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PREMIADA

Você sabe se cuidar no
trânsito? Ter seguro é só
uma parte da equação
Dirigir é uma tarefa quase diária para parte da população brasileira, mas muita gente 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, avenidas e estradas. Página 8
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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
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SANGUE

SALVA VIDA.

Ouça aqui.
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Na edição deste mês de junho trazemos, mais uma vez, uma
série de matérias que podem lhe interessar. Uma delas, a matéria da
capa, traz mais que informações úteis. Traz uma reflexão sobre o comportamento de muitos motoristas.
E esse comportamento não se refere só a praticar ou não a direção defensiva nas ruas, estradas e avenidas do país. Mas a certos cuidados, necessários para que todos que fazem parte do trânsito, inclusive os pedestres, possam conviver em harmonia.
Além de cuidados com o veículo, realizando sempre manutenções
preventivas, para evitar acidentes, é preciso conhecer regras de trânsito
que, por incrível que pareça, é um mistério para muita gente. E, claro,
preferencialmente ter seguros, como os de vida e do próprio veículo,
para evitar aborrecimentos ainda maiores, no caso de algum sinistro.
Vale à pena dar uma olhadinha em toda a revista. Você, com
certeza, vai encontrar algo que possa lhe interessar, neste mundo do
mercado de seguros.
Helio Marques
Editor
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Nos siga nas redes sociais!

66

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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VOCÊ SABE

se cuidar no trânsit o ?

-- TER SEGURO É SÓ UMA PARTE DA EQUAÇÃO --
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Dirigir é uma tarefa quase diária para
parte da população brasileira, mas muita gente 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 preciso muito mais
que isso para sobreviver aos muitos perigos
das ruas, avenidas e estradas.
Apenas em 2021, foram mais de 878
mil acidentes no país, que conta com uma
frota ativa de mais de 73 milhões de veículos, segundo dados do Registro Nacional de
Acidentes e Estatísticas de Trânsito (Renaest).
ALERTA - Para conscientizar os motoristas sobre os altos índices de mortos e
feridos no trânsito, o movimento Maio Amarelo: juntos salvamos vidas, realizado no mês
passado, serviu, mais uma vez, de alerta aos
motoristas sobre os perigos do trânsito.
Mas você dirige bem? E também se

cuida no trânsito? Você saberia as respostas
para as perguntas a seguir? Veja algumas
observações importantes e, depois, faça
uma autoavaliação.
As perguntas foram respondidas pela
Zul+, plataforma criada para auxiliar motoristas, e a Turbi, empresa de tecnologia de
locação de veículos 100% digital. Confira:

DIRIGIR DEVAGAR DEMAIS PODE CAUSAR ACIDENTES?
Sim. Dirigir devagar demais pode ser tão
perigoso quanto andar em alta velocidade.
Andar abaixo da velocidade indicada também é considerado infração média, com
multa de
R$ 130 e
punição
de quatro
pontos na
carteira.
Segundo
o Código de
Trânsito
Brasilei-

ro, não é permitido transitar com o veículo
em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via. Ou
seja, se a velocidade máxima é de 80 km/h,
você não pode dirigir a menos de 40 km/h,
pois será considerado que está retardando ou obstruindo o trânsito, a não ser que
você esteja na faixa da direita, enfrentando
condições adversas de tráfego ou meteorológicas. Dica: caso esteja chovendo ou
com neblina, o condutor não só pode como
deve andar mais devagar. Se for necessário
reduzir a velocidade, use as faixas da direita
e deixe as da esquerda para quem está indo
mais rápido.
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COMO FUNCIONA A PREFERÊNCIA NAS ROTATÓRIAS?
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) define
que a preferência é sempre de quem já está trafegando na rotatória. A exceção é se houver sinalização
indicando a preferência em algum dos sentidos, ou
seja, a placa triangular com símbolo vermelho. Caso
haja dúvida se há ou não preferência, aconselha-se
a deixar o outro carro passar para evitar um possível acidente. Se houver um pedestre, a preferência é
sempre dele.

COMO FUNCIONAM AS ULTRAPASSAGENS?
Quanto às ultrapassagens, elas
devem ser feitas sempre pela esquerda.
Essa é, inclusive, infração média, com multa
prevista de R$ 130,16 e quatro pontos na
Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
caso deixe de ser cumprida. Existe uma
exceção, caso o carro da esquerda esteja
sinalizando que entrará em uma garagem,
por exemplo. Importante é entender o
que é considerado uma ultrapassagem no
código de trânsito. Basicamente, é o movimento de mudar de faixa para ultrapassar
um carro em menor velocidade e retornar
à faixa de origem. Não dar passagem na

esquerda, quando solicitado, também é
infração média, com a mesma multa de R$
130,16 e quatro pontos na carteira. Essa
regra é válida mesmo se o carro de trás
estiver acima da velocidade permitida.

