REVISTA SEGURO É SEGURO

Por que ter seguro
é importante?
Neste mês de março, dedicado às mulheres, ouvimos três delas para
saber como o seguro fez diferença em suas vidas, quando o imprevisto
decidiu aparecer. Página 7.

Veja também:
Seguradoras já podem oferecer
combos de seguros. Página 10
Completamos nosso primeiro
aniversário. Página 12
Seguro bike oferta serviços de
assistências. Página 16
Veja dois golpes do seguro aplicados no Brasil e exterior. Página 22
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Águas de março
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...
É o vento ventando, é o fim da ladeira
É a viga, é o vão, festa da cumeeira
É a chuva chovendo, é conversa ribeira
Das águas de março, é o fim da canseira
É o pé, é o chão, é a marcha estradeira
Passarinho na mão, pedra de atiradeira
É uma ave no céu, é uma ave no chão
É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão…
Tom Jobim
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Neste mês de março completamos um ano de existência. Com
esta, são 12 edições publicadas sempre no início de cada mês, sempre com muita informação sobre o mercado de seguros.
O propósito, desde o início, foi sempre o de ter um viés no consumidor, tão carente de informações claras sobre este setor, que, infelizmente, ainda é muito desconhecido da grande maioria das pessoas.
Foram 12 meses de muito trabalho. De inúmeras entrevistas.
Conhecemos pessoas do lado das seguradoras e também do lado
das corretoras. E de outros segmentos que compõem esse mercado.
Gente com muito conteúdo, com experiência de sobra nas suas áreas
de atuação, que contribuíram enormemente com nossas reportagens.
Começamos a circular no mesmo mês que a pandemia mudou
os rumos do país (e do mundo!), em março do ano passado. Mas o
foco era tão intenso em levar informação de confiança que, em momento algum, ela foi um problema.
Aqui só temos a agradecer você, que nos lê. Esteja certo de que
continuaremos firmes em nosso propósito. Nosso muito, muito obrigado!

Helio Marques
Editor
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Nos siga nas redes sociais!
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MULHERES
que já precisaram utilizar seguro
dizem o quanto ele é importante
É comum as pessoas dizerem que
compram seguro para não usar. Mas aqui
entra também o ditado de que uma pessoa
prevenida vale por duas. As frases se confundem na sua essência, mas uma coisa é
certa: quem tem seguro e já precisou usar
sabe que isso faz uma enorme diferença.
Agora em março, considerado um
mês dedicado às mulheres, ouvimos seguradas que já passaram pela experiência de
ter e não ter um seguro num momento de
imprevisto.
Marilis Fernanda Gabardo teve uma
série de problemas durante uma viagem a
Natal, no Rio Grande do Norte. Teve parte

da bagagem extraviada no aeroporto
e também dores de
cabeça depois que
uma de suas malas
foi aberta e pertences sumirem.
Quando isso
ocorreu, não tinha
Marilis Fernanda Gabardo.
contratado um
seguro viagem, que cobriria os prejuízos. “A
gente pensa em cortar despesas daqui e dali
e acabei não fazendo”, conta. Mas depois
desse episódio, mudou de ideia. Agora
sempre leva o seguro na bagagem.

7

REVISTA SEGURO É SEGURO

8

Fernanda, como gosta de ser chamada, também enfrentou dissabores quando
um motorista bateu em seu carro. Ela não
tinha seguro à época e nem ele. Os problemas se arrastaram por cerca de três meses,
pois o condutor do carro não tinha sequer
habilitação.
Depois disso, quando contratou o
seguro com o corretor Germano Lenz, da
Glenz Corretora de Seguros, de Curitiba, teve
um problema com vidros do seu automóvel.
“Aí tudo foi mais fácil”, lembra. Para Fernanda, que trabalha na área de organização de
eventos - formaturas de estudantes do ensino médio e técnico - ter seguro é essencial.
A advogada Flávia Hellen Taffarel
sentiu a importância de estar segurada
quando, numa viagem de férias, para
o litoral do Paraná,
em janeiro do ano
passado, teve problema com		
seu carro, que
parou de funcionar.
“Foi tudo muito simples e rápido. Liguei
Flávia Hellen Taffarel.
para minha corretora, que logo providenciou tudo”, lembra.
O guincho trouxe o carro até Curitiba, onde mora, e a família voltou de táxi,
quando as férias terminaram. “No momento
do imprevisto a gente fica nervosa, não acha
o cartão da seguradora, mas tendo à mão o
telefone da corretora tudo é facilitado”.
Segundo Flávia, que fez seu seguro
com Sirlei Morandini, da Morandini Seguros, também de Curitiba, se não tivesse a
apólice “seria um desastre”, principalmente porque estavam de férias. “Quando se
compra um carro tem que incluir na conta o
seguro, pois não dá para ficar sem”.
A enfermeira Simone dos Santos,
que também é professora e, aos finais
de semana se transforma em confeiteira,
já precisou utilizar o seguro várias vezes.
Moradora de Cascavel, na região Oeste do

