co-
bertura de morte, com 17% dos pedidos.
 Importante: Se o acidente aconteceu 
a partir de 1º de janeiro deste ano o pedido 
de indenização deve ser feito junto à Caixa 
Econômica Federal.

Quem sofreu acidente de trânsito 
até dezembro de 2020 pode 

acionar Dpvat sem sair de casa

Confira como dar entrada no pedido de indenização
 Para solicitar o Seguro Dpvat, junto à Seguradora 
Líder, de forma remota, é necessário baixar o aplicativo, 
disponível gratuitamente nas lojas App Store ou Goo-
gle Play. No primeiro acesso, o usuário precisa inserir 
os dados solicitados no cadastro inicial, de acordo com 
o perfil escolhido. E, na sequência, para dar entrada 
na indenização, basta anexar as imagens ou mesmo 
fotografar, com a câmera do dispositivo móvel, toda a 
documentação necessária de acordo com a cobertura 
pleiteada e confirmar o envio. Outra possibilidade é 
enviar todos os arquivos no formato “pdf”.
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 Mais da metade dos acidentes de 
trânsito em Curitiba envolve motociclistas, 
segundo um alerta da Polícia Militar do 
Paraná. O estudo do Batalhão de Polícia 
de Trânsito (BPTran) aponta que o primeiro 
quadrimestre deste ano teve 1.426 acidentes 
na Capital e, destes, 745 envolveram moto-
ciclistas. Os números correspondem a 52,2% 
de todos os registros no período analisado.
 O BPTran destaca que o dado mais 
preocupante é o aumento das mortes 
nesse tipo de acidente, que saltou de 
cinco nos quatro primeiros meses de 2020 
para 13 neste quadrimestre. Os índices 
fortalecem a importância das ações edu-
cativas promovidas durante o Maio Ama-
relo, a exemplo da blitz feita no dia 28 de 
maio, em Curitiba, que alcançou mais de 
220 motociclistas. 
 Os 745 acidentes de trânsito dos 
quatro meses envolveram motocicletas, 

motonetas e ciclomotores e resultaram, 
além dos óbitos, em 629 pessoas feridas. 
Já no mesmo período do ano passado fo-
ram 633 feridos em 737 acidentes e cinco 
óbitos no local.
 A média mensal de acidentes no 
comparativo do primeiro quadrimestre 
de 2021 e 2020 sofreu pouca alteração: 
de 184,2 para 186,2. O balanço do BPTran 
indica que no quadrimestre deste ano as 
mortes mais frequentes foram entre os mo-
tociclistas. O estudo mostra que o principal 
prejudicado é o condutor da moto (12 de 
13 das mortes), que têm idade entre 18 e 29 
anos (seis dos 13 óbitos).
 “Quem tem motocicleta e se envolve 
em acidente tem mais chances de se ferir do 
que os usuários de outros tipos de veículos, 
pois mesmo em acidentes em baixa veloci-
dade os ocupantes da motocicleta vão ficar 
feridos e haverá danos”, afirmou a porta-voz 
da unidade, tenente Mayra Jaqueline Tonelli.
 De acordo com a oficial, o aumen-
to das mortes está ligado ao desrespeito 
à sinalização, excesso de velocidade e 
desatenção na condução por parte dos 
próprios pilotos.
 A estatística evidencia que abril foi o 
mês mais violento do ano para o motociclis-
ta: foram 224 acidentes, 197 feridos e seis 
óbitos. Por outro lado, segundo a tenente, 
também se observa o descuido dos motoris-
tas de outros tipos de veículos que acabam 
atingindo as motocicletas no trânsito.

Mais da metade 
dos ac identes 
de trânsito em
Curitiba envolve 
M O T O C I C L I S T A S
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Você sabe como encontrar um 
corretor de seguros de confiança?

 Se você nunca fez seguro, mas pre-
tende fazer, pode estar à procura de uma 
corretora de seguros confiável. Como tudo 
na vida que vamos fazer pela primeira vez, 
pode 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 
que possa dar o start. E uma coisa é muito 
importante que saiba: se decidiu fazer segu-
ro, já começou bem!!!

 Vamos lá:

 Em nosso site você encontra a continuidade dessa lista. Tem muito mais!!! 
Acesse www.revistaseguroeseguro.com.br

Conheça todos os seus direitos
 Ao fazer um seguro, verifique se os seus direitos estão sendo cumpridos pela seguradora 
como, por exemplo, o recebimento da apólice e, se for o caso, de extratos periódicos.
 Qualquer dúvida, fale com o seu corretor de seguros. Ele é o profissional que estará 
sempre a postos para lhe ajudar em relação ao seu seguro.