DIRIGIR NA NEBLINA. QUAIS CUIDADOS TOMAR?
O primeiro é desacelerar e diminuir
para uma velocidade que deixe o condutor
mais seguro. Além disso, aumentar a distância entre o carro que está à frente é fundamental. Caso seja preciso, saia das faixas da
esquerda que são as mais rápidas. O motorista pode
se guiar
também
pelas
faixas
pintadas
no asfalto,
mas sem
deixar de

prestar atenção a quem está à sua frente um carro desacelerando, por exemplo. Ligue
os faróis baixos (nunca os altos), porque o
reflexo na neblina torna ainda mais difícil
de enxergar. E nunca ligue o pisca alerta,
que só deve ser usado por veículos parados. Se precisar parar, procure um posto de
combustível ou outra alternativa, já que o
acostamento não é seguro nesta situação. É
importante ainda ter o carro com a manutenção em dia, fazer a regulagem dos faróis,
verificar a luz de freio, pisca alerta, o bom
estado dos pneus e dos freios. Não esqueça
de manter a manutenção das palhetas do
limpador de parabrisa.
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QUAL A DISTÂNCIA MÍNIMA PARA MANTER
DO CARRO DA FRENTE NA ESTRADA?

10

O Código de Trânsito Brasileiro não estabelece
uma distância mínima, mas
andar muito colado no carro da frente é uma infração
grave, com multa de R$195
e cinco pontos na carteira
de habilitação. Para saber
qual a melhor distância do
carro da frente, imagine
a situação do condutor
brecar de repente, quanto
tempo você precisará para
parar também? Para isso, é
preciso levar em consideração vários fatores como a
velocidade do automóvel, o peso do veículo, o tipo do freio, além das condições
do pavimento. O mais seguro é manter a
distância de um carro a cada 20 km por
hora. Por exemplo, se o motorista está a 60
km/h são três carros de distância do moto-

rista da frente. Uma outra dica é a chamada
regra dos dois segundos: escolha um ponto
fixo à beira da via ou da estrada e comece a
contar pausadamente quando o veículo da
frente passar por ele até que você também
chegue nesse ponto. Se esse tempo for de
dois segundos ou mais, a distância é segura.

QUAIS CUIDADOS DEVO TOMAR AO DIRIGIR EM
REGIÕES COM MUITA CHUVA E RISCO DE AL AGAMENTO?
Dirigir na chuva com
segurança depende de
uma série de ações que
começam inclusive antes
de enfrentar tempestades.
Por exemplo, você deve
ter os pneus e as palhetas
do limpador de parabrisa em bom estado. Na
hora do temporal, reduza
a velocidade, mantenha
uma distância segura do
carro da frente, acenda o
farol baixo e evite freadas
bruscas e curvas rápidas.
Em caso de aquaplana-
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gem, que é quando o pneu do carro perde
o contato com o solo por causa de uma
lâmina de água, não freie e nem mude de
direção, segure firme no volante e tire o pé
do acelerador até recuperar o controle. Se
você perceber qualquer risco de alagamento, procure um lugar mais alto para esperar
até a situação melhorar. Se a água já estiver
passando do meio da roda, já não é mais
seguro dirigir, até porque não é possível
saber a profundidade ou se há buracos ou
obstáculos na via. Mas se for obrigado a
rodar nessas condições, acelere para manter a rotação do motor alta e não troque de

marcha. Também evite andar atrás de outros
carros, principalmente ônibus e caminhões,
já que eles provocam ondas muito grandes
que podem piorar a situação. Considere a
possibilidade de abandonar o carro, afinal
a sua segurança é mais importante do que
qualquer coisa. E não se esqueça de que se
atravessar uma área alagada, desnecessariamente, pode ser considerada imprudência
pela seguradora e ela se negar a pagar o seguro, caso seu carro apresente problemas.
É o chamado agravamento do risco, ou seja,
você forçou uma situação e causou uma
situação que poderia ser evitada.