Paraná, já usou o
residencial, depois
que um vendaval
causou estragos
em sua casa.
Em outra
oportunidade
acionou o seguro
do carro, que teve
perda total após
Simone dos Santos.
um acidente. E,
mais recentemente, depois de sofrer uma
queda no hospital onde trabalha, usou o seguro de Diária de Incapacidade Temporária
(DIT), que paga o salário do profissional por
um determinado tempo, previsto em apólice, afastado do trabalho.
Simone diz ser uma pessoa consciente da necessidade do seguro. “É uma
garantia a mais que temos, se um imprevisto acontecer”, afirma. E, como se viu, eles
acontecem mesmo. E não só com os outros,
mas com a gente também!

9

REVISTA SEGURO É SEGURO

Seguradoras
poderão oferecer

COMBOS
D E S EG U ROS
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Desde o dia 1º deste mês de março as
seguradoras terão liberdade para ofertar aos
consumidores combos, ou seja, pacotes de
serviços com a combinação de várias coberturas em uma mesma apólice. Até antes desta
data, isso não era possível.
Todos os produtos precisavam de
aprovação prévia da Superintendência de
Seguros Privados (Susep) , que é o órgão do
governo federal que supervisiona o mercado
de seguros no Brasil.
Mas o governo decidiu liberar o
mercado de seguros de danos, destinados
a proteger o patrimônio das pessoas e das
empresas, como os de vida, residencial e de
automóveis.
Segundo o diretor técnico da Susep,
Rafael Scherre, o emaranhado de regras torna
o processo burocrático e caro, o que dificulta o
acesso da população aos seguros. “O objetivo
da desregulamentação do setor é diversificar os
produtos oferecidos, reduzir preços ao consumidor final e ampliar a cobertura do seguro no
país. Os produtos poderão ser estruturados de
forma flexível, sem análise prévia ou aprovação
das condições contratuais”, afirma.
A expectativa da Susep é que, já no
segundo trimestre, comecem a aparecer produtos com cara nova no setor.
Segundo o presidente da Federação

Nacional de Seguros Gerais (Fenseg) , Antônio
Trindade, as empresas estão preparadas para
anunciar produtos “feitos sob medida”. “Como
conheço, em tese, quem quero atingir, sei qual
é a renda da família, onde mora e quais são
suas necessidades imediatas, tamanho de
apartamento e atividade econômica, posso colocar em uma única apólice várias coberturas
para proteger os riscos que enfrenta no seu dia
a dia”, explica Trindade.
A nova regra pretende simplificar os
contratos para facilitar o entendimento dos
consumidores, diz Scherre. Será possível, por
exemplo, fazer o pedido de abertura de sinistro
e pagamento de indenização por aplicativos e
de forma automática em alguns seguros.
“Queremos que um mesmo produto
possa atender a diferentes necessidades do
consumidor. No entanto, esses produtos precisam ser simples, o consumidor precisa compreender o que vai proteger, como funciona, parar
com aquela sensação de que vai comprar e
quando tiver algum problema não vai receber.
Além do preço”, diz Scherre.
Segundo ele, a medida deve ampliar
a concorrência e impulsionar o mercado de
seguros com a cobertura de diversos bens.
O líder de mercado hoje é o segmento de
veículos e ainda assim somente 30% da frota
brasileira é coberta, segundo dados da Susep.
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Susep diz ser preciso redobrar
fiscalização para dar certo
Scherre diz que para a desregulamentação dar
certo, seria preciso redobrar a fiscalização. “Hoje já temos
muitos problemas, seguradoras que tentam se eximir de coberturas. Quando isso acontece, temos as circulares da Susep
para defender o consumidor. Sem isso, o risco é aumentar a
judicialização”, afirma.
RECLAMAÇÕES - Desde 1º de janeiro, o canal para reclamações dos consumidores
é o consumidor.gov.br , plataforma oficial do governo federal para composição de conflitos em relações de consumo. O canal pode ser acessado por meio do site da Susep , que
permite a seleção da empresa a ser reclamada e direciona para o ambiente de registro da
reclamação no consumidor.gov.br.