    Uma das melhores e mais 
simples formas de encontrar o 
melhor profissional é pedir au-

xílio a amigos e familiares que já passaram 
por esta experiência. Se estão satisfeitos 
com o corretor ou corretora que lhes aten-
dem, com certeza o (a) indicarão;

1.      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!;

3.      

     Consulte as redes sociais 
da corretora. Muitos segura-
dos fazem comentários sobre o 

atendimento;

4.      

     Veja também com quais segu-
radoras trabalha e se oferece os 
seguros que está procurando;

5.      

     Outro passo importante é se 
certificar que a corretora de se-
guros do profissional é registra-

da na Superintendência de Seguros Priva-
dos, a Susep, órgão do governo federal que 
regulamenta o setor de seguros no Brasil;

2. 

http://www.revistaseguroeseguro.com.br
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INFORMAÇÕES 
ERRADAS OU FALSAS podem 

comprometer recebimento de seguro

 Se existe um local onde suas informações precisam 
estar corretas é a apólice do seu seguro. Isso porque a 
seguradora se baseia nesses dados para formar o valor 
que pagará para se tornar um segurado.

  Justamente por isso muitos imaginam que 
informar, num seguro de veículo, por 

exemplo, morar num bairro tran-
quilo quando, na verdade, é 

em outro, não tem proble-
ma algum.

  Ou que nin-
guém mais dirige o 
veículo, quando, na 
verdade, seu filho de 
18 anos costuma dar 
uns rolês com ele 

por aí…

 Qualquer informação er-
rada ou inverídica, por menor 

que seja, pode lhe prejudicar, pois, 
se ocorrer algum problema com o 

veículo e a seguradora descobrir infor-
mações erradas, ela poderá negar fazer 

o pagamento da indenização.

POR ISSO PROCURE SEMPRE A ORIENTAÇÃO 
DE UM CORRETOR DE SEGUROS.
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 Quando você faz um seguro recebe uma 
apólice, que é o documento que formaliza o contra-
to de seguro. Nele são discriminadas as coberturas 
contratadas. Também constam os direitos e deveres 
das partes contratantes.
 No documento constam todas as responsabili-
dades da seguradora e as suas, que é o segurado. Há 
também as cláusulas que definem as coberturas e as-
sistências, os prazos de vigência, o valor pago, dentre 
outros tópicos.
 É possível fazer alterações no documento, 
depois de contratado - chamadas de endosso. Você 
também pode solicitar o cancelamento da apólice.
 A seguradora também pode solicitar este cancelamento, mas em algumas situações: 
por falta de pagamento, indenização integral e constatação de que o segurado passou 
informações inverídicas.

F I Q U E  D E  O L H O 
na sua apólice de seguros 
para evitar problemas

Apólice é o documento que formaliza sua relação com a seguradora
 Há vários tipos de apólice de seguro, que é o documento que formaliza sua 
relação com a seguradora que contratou.
 Nele constam, dentre outros itens, as condições gerais do seguro. São cláusu-
las que estabelecem suas obrigações e direitos e também os da seguradora.
 Leia com atenção, para saber quais são essas obrigações e esses direitos. Se 
tiver dúvidas, procure seu corretor de seguros. Tire todas as suas dúvidas. Não vale a 
pena ficar com elas.
 CONCORDA? - Segundo pesquisa da Universidade Stanford, os usuários que 
pulam direto para o “concordo” são 97%.
 Ou seja, de cada 100 pessoas, apenas 3 sabem o que podem e o que não 
podem fazer, segundo o contrato que assinam.
 E, olha, se você faz parte dos 3%, nossas sinceras desculpas!!!
 E com as apólices de seguro também não é diferente. São pouquíssimos os 
segurados que leem todas aquelas páginas...
 Mas é importantíssimo lê-las! Sim, porque é ali que estão especificados deta-
lhes do que você contratou. O que está coberto e o que não está...
 