QUAL A MELHOR FORMA DE AJUSTAR OS RETROVISORES?
Para ajustar os retrovisores do carro,
comece regulando o banco do motorista para achar a posição mais confortável.
Depois disso, abra a visão dos retrovisores
ao máximo e vá fechando o ângulo deles
até que uma parte da traseira do carro
apareça no reflexo. Se aparecer uma parte
muito grande da lateral do carro é porque
você está aumentando o chamado ponto
cego e também o risco de acidentes. Já o
retrovisor interno precisa refletir a maior
área possível do vidro traseiro. Evite co-

locar no tampo do porta-malas objetos
que atrapalhem a visão, como sacolas ou
bolsas. O melhor é que não seja necessário
ficar mexendo a cabeça ou o corpo para
conseguir enxergar os reflexos. Uma curiosidade é que hoje os carros têm espelhos
diferentes: o do lado esquerdo do motorista tem lente plana e o do lado do passageiro, geralmente, é convexo ou biconvexo,
que amplia a imagem refletida, e assim, os
objetos refletidos também parecem estar
mais perto.
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Procura por seguro cibernético
cresce 100% em um ano

12

No Brasil, a procura por riscos cibernéticos alcançou, em março de 2022,
o maior patamar de arrecadação desde a
criação dessa modalidade de seguros – cerca de R$ 13 milhões – avanço de 23,4% em
relação ao mesmo mês de 2021.
O presidente da Confederação Nacional das Seguradoras- CNseg, Dyogo
Oliveira, explica que no acumulado de 2022
(janeiro a março deste ano), esse volume
alcança R$ 34,5 milhões. “Esse valor é 41,5%
superior ao observado no primeiro trimestre
de 2021. E, em 12 meses, (de março de 2021
a fevereiro de 2022), o montante de R$ 113
milhões em prêmio é quase 100% maior do
que o obtido no mesmo período imediatamente anterior”.
FREQUENTES - Os ataques cibernéticos têm sido cada vez mais frequentes e a
proteção oferecida pelo seguro é uma tranquilidade a mais para as empresas evitarem
maiores prejuízos”, afirma Dyogo.
A cobertura de Riscos Cibernéticos é

voltada apenas para o perfil pessoa jurídica,
incluindo as PMEs. Os pedidos de resgaste
para “sequestro de dados” por ransomware
estão amparados pelo seguro, bem como a
investigação para entender o que ocorreu
e, ainda, outros prejuízos consequentes, tais
como: lucros cessantes e despesas operacionais decorrentes da paralisação das atividades das empresas. Além disso, uma vez
que os dados de uma empresa foram vazados podem incorrer custos para tentar recuperar/reparar esses dados. Adicionalmente,
podem ocorrer investigações por órgãos reguladores, cujos custos para resposta a tais
investigações também se encontram amparados pela apólice contratada, bem como as
multas impostas nos processos regulatórios.
Caso surjam reclamações judiciais de clientes pelo vazamento de dados, os custos de
defesa e de eventuais indenizações também
estarão amparados.
Procure uma corretora de seguros e
informe-se a respeito deste assunto.
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Evento reunirá insurtechs
aprovadas no Sandbox da Susep

O Insurtech Brasil busca reunir pela
primeira vez todas as insurtechs aprovadas no
Sandbox da Superintendência de Seguros Privados (Susep) de forma presencial. O encontro está marcado para o dia 21 de junho, no
Amcham Business Center, em São Paulo (SP).
Considerado o principal evento para
seguradoras e insurtechs do país, o congresso contará com a presença de executivos e representantes de startups, seguradoras, empresas de tecnologia, reguladores,
distribuidores, prestadores de serviços e
demais agentes da cadeia.
“Esta será a primeira vez que todas as
insurtech participantes da 1ª e 2ª edições do
Sandbox da Susep estarão todas juntas em
um mesmo espaço. Fizemos um trabalho de
mapear e convidar cada uma para esse que
é o encontro da nossa comunidade de inovação em seguros. Então, acredito ser uma
excelente oportunidade para quem deseja
conhecer de perto o trabalho de cada uma
delas, se apresentar e fazer negócios”, afirma

José Prado, CEO do Insurtech Brasil.
Em sua 5ª edição, o evento tem como
missão desenvolver o ecossistema de insurtechs e oferecer insumos para a inovação no
mercado de seguros. O encontro deste ano
contará com 16 painéis e quatro palestras,
envolvendo a participação de mais de 40
especialistas e profissionais do setor.
Entre os temas que serão debatidos
estão Open Insurance; Embedded Insurance, “O papel das resseguradoras neste novo
mercado”; “Os novos Canais de Distribuição: das fintechs aos SuperApps”; “Parcerias, Fusões e Aquisições pelas Insurtechs e
Seguradoras”; e Cybersecurity.
As inscrições estão abertas e podem
ser feitas diretamente na página do evento,
em https://insurtechbrasil.com/.
O Insurtech Brasil é considerado o principal evento para seguradoras e insurtechs do
país porque é o único encontro que visa a desenvolver esse ecossistema e oferecer insumos
para a inovação no mercado de seguros.
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No planejamento das férias,
o seguro-viagem é indispensável