Veja alguns exemplos de como
o combo funcionará
S UA C ASA
Agora será possível, por exemplo, fazer um seguro residencial para
proteger a casa só quando o morador estiver fora, no trabalho ou em
viagens, pelo sistema de liga-desliga.
Esse modelo de contratação intermitente já existe para veículos e permite
ao motorista acionar o seguro só
quando sai da garagem.

SEU CELU LAR
O seguro do celular , hoje restrito
à cobertura de furto, perda e queda do
aparelho, poderá abranger proteção de
dados, minimizando assim danos com
vazamento de informações — cobertura,
aliás, que já está no radar das seguradoras.
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A revista

Seguro é Seguro
completa seu primeiro aniversário
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Estamos em festa! Completamos nosso primeiro aniversário.
Nascemos em março de 2020 e lá se vai um ano! Passou rápido. E,
ao longo desses 12 meses, publicamos inúmeras matérias, entrevistamos muitas pessoas ligadas ao mercado de seguros para levar
informação relevante aos nossos leitores.
A seguir você verá todas as nossas capas, nesse nosso primeiro ano.
Todas têm link para você ler a respectiva edição. Se, ao longo desse tempo
não pôde ver uma ou outra, todas estão aqui reunidas para você não perder nada! Boa leitura!

Março 2020

Abril 2020

Maio 2020
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Veja também:
•Levantamento mostra seguradoras com mais reclamações de consumidores
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Junho 2020

Julho 2020

Agosto 2020
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Mercado já oferta seguro
com vigência reduzida
Seguradoras começam a ofertar novas modalidade de seguros. É possível
contratar por um determinado tempo e não só por um ano, que é a prática
mais comum atualmente. A contratação pode ser feita por minutos, horas, dias
e meses. Ou para um determinado trajeto ou situação. Confira na página 7.

Seguro de vida muda e foca
na sobrevivência do segurado
A proposta dos seguros de vida hoje é que os segurados possam, de alguma maneira,
usufruir dos benefícios da contratação em vida, em momentos em que mais precisam
de auxílio financeiro, por causa da descoberta de uma doença ou por precisar fazer
uma cirurgia. Página 8.
Veja também:

1

Motoristas têm de R$ 10,98 a R$ 72,28 para
receber do Seguro Dpvat. Página 6
Conheça a história do garoto de apenas 6 anos
que rejeitou todas as opções de presentes
sugeridas pela mãe e escolheu fazer um seguro
de vida para seu pai. Página 12

Veja também:
Veja artigo do advogado Luiz Carlos Checozzi, na Coluna Direito &
Seguro, sobre o risco de contratar seguro por meio de associações
de proteção veicular. Página 12.
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Governo federal prepara pacote para baratear
seguros. Página 17

Levantamento mostra que só 18% das mulheres estão envolvidas
em acidentes fatais. Página 14.
Só três estados têm aumento no número de veículos furtados ou
roubados durante a pandemia. Página 19.
Confira as Dicas de Segurança para ficar sempre seguro. Página 20.

Setembro 2020

Outubro 2020
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Fogo!
Instalações comerciais e industriais
do Brasil correm perigo de incêndio

Ter um ou mais bichinhos de estimação proporciona muitas vantagens.
Há comprovações científicas de que eles fazem muito bem. Mas também podem provocar problemas, principalmente se atacarem e ferirem alguém. Saiba
que existe um seguro que evita que o proprietário do cão tenha perdas financeiras em razão de um ataque. Página 10.

Saiba a forma correta para o transporte
de animais em veículos. Página 06
Projeto na Câmara dos Deputados
quer que seguradoras devolvam
parte do seguro de automóvel aos
segurados. Página 09
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Seguro protege donos de cães,
caso animais ataquem alguém

Veja também:

Novembro 2020

1

O número de incêndios em instalações industriais e comerciais no Brasil
poderia ser menor se as edificações contassem com equipamentos adequados
de proteção contra incêndios. Dentre eles, hidrantes, extintores, mangueiras
específicas, sinalizações de emergência, detectores, alarmes e sprinklers.
As seguradoras costumam não aceitar o seguro das instalações que não têm
mecanismos de prevenção e as que têm pagam valores menores. Página 11.
Veja também:

Apólices da Paz!
A frase de Gandhi, “Faça a Paz. Não faça a guerra!”, nunca
foi tão apropriada para mostrar que a mediação, conciliação
e arbitragem têm contribuído para resolver conflitos entre
segurados e seguradoras. Página 11.
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Se tem seguro e vai usar o carro na campanha política,
tome cuidado. Página 16
Coluna Direito & Seguro - Segurado tem direito de
escolher oficina para consertar veículo. Página 17

