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Veja como trocar 
de plano de saúde

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

Veja também:

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

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

- Conheça os principais golpes aplicados e 
como eles devem ser evitados. Página 20.
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Estamos a poucos dias do final de 2021. Um ano difícil 
para muitos, como 2020. Mas há esperança no ar! Então, 
a expectativa é de que o próximo ano traga alento para 

as famílias e todos possamos ter dias melhores.

Caminhamos para a reta final deste ano. Que esta 
estrada,  que durante todo o ano se apresentou 
tão sinuosa, se mostre esplêndida nesta chega-

da, tão próxima.

Vamos levantar os braços e nos encher de 
alegrias para este período. Afinal, 

quando temos perspectivas, a 
vida é bem melhor!



4  O período de pandemia fez muitos perceberem a impor-
tância de ter um plano de saúde. Nesta edição trazemos algumas 
informações sobre este tema.
 A ideia é mostrar os caminhos para fazer a troca, a portabi-
lidade do seu plano, se já tem um. Procuramos trazer detalhes de 
como isso pode ser feito, com segurança.
 Além dessas, temos uma série de outras matérias importan-
tes e interessantes sobre o mercado de seguros. Como sempre, 
a proposta é que, a cada edição, você conheça um pouco mais 
sobre esta área.
 E caso tenha alguma sugestão, crítica ou queira nos conta-
tar por alguma razão, estaremos sempre à disposição. É só escre-
ver para revistaseguroeseguro@gmail.com.
 Até a próxima edição!

Helio Marques
Editor

mailto:revistaseguroeseguro%40gmail.com?subject=
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 A manutenção das fachadas dos pré-
dios vai muito além de uma questão estética 
e preservação do patrimônio. Ela pode evitar 
acidentes com transeuntes, que podem gerar 
multas e processos contra os condomínios. 
 Há casos de pessoas atingidas por 
pedaços de fachada que, depois, lutam con-
tra sequelas por muito tempo e outras que 
chegam até mesmo a morrer.
 Para o coordenador da Cipa Síndica, 
Bruno Gouveia, esse é um problema que 
exige muita responsabilidade de síndicos 
e administradores. “A falta de manutenção 
e reforma da fachada, na verdade, coloca 
todos em risco. Além de provocar acidentes 
graves, gera uma série de problemas estru-
turais no próprio prédio, como infiltrações, 
proliferação de mofo etc. E os custos de uma 
obra tendem a aumentar muito quando os 
reparos são adiados ou simplesmente negli-
genciados”, explica Gouveia.
 Ele lembra que a estrutura da facha-

da está sempre exposta a agressões cons-
tantes, como o clima, o trânsito pesado de 
veículos e a própria movimentação estru-
tural do edifício. “Podemos comparar um 
prédio a um carro. Quanto mais seguimos o 
plano de manutenção do fabricante, menos 
problemas teremos com o veículo. Apenas 
fazer remendos aos sinais de infiltração não 
resolve o problema. Pelo contrário, aumenta 
o risco de acidentes, expõe o condomínio a 
situações graves e aumenta o custo de uma 
intervenção mais segura”, detalha Gouveia.
 Para o coordenador,  o problema 
exige que seja contratada uma empresa 
especializada em manutenção de facha-
das. “Não pode haver improviso ou ama-
dorismo. A queda de uma placa da fachada 
é algo muito perigoso e grave. Além de 
maior segurança, essa é uma medida que 
reduz custos e, esteticamente, gera valori-
zação do condomínio. A prevenção é sem-
pre o melhor caminho”.

Fachadas de prédios podem gerar 
riscos sem manutenção permanente

A falta de manutenção das fachadas dos prédios pode causar acidentes com transeuntes, que podem até morrer.
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P L A N O  D E  S A Ú D E
Há alguns pré-requisitos.

Veja como trocar de 

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

 Para encaminhar a solicitação de 
mudança, o plano deve ter sido contrata-
do a partir de 1999 ou ter sido adaptado 
à Lei dos Plano de Saúde (Lei nº 9.656 de 
1998), além de estar ativo (o plano não 
pode ter sido cancelado). O pagamento 
também deve estar em dia.

 “CARÊNCIA” - A primeira portabi-
lidade só pode ser feita quando a pessoa 
tiver pelo menos dois anos no plano 
de origem. Caso tenha cumprido uma 
cobertura parcial temporária em 
caso de lesão pré-existente, 
o requisito é de três anos do 
plano original.

 No caso da realização de nova 
portabilidade, o prazo exigido é de pelo 
menos um ano. Caso o plano para o qual 
a pessoa migrou tenha nova cobertura, o 
tempo mínimo vai para dois anos.

 DOCUMENTOS - Os planos exi-
gem um conjunto de documentos para 
encaminhar a portabilidade, como com-
provante das três últimas mensalidades 
ou declaração da operadora da situação 
regular e proposta de adesão assinada.

 Outro documento requerido é o 
relatório de compatibilidade de planos 
de origem e destino, emitidos pela ANS e 
pelas operadoras. Caso o plano seja cole-
tivo, será exigido da pessoa um compro-
vante de que ela está apta a ser incluída.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9656compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9656compilado.htm
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 PRAZOS - A operadora tem até 
dez dias para analisar o pedido de por-
tabilidade. Se a resposta não for dada 
nesse prazo, o procedimento de transi-
ção será considerado válido.