14

Com a proximidade das férias escolares do mês de julho começam os planos
para as viagens em família. É comum organizar tudo para que nenhuma surpresa
desagradável atrapalhe os dias de descanso.
Proteger os familiares é uma forma
de garantir passeios seguros e mais tranquilos. Atualmente, além do cartão de vacinação, outro item indispensável para caso
ocorra algum imprevisto é o seguro-viagem.
MALA EXTRAVIADA - Uma mala
extraviada, um mal-estar durante um passeio ou um incidente no hotel são alguns
exemplos de acontecimentos totalmente
inesperados que necessitam de suporte e
de uma garantia de proteção. “O seguro é
uma alternativa para que, em um momento
de dificuldade, o cliente tenha um amparo
financeiro”, comenta o Diretor Executivo da
Corretora de Seguros Bancorbrás, Luiz Carlos Gama Pinto.
O seguro oferece, além das coberturas básicas de despesas médicas e hospitalares (inclusive para covid-19) coberturas
para extravios de bagagem, atendimento
médico e odontológico 24 horas, despesas
judiciais, reembolso por atraso ou cancelamento de voo, custeio de estadia para
acompanhantes em caso de emergência
médica ou acidente, indenização em caso
de morte do segurado, traslado de corpo,
dentre outras coberturas.
AUMENTO - Com a retomada das
viagens nacionais e internacionais, a procura e venda do seguro-viagem aumentou no
primeiro trimestre de 2022. Segundo dados
divulgados pela Confederação Nacional das
Seguradoras (CNseg), na última Conjuntura
CNseg, em comparação com o mesmo período do ano anterior, o produto registrou
crescimento de 219%.

Luiz Carlos aponta que os números positivos do setor mostram que o brasileiro tem
se preocupado cada vez mais com a segurança
durante os momentos de lazer. “O seguro-viagem era um item pouco solicitado pelos viajantes, mas nos últimos anos se tornou totalmente
relevante, entrando como uma prioridade no
planejamento das férias”, destaca.
Há países que exigem seguro-viagem
na entrada. Portanto, consulte seu agente
de viagens sobre as condições de ingresso.
A sua corretora de seguros também poderá
lhe fornecer essa informação.
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Artigo

Afinal, o que é fundamental
levar em consideração na
escolha por um seguro?
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- Ana Paula Schwenck -

O surgimento de diversas empresas, especialmente as nativas digitais,
facilita todos os dias o acesso do consumidor a opções que antes eram bem
mais restritas, deixando a democratização
de serviços bastante evidente. E não foi
diferente com o mercado de seguros,
que também vem acompanhando essa
tendência em busca de soluções cada vez
mais práticas, descomplicadas e inteligentes na hora de oferecer esse serviço.
De acordo com o Insurtech Report
2020, já são mais de 113 insurtechs existentes no Brasil. Elas são responsáveis por
uma disrupção no mercado de seguros,
já observada por empresas em outros setores como financeiro ou de mobilidade.
E com tantas novas opções para
proteger seu automóvel ou seu celular,
é natural que haja dúvidas sobre qual a
melhor escolha, especialmente, por se
tratar de um decisão muito pessoal.