Veja como se proteger de ataques
cibernéticos e se manter seguro.
Página 18

Outubro Rosa - Mercado de seguros tem produtos que
auxiliam mulheres. Página 18

Veja também:
Insurtechs têm aval da Susep para
lançar seguros inovadores. Página 7
Mercado ainda não sabe se PIX irá
baratear valor do seguro. Página 9
Motorista já pode consultar Dpvat
por meio eletrônico. Página 20
Brasil é líder na América Latina em
sequestro de dados. Página 24

Dezembro 2020

Janeiro 2021
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Os veículos mais visados
por ladrões em 2020

Viaje! Use máscara e
faça seguro viagem!
Apesar de o momento ser delicado, por conta da pandemia,
que tem registrado avanços em todo o mundo, muita gente pretende fazer as malas neste final de ano rumo a algum lugar onde seja
possível espairecer dos dias turbulentos que vivemos em 2020.
Uma pesquisa feita pela Paraná Turismo aponta que, mesmo
com o coronavírus à solta, 72% dos pesquisados pretendem viajar
até o mês de março de 2021. Para quem vai, tão importante quanto
usar máscara, é fazer seguro viagem. Confira detalhes na página 12.

Fevereiro 2021

Quando você vai comprar um veículo, novo ou usado, considera aqueles que são mais visados pelos ladrões? E se ainda vai fazer sua primeira compra, levaria isso em conta? Então, saiba quais
foram os veículos mais furtados ou roubados pelos ladrões em 2020. A Superintendência de Seguros
Privados (Susep), órgão do governo federal que regulamenta o mercado, atualiza mensalmente uma
lista com o número de seguros feitos e o índice de roubo de cada modelo. Página 13
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Seguro náutico
protege embarcações
de diversos tipos
O Brasil tem um litoral com mais de 7 mil quilômetros de extensão. Tudo
isso impulsiona o mercado do seguro náutico, principalmente para embarcações
de esporte/recreio, como barcos, lanchas, veleiros, iates e jet skis. Página 10.

Veja também:

Veja também:

Combustível adulterado pode danificar o motor do
seu carro. E o seguro não paga. Página 8

Confira dicas para se prevenir de golpes
financeiros neste final de ano; Página 07

Tire suas dúvidas sobre os reajustes dos planos de
saúde. Página 14

Veja 5 soluções para festas de finais de ano
da “firma”, sem aglomerações; Página 10

Caixa assume gestão do Seguro Dpvat. Página 18

Habilitações vencidas em 2020 terão um
ano a mais de validade; Página 19

Veja também:

Fraudes contra seguros de automóveis
aumentaram 211%. Página 22

Donos de veículos não precisarão pagar Dpvat
este ano. Página 7.
Liberada consulta do valor do pagamento do
IPVA. Página 19.
Você incluiu fazer seguro nas suas promessas
de final de ano? Página 20.

Arábia Saudita anuncia criação de cidade ecológica,
sem carros. Página 24
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Saiba como evitar as tentativas
de fraudes e golpes financeiros
mais comuns com o Pix
A Federação Brasileira de Bancos
(Febraban), o Banco Central, associações,
empresas e as polícias Civil e Federal, estão
divulgando dicas de como se prevenir dos
principais golpes e fraudes digitais que dão dor
de cabeça aos consumidores, entre eles, golpes
que envolvem o Pix, o novo sistema de pagamento instantâneo, que permite pagamentos e
transferências de dinheiro durante as 24 horas,
7 dias por semana, em até 10 segundos.
As tentativas de golpe registradas
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com o Pix e relatadas por instituições financeiras foram identificadas como ataques de
phishing, que usam técnicas de engenharia
social, que consistem em enganar o indivíduo
para que ele forneça informações confidenciais, como senhas e números de cartões.
Com a pandemia do novo coronavírus,
criminosos estão aproveitando o maior tempo
online das pessoas e o aumento das transações digitais devido ao isolamento social para
aplicar golpes financeiros.

Conheça a seguir os principais golpes
envolvendo o Pix e saiba como se prevenir
GOLPE DA CLONAGEM DO WHATSAPP
Entre os meios usados pelos bandidos
está o WhatsApp. Os criminosos enviam uma
mensagem pelo aplicativo fingindo ser de
empresas em que a vítima tem cadastro. Eles
solicitam o código de segurança, que já foi
enviado por SMS pelo aplicativo, afirmando
se tratar de uma atualização, manutenção ou
confirmação de cadastro.
Com o código, os bandidos conseguem replicar a conta de WhatsApp em
outro celular. A partir daí, os criminosos
enviam mensagens para os contatos da

pessoa, fazendo-se passar por ela, pedindo dinheiro emprestado por transferência
via Pix.
Uma medida simples para evitar que
o WhatsApp seja clonado é habilitar, no aplicativo, a opção “Verificação em duas etapas”
Configurações/Ajustes > Conta > Verificação
em duas etapas. Desta forma, é possível cadastrar uma senha que será solicitada periodicamente pelo app. Essa senha não deve ser
enviada para outras pessoas ou digitadas em
links recebidos.