SE VOCÊ AINDA NÃO LEU AS APÓLICES DOS 
SEGUROS QUE TEM, QUE TAL FAZER ISSO?
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Saiba o que é e como 
funciona o “open banking”
 O “open banking”, sistema que pro-
mete revolucionar a vida dos clientes e 
simplificar a burocracia das instituições ban-
cárias, teve sua primeira fase de implementa-
ção iniciada em fevereiro.
 Por enquanto, a novidade permite 
que os bancos compartilhem informações 
públicas como localização de agências e os 
valores e taxas dos seus produtos e serviços 
através de APIs. 
 Isso poderá implicar na criação de apli-
cativos que agreguem as informações em um 
único repositório. Assim, as pessoas não pre-
cisarão acessar diferentes sites das instituições 
financeiras para comparar custos de produtos 
e serviços bancários, entre outras vantagens.
 Contudo, pouca gente está por dentro 
da novidade. Levantamento realizado recente-
mente e encomendado pelo Banco Pan mos-
tra que apenas 16% dos brasileiros das classes 
C, D e E já ouviram falar sobre open banking.
 Mas o futuro é promissor: cerca de 5 
milhões de brasileiros devem aderir ao siste-
ma nos próximos meses, segundo projeção 
da FCamara, grupo especializado em soluções 
digitais, inclusive para o open banking.
 O processo de implementação do 
open banking no Brasil começou a ser discuti-
do em 2019, e sua implementação acontecerá 

ao longo de 2021. 
 Para quem tem 
dúvidas sobre a novi-
dade, o especialista em 
investimentos e coor-
denador de pós-gra-
duação da Fundação 
Escola de Comércio 
Álvares Penteado (Fe-
cap), Marcelo Cambria, 
explica mais sobre a 
inovação.

 NA 
PRÁTICA 
-  O open 
banking 
signifi-
ca “banco 
aberto”, ou 
“sistema ban-
cário aberto”. É 
uma plataforma que 
permite a integração de aplicativos 
que, por sua vez, acessa uma base de dados 
com informações dos clientes.
 Em vez de o banco possuir as infor-
mações do cliente, o próprio cliente será o 
proprietário dos seus dados. O sistema já 
é realidade no Reino Unido e outros países 
pelo mundo estudam adotá-lo.
 Com o open banking, todo o histórico 
de crédito construído ao longo de décadas 
com um banco, como as contas pagas em 
dia, salários depositados, prestações, emprés-
timos, perfil de gastos, entre outros, estariam 
na mão do cliente, que tem total controle das 
informações e decide compartilhar ou não 
com outras instituições ou empresas.
 Com esse conceito, o sistema bancá-
rio, que costuma ser concentrado e fechado, 
se abriria para que o cliente migrasse de um 
banco para outro com mais facilidade, levan-
do consigo todo seu “score”, ou pontuação 
pela adimplência ou não de crédito, poden-
do conseguir um financiamento em outro 
banco de forma mais fácil, por exemplo, 
visto que teria “provas” de sua capacidade 
de honrar compromissos.
 A novidade é resultado de anos de 
mudanças no setor: novo comportamento 
dos consumidores, avanço das fintechs, bai-
xa competitividade e alta concentração no 
setor financeiro.

Marcelo Cambria é espe-
cialista em investimentos 
e coordenador de pós da 
Fecap.
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Luiz Carlos Checozzi 
                         é do escritório 
           Checozzi & Advogados 
     Associados, especializado 
                               em seguros.

Mais informações em
www.checozzi.adv.br 

Tel 41 3024-0571

Open Insurance, uma realidade iminente! 
Como será a 

implantação no Brasil

 O Banco Central do Brasil tem 
investido em inovação e ações que esti-
mulem a competição, o aumento da efi-
ciência do setor e promoção da inclusão 
financeira. A implementação do modelo 
no país será por fases, e sua conclusão 
está prevista para outubro deste ano.
 A primeira fase inclui acesso a da-
dos das instituições participantes - canais 
de atendimento e as informações de seus 
produtos e serviços, tais como os relacio-
nados a contas de depósitos, contas de 
pagamento e outros serviços disponíveis 
para a contratação por clientes, como por 
exemplo, operações de crédito.
 Segundo Cambria, o sistema permi-
tirá o compartilhamento de dados, pro-
dutos e serviços, abertura e integração de 
plataformas e infraestruturas, propiciando 
melhores produtos e serviços financeiros, 
eficiência, além de aumentar a competi-
ção e promover a cidadania financeira.
 “O Open baking integrará produtos 
e serviços financeiros às diferentes jornadas 
digitais dos clientes, possibilitando a cons-
trução de produtos ou serviço financeiro 
que atendam às necessidades dos clientes, 
agregando em um único ambiente todos os 
produtos e serviços financeiros de diferen-
tes provedores”, finaliza.