O que você espera ao contratar
um seguro? Qual o tipo de cobertura
que você precisa? Qual o valor que cabe
no seu bolso? Qual o uso do bem que
você quer segurar?
Todas essas perguntas são importantes e devem guiar uma decisão consciente. A partir delas você vai observar
os preços do mercado, o nível de praticidade, o modelo de negócios de cada
empresa, quais as políticas de reembolso
e avaliar qual se encaixa melhor no seu
momento de vida.
Porém, é claro que em um setor
já tão tradicional, pensar em cada um
desses aspectos pode parecer mais um
obstáculo. Por isso mesmo, saber por
onde começar e contar com empresas
que facilitam esse processo ajuda demais na hora da decisão.
Algumas dicas que podem ser úteis
para você proteger seus bens de valor:
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1 - Escolha das coberturas
Antes de contratar um seguro,
pense nos seus hábitos e costumes no
dia a dia. Assim, é mais fácil entender
quais coberturas você realmente precisa:
roubo e furto, colisão, perda total, cobertura para terceiros, reboque (com ou sem
limite de quilometragem), assistência 24
horas etc. Optar por contratar apenas
os serviços que você tem chances de
acionar, eventualmente, pode deixar sua
mensalidade mais barata.
2 - Conheça as franquias e carências
Franquia é o quanto você paga à
seguradora em caso de sinistro e é importante conhecer esses valores antes da
contratação. Muitas vezes, uma mensalidade mais em conta esconde franquias
altas e, em caso de acidentes, você pode
acabar gastando mais dinheiro do que
em uma seguradora sem franquias ou
valores mais baixos.
Vale a pena também entender sobre
a carência, que é o prazo para você estar
protegido após contratar o seguro. Se algo
acontecer antes desse tempo, pode ser que
você não receba o valor esperado.
3 - Seja sincero ao passar informações
à seguradora
Passe somente informações verdadeiras, tanto ao solicitar a cotação e
preencher o cadastro inicial quanto ao
solicitar uma assistência ou notificar um
sinistro. Informações incorretas e dados
imprecisos podem dificultar ou atrasar
esses processos ou até mesmo impedir
que você receba o seu reembolso.

4 - Mantenha dados sempre atualizados
Assim como passar informações
precisas, é de extrema importância manter
seus dados atualizados para evitar problemas ao acionar o seguro. Sempre que
tiver alteração de endereço, telefone de
contato, modelo do veículo ou qualquer
dado que você já tenha passado anteriormente à empresa, atualize seu cadastro.
5 - Mantenha um bom histórico como
motorista
As seguradoras podem levar em
consideração o seu histórico como motorista ao precificar o seu seguro de automóvel. Informações sobre multas ou se
você já se envolveu em acidentes podem
deixar sua mensalidade mais cara ou
mais barata. Dirigir com cautela, além de
garantir mais segurança no seu dia a dia,
pode dar uma aliviada no bolso também.
6 - Faça cotações e compare os preços
Finalmente, sabendo de tudo isso
que pode te ajudar a economizar no
seguro, a última dica é: compare! Faça
cotações em mais de uma seguradora,
entenda sobre as coberturas, franquias e
carências, e contrate o que fizer mais sentido para o seu momento e estilo de vida.
Conheça também a reputação da
seguradora que pretende contratar, quem
são as pessoas que estão por trás do negócio, as avaliações de atendimento e satisfação da companhia, tanto nas redes sociais
como em sites específicos. Assim, você tem
mais chances de encontrar o seguro que
mais combina com seu momento de vida e
que proteja seus bens da melhor maneira.

Ana Paula Schwenck é responsável pelas áreas de Marketing e Marca da Pier Seguradora.
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Aumento de casos de Covid
faz condomínios investirem em
BIOSSEG U RANÇA

18

O aumento de casos de Covid nas últimas semanas, fez com que muitos condomínios adotassem sistemas de biossegurança como forma de trazer maior segurança à
saúde dos moradores.
Alguns administradores têm buscado o credenciamento junto à Comissão
Técnica de Biossegurança (CNTBio), como
forma de adquirir o certificado de Qualidade em Biossegurança.
Para o coordenador da Cipa Síndica,
Bruno Gouveia, esse é um tema que deve, cada
vez mais, ocupar a agenda dos síndicos. “Com
esse aumento de casos, muitos condomínios
voltaram a adotar medidas preventivas. Trata-se
de um conjunto de normas que tem por objetivo
controlar os riscos de proliferação de uma doença em ambiente coletivo”, explica Gouveia.

O coordenador da Cipa afirma que
a certificação pelo CNTBio, mesmo não
sendo exigida nas regras condominiais,
é um importante aliado na contenção
na proliferação de doenças. “O certificado ajuda a manter as normas sanitárias
sempre em dia, garantindo a segurança
dos moradores, funcionários e visitantes”,
ressalta Gouveia.
Para ele, o momento é propício
para que os síndicos aprendam a aplicar
as regras de biossegurança, mantendo os
condomínios bem longe de vírus e bactérias. “Essas medidas estabelecidas durante
a pandemia vieram para ficar. Precisamos
basear nossas ações em normas que tragam
maior eficiência no controle sanitário dentro
nos condomínios”, resume Gouveia.