PIX
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GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL COM WHATSAPP
Em outra fraude que usa o Whatsapp,
o criminoso escolhe uma vítima, pega sua
foto em redes sociais, e, de alguma forma,
consegue descobrir números de celulares de
contatos da pessoa. Com um novo número
de celular, manda mensagem para amigos
e familiares da vítima, alegando que teve de
trocar de número devido a algum problema,
como, por exemplo, um assalto. A partir daí,
pede uma transferência via Pix, dizendo estar
em alguma situação de emergência.
Nesta fraude, o bandido nem precisa
clonar o Whatsapp da pessoa, e usa a estratégia de pegar dados pessoais da vítima

e de seus contatos. A Febraban alerta que é
preciso ter muito cuidado com a exposição
de dados em redes sociais, como, por exemplo, em sorteios e promoções que pedem o
número de telefone do usuário.
Ao receber uma mensagem de algum
contato com um número novo, é preciso certificar-se que a pessoa realmente mudou seu
número de telefone. O cliente sempre deve
suspeitar quando recebe uma mensagem de
algum contato que solicita dinheiro de forma
urgente. Não faça o Pix ou qualquer transferência até falar com a pessoa que está solicitando o dinheiro.

GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO DE BANCO
E DAS FALSAS CENTRAIS TELEFÔNICAS
Outros golpes praticados são os do
falso funcionário e falsas centrais telefônica de
instituições financeiras. O fraudador entra em
contato com a vítima se passando por um falso
funcionário do banco ou empresa com a qual o
cliente tem um relacionamento ativo. O criminoso oferece ajuda para que o cliente cadastre
a chave Pix, ou ainda diz que o usuário precisa
fazer um teste com o sistema de pagamentos

instantâneos para regularizar seu cadastro, e o
induz a fazer uma transferência bancária.
É importante ressaltar que os dados
pessoais do cliente jamais são solicitados
ativamente pelas instituições financeiras,
tampouco funcionários de bancos ligam
para clientes para fazer testes com o Pix.
Na dúvida, sempre procure seu banco para
obter esclarecimentos.

GOLPE DO BUG DO PIX
Outra ação criminosa que está sendo
praticada por quadrilhas e que envolvem o Pix
é o golpe do “bug” (falha que ocorre ao executar algum sistema eletrônico). Mensagens
e vídeos disseminados pelas redes sociais por
bandidos afirmam que, graças a um “bug” no
Pix, é possível ganhar o dobro do valor que foi
transferido para chaves aleatórias. Entretanto,

ao fazer este processo, o cliente está enviando
dinheiro para golpistas.
Os canais oficiais do Banco Central já
alertaram que não há nenhum “bug” no Pix. A
Febraban ressalta que o cliente sempre deve
desconfiar de mensagens que prometem
dinheiro fácil e que chegam pelas redes sociais
ou e-mail.

Cuidados devem ser os mesmos de qualquer transação financeira

De acordo com Adriano Volpini, diretor da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes da Febraban, os bancos estão usando toda sua expertise com todos os sistemas
de pagamentos agora para o Pix. Para isso contam com tecnologias e o que há de
mais moderno em relação à segurança cibernética e prevenção a fraudes.
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Seguro bike oferta serviços de
assistências, como no residencial
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O fornecimento de serviços de assistências em apólices de seguros já é algo
consolidado pelo mercado, especialmente
no ramo Residencial. Segundo um levantamento, cerca de 90% desses produtos
oferecem algumas facilidades como serviços de encanador, eletricista e colocação
de prateleiras e painéis, por exemplo.
A novidade agora é a oferta de serviços de assistência atrelados a seguros de
bicicleta. Na Argo Seguros, uma das poucas seguradoras a ofertar este produto, os
itens vão além das tradicionais coberturas
contra roubo e furto qualificado, acidentes/danos à bike e causados a terceiros.
Daniel Camargo, Coordenador de
Property e Engenharia da Argo Seguros,
diz que, no ano passado, a companhia
comercializou mais de 50 mil apólices de
bike e acrescenta que a maioria dos seguros de bicicleta já saem com serviços
básicos de assistência residencial e de inspeção domiciliar, além de outros bastante
diferenciados.
Camargo observa que existe
uma