 Na esteira do Open Banking (sistema aberto 
financeiro), a Superintendência de Seguros Privados 
(Susep) deve regulamentar em breve o Open Insu-
rance (sistema aberto de seguros), visando essencial-
mente ampliar cidadania financeira, com mais acesso 
aos benefícios do seguro. E a expectativa é a de que 
novas oportunidades sejam descortinadas para o se-
tor e para o consumidor, com mais segurança, trans-
parência e inovação para o mercado. 
 As normas a serem publicadas, através de 
Resolução de CNSP e de Circular da Susep, permiti-
rão que consumidores acessem e compartilhem seus 
dados com outras seguradoras ou terceiros, de forma 
segura, ágil, precisa e conveniente, insuflando, o que 
é alvissareiro, o desenvolvimento de produtos e ser-
viços inovadores que atendam às necessidades atuais 
e futuras dos  consumidores de seguros, previdência 
e capitalização. 
 Essa novidade para o mercado de seguros 
facultará a disponibilização de dados e serviços, 
obviamente que sob a regência da Lei de Proteção 
de Dados Pessoais (LPGD). E, gerará novas experi-
ências digitais e novos negócios no âmbito desse 
pujante mercado. 
 E, outrossim, deverá provocar mudanças pro-
fundas no mercado segurador, de previdência aberta 
e capitalização. Daí nossa expectativa ser acentuada, 
máxime para examinar se essa regulamentação es-
tará em consonância com as normas vigentes e que 

regem os contratos de seguro, de previdência 
e de capitalização, de sorte a que conti-

nuem assegurados e robustecidos 
os direitos dos consumido-

res, como deve ser.
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 Alguém liga chorando desesperada-
mente e gritando por ajuda dizendo ser filho 
ou filha da pessoa que atende o telefone, ou 
uma pessoa dizendo que tem uma pessoa da 
família como refém exige dinheiro (querendo 
que seja depositado em uma conta bancária). 

 O que fazer: Não atenda a essas 
exigências, por mais violentas que sejam as 
ameaças. Tente fazer contato com a pessoa 
que o delinquente diz ter sido sequestrada 
ou peça ajuda à família ou amigos para isso. 
Comunique à polícia imediatamente, ainda 
que o criminoso exija que não o faça. 

 Alguém aborda a vítima afirmando ter um 
bilhete de loteria premiado e que troca este bilhe-
te por qualquer dinheiro que ela tenha consigo. 
Para evitar isso sugere-se: uma forma de se evitar 
este tipo de abordagem é permanecer caminhan-
do firme, sem parar para falar com essas pessoas.

 Jamais aceite este tipo de oferta ou outras 
de pessoas que lhe abordam na rua e oferecem 
“chances únicas” ou “oportunidades maravilho-
sas”. Recuse tal oferta de forma educada, mas 
firme, e siga seu caminho, não dando outras 
oportunidades de conversa para esta pessoa. Se 
ela insistir, entre numa loja ou banca de revistas e 
peça ajuda de quem esteja ali. Isto costuma afas-
tar tais presenças indesejáveis.

Golpe do falso sequestro

Bilhete premiado 

 Existem muitos golpes contra pessoas idosas. Conheça para poder auxiliar, 
orientando idosos que tenha na família ou conhecidos.
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 Nunca aceite serviços que não pediu, 
comunicados principalmente por telefone, ainda 
que sejam gratuitos. Se tiver interesse em tal ser-
viço, procure uma empresa ou profissional abali-
zado, em quem possa confiar. 

 Jamais aceite ofertas de levar bolsas, 
pacotes, sacolas volumes de qualquer natureza, 
sem saber o seu conteúdo, pois será responsável 
pelo que ela contém se for abordado por alguma 
autoridade pública, pode ser drogas ou outro 
produto proibido. Cuide também com propostas 
de empréstimos, ainda que se tenha muita neces-
sidade de dinheiro. 

 Peça ajuda de alguém de confiança para 
analisar a proposta, quanto a juros principalmen-
te, antes de aceitá-la. Evite emprestar seu nome 
para transações (previdenciárias, comerciais, 
financeiras e imobiliárias, principalmente) das 
quais não tem certeza, pois poderá ser utilizado 
para aplicar golpes em instituições e pessoas, dos 
quais poderá ser responsabilizado.