São Paulo volta a obrigar uso de máscaras
contra covid-19 em instituições públicas

Instituições públicas no estado
de São Paulo voltaram a exigir o uso
de máscaras nos ambientes internos de
suas dependências para evitar a disseminação e contágio da covid-19.
Entre os órgãos que voltaram a
obrigar o uso do artefato estão o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJ-SP), o Tribunal Regional Federal (TRF)
da 3º Região, o Ministério Público do
Estado de São Paulo (MP-SP), o Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP)
e a Câmara dos Vereadores de São Paulo.
E, entre as instituições públicas
de ensino, a Universidade de São Paulo
(USP), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Esta-

dual Paulista (Unesp) e a Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp) também
mantiveram o uso obrigatório das máscaras nos ambientes internos dos campi
ou em aglomerações.
“Em razão do aumento do número
de casos de covid-19, o TRE-SP editou a
Portaria 151/2022, que determina o uso
obrigatório de máscara nas dependências
da secretaria, dos cartórios eleitorais e
postos de atendimento, como forma de
prevenção ao contágio da doença”, diz
texto de comunicado do TRE-SP, divulgado esta semana.
Na Câmara Municipal de São
Paulo, o uso é obrigatório para servidores e vereadores.
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ANS diz que decisão do STJ não
altera rol de coberturas obrigatórias
A decisão da Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), tomada
no último dia 8, estabeleceu que o rol de
procedimentos de cobertura obrigatória da
Agência Nacional de Saúde (ANS) é taxativo, ou seja, obriga a cobertura apenas dos
tratamentos e eventos constantes da lista.
Apesar disso, o colegiado do STJ
fixou parâmetros para que os planos custeiem procedimentos não previstos na lista,
em situações excepcionais, como no caso
de terapias com recomendação médica, sem
substituto terapêutico no rol e que tenham
comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.
CONSUMIDOR - Os beneficiários
podem consultar os procedimentos que
estão incluídos no rol da ANS no portal do
órgão, na seção Espaço do Consumidor. No
item denominado “O que seu plano deve
cobrir”, o consumidor pode fazer a consulta
sobre as coberturas obrigatórias.
Atualmente, o rol de coberturas obrigatórias elaborado pela ANS já é taxativo
por força da Lei 9.961/2000, o que significa
que os procedimentos e eventos em saúde
existentes nessa lista não podem ser nega-

dos pelas operadoras, sob pena de serem
multadas ou de terem a comercialização de
planos suspensa.
Do ponto de vista da ANS, não há nenhuma alteração, disse o diretor-presidente,
Paulo Rebello. “A agência sempre trabalhou
com uma lista de procedimentos e eventos em
saúde de cobertura obrigatória para os planos
de saúde regulamentados (contratados após
vigência da Lei nº 9.656/1998 ou adaptados
à lei). A fiscalização da agência sempre se baseou no cumprimento da assistência prevista
no rol e nos contratos”.
COBERTURAS ADICIONAIS - Rebello destacou também que as operadoras
não podem oferecer menos que o rol, mas
podem incluir coberturas adicionais, devidamente estabelecidas em contrato.
Segundo Rebello, a ANS vem aprimorando sistematicamente o processo
de atualização do rol, de modo a torná-lo
mais ágil e acessível, bem como garantindo extensa participação social “e primando
pela segurança dos procedimentos e eventos em saúde incorporados, com base no
que há de mais moderno em avaliação de
tecnologias em Saúde (ATS), primando pela
saúde baseada em evidências”.
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Ele informou que o rol inclui 3.365
procedimentos, entre consultas, exames,
terapias e cirurgias, que atendem a todas as
doenças listadas pela Organização Mundial
de Saúde (OMS). O prazo de revisão do rol,
que era de dois anos, já se reduziu bastante.
O fluxo de envio de propostas para inclusão
de procedimentos no rol passou a ser contínuo, e as análises das propostas, também.
“Só neste ano já foram feitas seis atualizações, com a incorporação de seis exames e 14
medicamentos, ou novas indicações de uso
para medicamentos já incluídos”.
SEGURANÇA JURÍDICA - De acordo
com Rebello, o rol da ANS confere segurança jurídica ao setor ao determinar o que
tem que ser oferecido aos beneficiários e
possibilitar o cálculo atuarial que determina o preço dos planos. “Além disso, sem ter
as efetivas obrigações dos planos de saúde
documentadas, a ANS não teria como adotar
com precisão suas ações regulatórias, como a
fiscalização do atendimento das coberturas,
cobrança de ressarcimento ao Sistema Único