crescente
conscientização sobre a
importância
dos seguros e
dos serviços de
assistência pelo
consumidor. Ele
lembra também
que entre os
serviços de assistência considerados básicos Daniel Camargo, coordenador de
pela Argo, exis- Property da Argo Seguros.
tentes no Seguro Bike tradicional e no Bike Mulher, estão
mão de obra elétrica e hidráulica, além de
serviços de chaveiro e vidraceiro.
A companhia faz seguro de bikes
que custam a partir de R$ 300,00. Mas
nessa faixa não há direito a assistências.
Elas começam com os seguros das bicicletas que custam a partir de R$ 1.500,00.
O número de vezes que o segurado
pode solicitar a assistência varia dependendo do serviço, mas são cerca de duas
a três ao ano, em média. O segurado pode
consultar tudo que tem direito em um
documento que recebe após o fechamento
do seguro.
A assistência está em todo o Brasil, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Nos locais que, porventura, não houver
um profissional indicado pela companhia,
dá para solicitar um de confiança e pedir
reembolso.
Camargo comenta que nos próximos dias a companhia irá reformular uma
série de itens no seguro bike e suas assistências. “Serão cerca de 11 mudanças”,
adianta.
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Inovações surgidas com a
pandemia devem fazer parte
do dia a dia do brasileiro
O coronavírus transformou
o mundo e, a partir
das dificuldades surgidas, a população
de todo o mundo
precisou se readaptar. O início da
vacinação em diversos países, incluindo
o Brasil, deu ânimo
novo às pessoas,
mas, ainda assim,
uma realidade na
qual a covid-19 não
mais exista ainda parece muito distante.
Para minimizar os impactos da pandemia, a ciência e tecnologia tiveram um papel
essencial para a criação de muitos produtos
que vêm ajudando a amenizar o problema
sanitário e também a salvar vidas através de
maneiras eficientes de evitar o contágio.
A partir das novas necessidades, a
empresa de nanotecnologia Nanox, localizada em São Carlos - que sempre desenvolveu aditivos com propriedades bacteri-

cidas, fungicidas, entre outros - desde que
a pandemia tomou força mundialmente,
voltou seus esforços para ajudar na contenção do vírus.
Daniel Minozzi, co-fundador e diretor
da empresa, afirma que a tecnologia viabilizou espaço na luta contra a doença. “Diversos segmentos se adaptaram e adotaram
novas práticas inovadoras para combater
o vírus: desde a prevenção de contaminação entre a população até a inativação do
vírus”, afirma.

>>>

Nesse sentido, conheça algumas das principais novidades que surgiram no
mundo por conta da pandemia:

MICROPARTÍCULAS DE PRATA NA LUTA
CONTRA A PROLIFERAÇÃO DA COVID-19
Um aditivo de micropartículas de prata, desenvolvido pela Nanox, inativa 99,9% do
SarS-CoV-2 - agente causador da covid-19 - em até dois minutos após o contato. Esta tecnologia inovadora vem sendo aplicada industrialmente em materiais como tecidos, plásticos, tintas de parede, pisos laminados, sprays de ambientes, entre outros.
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PLATAFORMA ONLINE EXIBE O HORÁRIO MAIS
TRANQUILO PARA IR AO SUPERMERCADO
Na Irlanda, o supermercado Lidl está oferecendo aos clientes a oportunidade de
encontrar um horário mais tranquilo para fazer compras, por meio do chatbot online.
Os clientes podem enviar uma mensagem através do WhatsApp e o chat responde com insights úteis para o cliente determinar o melhor horário de compra, evitando aglomerações
e maior propagação do vírus.
Segundo a loja, o aplicativo utiliza dados em tempo real e os números de transações de cada cliente para determinar quais momentos do dia são mais tranquilos.

MÁQUINA DE AUTOSSERVIÇO COM ITENS DE HIGIENE
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Os equipamentos de proteção individual, como máscaras e álcool em gel, foram
e estão sendo itens inseparáveis durante a pandemia. Por conta disso, a empresa suíça
Selecta, disponibiliza na Europa máquinas de autosserviço, encontradas normalmente em
metrôs e nas ruas, inovou fornecendo itens essenciais de higiene, como máscara facial e
álcool em gel para as mãos.
O Safety Station - traduzido para o português como ‘Estação Segura’’ está disponível 24 horas por dia.