Falsos prestadores de serviço

Ajuda inocente

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Paraná

mailto:atendimento%40morandiniseguros.com.br?subject=
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Locadoras já compraram mais 
de 120 mil automóveis em 2021

Setor de seguros faturou 
R$ 32,5 bilhões no primeiro trimestre

 A sétima edição do Boletim IRB+Mer-
cado, relatório da plataforma IRB+Inteligência, 
aponta variação positiva do mercado segura-
dor no primeiro trimestre de 2021. A análise, 
com foco nos seguros de danos, responsabili-
dades e pessoas, indica que o setor registrou 
volume recorde e faturou R$ 32,5 bilhões nos 
três primeiros meses do ano, 12,2% a mais 
que em igual período de 2020. 
 Separadamente, o faturamento em 
março fechou em R$ 11,5 bilhões, alta de 14% 
na comparação com o mesmo mês no ano 
passado. É o décimo mês consecutivo de alta. 
 Em março, o segmento de Vida, que 

representou 36% do faturamento do se-
tor no primeiro trimestre, registrou R$ 4,2 
bilhões; Automóveis, R$ 3,1 bilhões; Cor-
porativo de Danos e Responsabilidades, R$ 
2 bilhões; Individual contra Danos, R$ 956 
milhões; Rural, R$ 858 milhões; e Crédito e 
Garantia, R$ 403 milhões. Já no acumulado 
dos três meses iniciais de 2021, os segmen-
tos de seguros obtiveram: R$ 11,8 bilhões 
(Vida), R$ 8,6 bilhões (Automóveis), R$ 6,4 
bilhões (Corporativo de Danos e Respon-
sabilidades), R$ 3 bilhões (Individual contra 
Danos), R$ 1,8 bilhão (Rural) e R$ 1 bilhão 
(Crédito e Garantia).

 De acordo com pesquisa da Associação 
Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA), 
com informações do Serviço Federal de Pro-
cessamento de Dados (Serpro), as empresas de 
locação já emplacaram 122.561 veículos este ano. 
Esse total corresponde a 20,4% dos emplacamen-
tos de automóveis e comerciais leves nacionais 
(600.014, segundo a Anfavea) de janeiro a abril.
 No ano passado, as empresas locadoras 
também emplacaram um a cada cinco automó-
veis e comerciais leves nacionais comercializa-
dos no Brasil (20,6% do total). “Unidades enco-
mendadas entre outubro e novembro de 2020 
chegaram às locadoras apenas agora no primei-
ro quadrimestre. E a média de espera pela entrega dos veículos novos permanece em pelo 
menos 120 dias”, acrescenta o presidente do Conselho Nacional da ABLA, Paulo Miguel Jr.
 A frota total das empresas de locação terminou o mês de abril com 1.004.000 veícu-
los, ante 1.007.000 no final do ano passado.
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Nosso objetivo é popularizar 
o mercado de seguros!

 Nossa proposta consiste em levar informações de forma 
clara para que mais pessoas se conscientizem da importância de 
segurar seus bens mais preciosos.

Seguro é Seguro!
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Confira
as edições anteriores da 

Seguro é Seguro.

E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais.

Edição de Abril Edição de Maio
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Alterações no 
Código de Trânsito 

entram em vigor neste mês
 Conheça algumas das principais mudanças previstas. Página 16.

Veja também:

Seguros de Responsabilidade Civil podem ficar 
mais simples. Página 7

Veja como dar entrada de forma correta no 
Seguro Dpvat. Página 10

Pandemia eleva número de brasileiros com 
plano de saúde. Página 12
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Seguro para casamento. 
Contrate antes do sim!

 Se você pretende se casar em breve, saiba que o mercado oferece seguro para casamentos. 
Cobre do fotógrafo que não aparece para a cobertura, ao local da festa que apresentou algum 
problema, até imprevistos com trajes dos noivos. Cobre também roubo qualificado de celulares 
e outros equipamentos, até mesmo presentes dos noivos, e quedas ou outros acidentes pessoais, 
inclusive brigas entre convidados, e muito mais. Página 9.

Veja também:

- Seguro é Seguro entra para o rol das 
revistas premiadas. Página 12
- Entenda a polêmica dos reajustes dos 
planos de saúde. Página 14
- Saiba como manter a saúde emocional 
durante a pandemia. Página 16
- Direito&Seguro: Seguro de Danos e 
o Direito de Informação. Página 19

REVISTA
PREMIADA

https://www.instagram.com/revistaseguroeseguro/
https://www.facebook.com/revistaseguroeseguro/?modal=admin_todo_tour
http://www.nota10.com.br/revistaseguroeseguroabril21.pdf
http://www.nota10.com.br/revistaseguroeseguromaio21.pdf