de Saúde (SUS), definição das margens de
solvência e liquidez das operadoras, e tantas
outras ações”, expôs.
Além da falta de padronização das
coberturas, Rebello disse que o caráter
exemplificativo do rol, por não conferir
previsibilidade quanto aos procedimentos
e eventos que podem vir a ser utilizados,
tenderia a elevar os valores cobrados pelas
operadoras como forma de manter a sustentabilidade de suas carteiras.
AUTISMO - Ele informou que
transtornos como autismo têm tratamento
coberto pelos planos de saúde, com base
no rol de procedimentos da ANS. “O rol
vigente contempla diversos procedimentos
que visam assegurar a assistência multidisciplinar dos beneficiários portadores do
Transtorno do Espectro Autista (TEA), os
quais têm cobertura obrigatória, uma vez
indicados pelo médico assistente do beneficiário, desde que cumpridos os critérios de
eventuais diretrizes de utilização.”
Desde 12 de julho do ano passado,

os beneficiários de planos privados portadores do TEA têm acesso a número ilimitado de
sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento
de autismo, o que se soma à cobertura ilimitada que já era assegurada para as sessões
com fisioterapeutas. Portanto, o número de
sessões será aquele indicado pelo médico
assistente do paciente.
Rebello explicou que existem variadas
formas de abordagem do TEA, desde as individuais, realizadas por profissionais treinados
em uma área específica, até as compostas por
atendimentos multidisciplinares. “Por isso, a
ANS ressalta que a cobertura a esses pacientes
está estabelecida no rol por meio de consultas
ou de sessões com médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, deixando a cargo do profissional a
escolha do método mais adequado, a depender do caso”.
JUSTIÇA - Questionamentos de caráter jurídico feitos ao STJ foram respondidos
por meio de sua assessoria de imprensa. Um
dos questionamentos foi sobre pessoas que
estão atualmente em tratamentos que não
constam do rol da ANS e que, na maioria dos
casos, foram conseguidos mediante decisão judicial. A dúvida era se a pessoa perde
a assistência ou se o direito adquirido pela
decisão judicial continua valendo. “Segundo
decisão da Segunda Seção, em diversas situações, é possível ao Judiciário determinar que o
plano garanta ao beneficiário a cobertura de
procedimento não previsto pela agência reguladora, a depender de critérios técnicos e da
demonstração da necessidade e da pertinência
do tratamento”, respondeu o STJ. O tribunal
salientou, contudo, que é “necessário avaliar
o caso concreto, não sendo possível responder
de forma genérica”.
Outra dúvida respondida pelo STJ foi
se a decisão do STJ de que o rol da ANS é
taxativo pode consolidar uma nova jurisprudência sobre o tema e servir para os tribunais
inferiores. De acordo com o tribunal, a decisão
uniformiza o entendimento a respeito do tema
no STJ e serve como orientação às demais instâncias da Justiça brasileira sobre como deve
ser a interpretação em futuros julgamentos.
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Contratos de
assistência e de
xxxx
Seguro Saúde. Cláusulas abusivas
xxxxx Cabe ao profissional habilitado e não à seguradora e/ou ao plano de saúde definir a orientação terapêutica a ser dada ao paciente.
Não obstante, essas empresas insistem em impor
limitações ou restrições aos tratamentos médicos prescritos para doenças cobertas pelos contratos que comercializam, mediante cláusulas tidas e havidas como abusivas.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que são abusivas as cláusulas
contratuais que impõem limitações ou restrições aos tratamentos médicos prescritos para doenças cobertas pelos
contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes, mesmo para as entidades de autogestão, e de que
cabe ao profissional habilitado - e não ao plano de saúde
- definir a orientação terapêutica a ser dada ao paciente.
E, com efeito, à luz do Código de Defesa do
Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as
cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa
a própria essência do contrato, impondo restrições ou
limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos
e hospitalares prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes.
E é cediço também que a natureza do rol de procedimentos estabelecido pela ANS é meramente exemplificativa, sendo, portanto, abusiva a recusa de custeio
de tratamento de doença coberta pelo contrato. Esse rol
é importante instrumento de orientação para o consumidor em relação ao mínimo que lhe deve ser oferecido
pelas operadoras de planos de saúde, mas não pode
representar a delimitação taxativa da cobertura assistencial mínima, na medida em que o contrato
não se esgota em si próprio ou no normativo da ANS, mas é regido pela
legislação especial e, sobretudo, pela legislação
consumerista.
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Confira 5 dicas de segurança do mundo digital
Certamente você já passou por situações em que ficou temeroso por sua segurança na
internet, seja na hora de concluir uma compra em um site ou de efetuar uma transação bancária.

1 - Fique atento a mensagens
em nome de instituições
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Conforme orientação da Cartilha Cert – Centro de Estudos,
Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil, devemos ficar atentos a mensagens recebidas em nome de instituições
que tentam nos induzir a fornecer informações pessoais e instalar
programas ou clicar em links.