PAINÉIS DE ELEVADOR SEM TOQUE
A empresa indiana Techmax desenvolveu um painel de elevador, no qual é possível
selecionar o andar desejado apenas aproximando o dedo no botão, o que torna a seleção
sensível ao toque. A partir da tecnologia de sensor, não é necessário apertar os botões
para indicar o andar, o que evita o contato no material.
De acordo com a empresa, existem 3500 bactérias por polegada quadrada no botão
de elevação, o que significa 17 vezes mais bactérias que o assento do vaso sanitário. Neste
sentido, a tecnologia auxilia na diminuição e proliferação de vírus e bactérias.

DETECTANDO COVID-19 VIA SMARTPHONE
O Docdot é um aplicativo com inteligência artificial que permite a médicos e profissionais da saúde monitorar os sinais vitais remotamente.
A plataforma permite que os pacientes olhem para a tela do smartphone e compartilhem os primeiros indicadores de infecção. O aplicativo registra a frequência cardíaca,
saturação de oxigênio e o estresse, realiza a coleta de dados em tempo real e reúne todas
as informações para evidenciar pontos que revelam COVID-19.
Desenvolvido pelo SDG Group, com sede na Itália, a ferramenta foi submetida a testes clínicos no Canadá, Índia e Japão e agora é utilizada em hospitais dos Estados Unidos.
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Setor segurador
cresce 1,3% em 2020

O mercado de seguros cresceu
1,3% em 2020, em plena pandemia, em
comparação com 2019. A informação foi
divulgado em fevereiro pela Confederação
Nacional das Seguradoras – CNseg.
A arrecadação anual totalizou R$
273,7 bilhões, sem Saúde e Dpvat. Na
variação de dezembro sobre o mesmo
mês de 2019, a arrecadação ficou na casa
de dois dígitos, com expansão de 15,4%,
alcançando R$ R$ 30,8 bilhões.
As provisões técnicas, que garantem os riscos do sistema, atingiram a cifra
histórica de R$ 1,202 trilhão, aumento de
7,5% sobre o exercício imediatamente
anterior. Em sinistros, indenizações, benefícios, resgates e sorteios, o setor totalizou
R$ 151 bilhões – sem Saúde e Dpvat - em
2020, representado crescimento de 8,3%
em relação a 2019.
O presidente da CNseg, Marcio
Coriolano, ressalta a decisiva contribuição
setorial de seguros, em 2020, para a proteção de rendas e patrimônios ameaçados pela queda do rendimento médio do
trabalho, pelo desemprego em níveis altos
e pela estagnação do produto de amplos
segmentos produtivos. “O setor cumpriu
a sua missão de desonerar o governo de
gastos para amparo à sociedade”, afirma.
Embora com menores taxas médias
apresentadas nos anos anteriores à pandemia, o crescimento de prêmios do ano
passado superou o de outras atividades.

O Seguro Condomínio
O seguro nada mais é do que uma operação de
transferência de risco, pela qual o segurador obriga-se,
mediante o pagamento de um valor (prêmio), a garantir
interesse legítimo do segurado referente a determinada
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
No caso do condomínio o seguro procura garantir o prédio (vertical ou horizontal), áreas comuns, anexos, bens e equipamentos de propriedade comum nos
condôminos.
Trata-se de um seguro obrigatório por lei (art. 13
da Lei n.º 4.591/64, art. 23 do Decreto n.º 61.867/67 e
artigo 1.346 do Código Civil), que deve ser contratado
no prazo de 120 dias da concessão do habite-se, sob
pena de multa e responsabilização judicial do síndico.
O seguro possui necessariamente coberturas
básicas, contra os riscos de incêndio, queda de raio,
explosão e queda de aeronave, geralmente isentas
de franquia. Mas é perfeitamente possível e, inclusive,
recomendado a contratação de garantias adicionais, tais
como danos elétricos, desmoronamento, alagamento,
vendaval, impacto de veículos, quebra de vidros, roubo,
danos a terceiros, responsabilidade civil, entre outras. E
é comum as seguradoras disponibilizarem serviços de
assistência técnica garantindo reparos emergenciais,
como por exemplo, reparo elétrico, reparo hidráulico,
desentupimento e substituição de porteiro ou zelador.
Como em qualquer contrato, o seguro gera
direitos e obrigações. E sendo um típico contrato de
adesão, cujas cláusulas são preestabelecidas unilateralmente, impondo ao segurado flagrante hipossuficiência
e vulnerabilidade, uma vez que não exerce a autonomia
da vontade e limita-se a aceitar (ou não) as condições predeterminadas e rígidas estabelecidas
pela seguradora, aplicam-se, em regra
geral, as normas instituídas pelo
Código de Defesa do
Consumidor.
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Cinto de segurança

Todos os passageiros do veículo têm que usar
sempre cinto de segurança e crianças com até
10 anos ou menos de 1,45m ficam no banco
de trás, longe das portas.
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Cuidado com entradas e garagens
Redobre a atenção nas entradas e saídas de
garagens. E saiba que ameaçar pedestres com
manobras perigosas é uma infração gravíssima
com multa e suspensão do direito de dirigir.

Atenção com embarque
e desembarques
Aproxime o veículo da calçada para embarcar
ou desembarcar passageiros e evite parar em
fila dupla. Aumente seu campo de visão no
trânsito mantendo a distância de aproximadamente 4 metros do veículo à sua frente.

Muito cuidado nas ultrapassagens
Se for ultrapassar, faça-o com precisão e rapidez. Não ultrapasse em curvas, lombadas ou em
locais proibidos. Reduza a velocidade e use faróis
baixos à noite, em neblina ou chuva.
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Nunca ande acima do limite
de velocidade
Dirigindo acima do limite de velocidade permitido, as chances de reagir a uma situação de
risco são muito pequenas. Seja hábil, atencioso e responsável no trânsito.
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Pratique a direção defensiva
Use sempre a direção defensiva. Os menores
de 4 anos devem ficar em cadeirinhas especiais. Preserve a vida.

Homem mata mulher grávida para ficar com seguro
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A imprensa noticiou no último mês que
Hakan Aysal, de 40 anos, foi preso pelo assassinato de sua esposa Semra Aysal, de 32, e seu
filho ainda não nascido, após jogar a vítima de
um penhasco.
O casal estava passando férias em Butterfly Valley, na cidade de Mugla, na Turquia.
Segundo o Daily Mail, Hakan teria empurrado
sua esposa, que estava grávida de sete meses
na época, do penhasco onde ela e o bebê foram
mortos instantaneamente em junho de 2018.
A dupla estava tirando fotos no penhasco, e as autoridades dizem que o “acidente” foi,
na verdade, um assassinato cometido por Aysal
para que ele pudesse lucrar com o seguro de
vida que fez pouco antes da morte de Semra.

Carro é escondido para enganar seguradora
A Polícia Militar prendeu um homem por
receptação de veículo furtado, em Jarinu, a 50
quilômetros de São Paulo, no mês passado No
local os policiais descobriram que se tratava de um
golpe de seguro.
Segundo o site Jornal de Jundiaí, os policiais da 3ª Companhia do 49° Batalhão de Polícia
Militar do Interior receberam informações via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) sobre
um suspeito que dirigia um Santa Fé com placas
adulteradas.
O jornal informa que no local os policiais
verificaram que, na verdade, era um veículo furtado
no dia anterior, também em Jarinu. O carro estava
estacionado na garagem, com portão aberto. As
chaves estavam na casa do homem.
Questionado, o indiciado informou que receberia R$ 5 mil por manter o carro escondido para
que os proprietários recebessem o valor do seguro.
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Nesta edição a corretora de seguros Maria Cristina Schildt, diretora da
SulSeg Corretora de Seguros, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fala
sobre a diferença entre o seguro de responsabilidade civil profissional e o
seguro de responsabilidade civil obras.

Assista ao vídeo:
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Confira

as edições anteriores da

Seguro é Seguro.
Edição de Janeiro

Edição de Fevereiro
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Os veículos mais visados
por ladrões em 2020
Quando você vai comprar um veículo, novo ou usado, considera aqueles que são mais visados pelos ladrões? E se ainda vai fazer sua primeira compra, levaria isso em conta? Então, saiba quais
foram os veículos mais furtados ou roubados pelos ladrões em 2020. A Superintendência de Seguros
Privados (Susep), órgão do governo federal que regulamenta o mercado, atualiza mensalmente uma
lista com o número de seguros feitos e o índice de roubo de cada modelo. Página 13
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Seguro náutico
protege embarcações
de diversos tipos
O Brasil tem um litoral com mais de 7 mil quilômetros de extensão. Tudo
isso impulsiona o mercado do seguro náutico, principalmente para embarcações
de esporte/recreio, como barcos, lanchas, veleiros, iates e jet skis. Página 10.
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Veja também:
Combustível adulterado pode danificar o motor do
seu carro. E o seguro não paga. Página 8
Tire suas dúvidas sobre os reajustes dos planos de
saúde. Página 14
Caixa assume gestão do Seguro Dpvat. Página 18
Veja também:
Donos de veículos não precisarão pagar Dpvat
este ano. Página 7.

Arábia Saudita anuncia criação de cidade ecológica,
sem carros. Página 24

Liberada consulta do valor do pagamento do
IPVA. Página 19.
Você incluiu fazer seguro nas suas promessas
de final de ano? Página 20.
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