2 - Cuidado com anexos em e-mails

Os e-mails que trazem anexos podem vir com vírus que
danificam ou até mesmo extraem informações de seu computador. Por isso, como dica de segurança da informação, verifique os
anexos com ferramentas antimalware.

3 - Digite o endereço do seu
banco direto no navegador

Para acessar sua conta, não clique em links nem utilize sites
de busca. Digite a URL de seu banco diretamente na barra de navegação. Isso serve também para compras em sites. Não clique em
links, vá direto ao site do vendedor.

4 - Conexão segura

Não forneça dados de cartão de crédito em sites sem conexão segura ou em e-mails não criptografados.

5 - Cuidado com aplicativos

Ao usar seu celular, cuidado ao instalar aplicativos. Antes de
instalá-los, verifique a opinião dos usuários e certifique-se de que
as permissões incluídas estão condizentes com a função do app.
Fonte: Moki.
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Seguradora amplia uso de tele-entrevistas
na contratação de seguro de vida
Com mais de 3 milhões de vidas
seguradas, a Prudential do Brasil, seguradora independente no segmento de pessoas,
anuncia mais uma ação para acelerar os processos de contratação do seguro de vida. A
novidade é substituição das entrevistas médicas presenciais necessárias ao processo de
contratação de um seguro de vida individual
por tele-entrevistas para clientes de diversas
faixas etárias e capitais segurados.
A flexibilização da exigência, a partir
deste mês de junho, vai reduzir o tempo
de subscrição, levar mais comodidade aos
clientes e, consequentemente, acelerar a
entrega da proteção adquirida pelos segu-

rados. Em geral, poderão contar com a tele-entrevista clientes de 14 a 75 anos e capital
segurado de até R$ 6 milhões.
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Consumidores contratam mais seguros de Responsabilidade Civil
A linha de seguros de Responsabilidade Civil (RC) confirma as projeções de
expansão, em consequência dos maiores
benefícios que passaram a ofertar seus
produtos com as novas regras aprovadas a
partir do segundo semestre de 2021.

Pela média móvel de 12 meses até
março (abr/21 a mar/22) por exemplo, a alta
foi de 18,1% sobre o período imediatamente anterior.
O Estado de São Paulo, carro-chefe
do PIB nacional, se confirma como a principal praça de negócios dos seguros de Responsabilidade Civil (RC), com arrecadação
de R$ 540,7 milhões no primeiro trimestre,
representando 59% dos prêmios gerados
para esse produto em todo o país, de janeiro a março.
No primeiro trimestre do ano, a
carteira de RC cresceu 5,3% (R$ 917,95 milhões, nacionalmente) em relação aos primeiros três meses do ano passado.
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Maioria dos riscos possíveis
de inundação não tem seguro
Tem sido cada vez mais frequente na imprensa a divulgação de notícias
relacionadas a enchentes e inundações, chuvas torrenciais e, infelizmente,
prejuízos financeiros e mortes. Tanto no Brasil, como no mundo.
Segundo o Swiss Re Institute, que aproveita a experiência da resseguradora
Swiss Re para desenvolver pesquisas orientadas, inundações extremas provocaram
grandes perdas em 2021 e 75% dos riscos de inundação permanecem sem seguro,
em diversas partes do mundo. Página 18.

Veja também:
- STJ decide que amante não pode ser beneficiário de seguro de vida. Pág. 17;
- Confira o artigo do advogado Luiz Carlos Checozzi sobre o prazo prescricional
da cobrança judicial da indenização do seguro. Pág. 19;
- Veja algumas dicas de segurança para você ficar sempre seguro. Página 20.
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PREMIADA

Seguros, um mercado que
reluz, encanta e seduz
O mercado de seguros tem se mostrado um dos mais promissores do Brasil.
Há vários anos tem crescido na casa dos dois dígitos. Só no ano passado o total
anual de contratos alcançou R$ 306,3 bilhões, expansão de 11,9% sobre 2020. Isso
tem encantado muitas pessoas para ingressarem neste mercado. Houve aumento
de 94% em 2021, em relação a 2019, na procura por cursos de formação na Escola
de Negócios e Seguros. Página 17
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Veja também:
- Veja dicas para você escapar dos golpes na internet. Página 9
- Maio Amarelo busca reduzir número de acidentes de trânsito. Página 13
- Morte de ídolos influenciam na procura por seguro de vida. Página 15
- Artigo Jurídico: Assistência não é seguro. Confira na Página 21
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