	 Já	o	beneficiário	tem	até	cinco	dias	
para solicitar o cancelamento do plano an-
terior.	Caso	o	indivíduo	não	faça	isso,	ficará	
sujeito ao cumprimento das carências.

 A portabilidade é realizada na 
operadora ou administradora do plano 
de saúde de destino. A pessoa deve en-
trar em contato com a empresa e solici-
tar a troca de plano, além de cancelar o 
antigo na operadora anterior.

 É possível fazer a portabilidade de 
carências - possibilidade de o indivíduo 
fazer a mudança sem a necessidade de 
cumprir o período em que paga pelo ser-
viço, mas não pode utilizá-lo.

 NOVAS COBERTURAS - Caso 
queira fazer a portabilidade para um 
plano que tenha novas coberturas não 
previstas no anterior, ficará sujeito às 
carências. Segundo a cartilha de porta-
bilidade de carências da Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar - confira o 
documento aqui, - as carências são 
de 24 horas para emergências 
ou urgências, seis meses para 
cobertura hospitalar, ambula-
torial e odontológica e 300 dias 
para partos.

 A ANS disponibiliza um sistema 
para facilitar a consulta sobre alternati-
vas de alteração dos planos, o chamado 
“Guia de Planos de Saúde”. O sistema 
está no portal e reúne informações sobre 
planos e a portabilidade sem carências.

 Os interessados precisam criar um 
cadastro no Gov.br para acessar o siste-
ma. Nele, são listados os planos ativos e 
inativos da pessoa. Caso o plano não te-
nha sido listado, é possível fazer a porta-
bilidade com as informações dele (como 
número de contrato, por exemplo).

 INFORMAÇÕES - A pessoa deve 
preencher um formulário e fornecer as 
informações demandadas, como o plano 
(individual, coletivo), a amplitude (nacio-

http://www.ans.gov.br/images/stories/Particitacao_da_sociedade/2017_comite_estrutura_produtos/oficinas-ggrep-ciclo3-faq.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/Particitacao_da_sociedade/2017_comite_estrutura_produtos/oficinas-ggrep-ciclo3-faq.pdf
https://www.ans.gov.br/gpw-beneficiario/
https://www.gov.br/pt-br
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Procon SP pede mais transparência 
nos reajustes de planos de saúde

 O Procon de São Paulo encami-
nhou um pedido à Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) para 
que os planos de saúde aumentem a 
transparência com relação às cobran-
ças e valores de reajustes. 

 O órgão de defesa do consumi-
dor quer que as empresas divulguem 
os cálculos para se chegar aos percen-
tuais de aumento dos planos.

	 Essas	informações	ficariam	dispo-
níveis nas páginas das operadoras e da 
ANS. Além disso, o Procon pede que as 
empresas discriminem nos boletos men-
sais as cobranças feitas dos usuários.
 “O consumidor deve ter a noção 

do que ele está pagando – o que é segu-
ro saúde, o que é taxa de administração, 
de corretagem etc. Essa informação deve 
ser fornecida de forma transparente 
pelas operadoras”, defende o diretor do 
Procon, Fernando Capez.

 O pedido se baseia, conforme 
o Procon, em uma resolução do Con-
selho Nacional de Saúde Suplementar 
publicada em setembro.

 Em abril, o órgão de defesa do 
consumidor entrou com uma ação civil 
pública para questionar os aumentos 
de cinco operadoras de planos de 
saúde. As empresas já haviam sido 
multadas pelo Procon pelos reajustes.

nal, município ou grupos de municípios), 
a presença de coparticipação (pagamento 
por procedimentos), o plano de destino, 
o estado e a cidade onde ele está sedia-
do, o tipo (com o número de registro) e 
os valores mínimo e máximo de mensali-
dade que a pessoa pode pagar.

 O formulário permite uma pesqui-
sa onde o interessado pode comparar 
outros planos àquele de origem. O sis-
tema disponibiliza informações de cada 
um dos planos para que a pessoa possa 
decidir se fará a portabilidade. O usuário 
também pode buscar um plano específi-
co que tenha pesquisado anteriormente.

 A agência disponibiliza ainda uma 
cartilha sobre portabilidade que explica 
todo o processo sobre planos de saúde, 

como coberturas, abrangência, concei-
tos, preços, requisitos, prazos, exigên-
cias para segmentos específicos (como 
crianças).

 SAÍDA DO MERCADO - No caso 
de uma empresa que não irá mais ope-
rar no mercado, por decisão judicial ou 
liquidação, a ANS abre um prazo de 60 
dias, prorrogáveis pelo mesmo período, 
para que as pessoas com plano nessa 
operadora possam fazer a portabilidade 
especial de carências.

 Nesse caso, não valem as exigên-
cias de tempo mínimo no plano origi-
nal nem de faixas de preços. Mas valem 
regras como a obrigação de carência 
para novas coberturas, não existentes no 
plano anterior.

http://www.ans.gov.br/images/stories/Particitacao_da_sociedade/2017_comite_estrutura_produtos/oficinas-ggrep-ciclo3-faq.pdf
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Performance histórica 
dos IPOs no Brasil impõe 
maior risco aos acionistas

- Luis G. Menezes -

Artigo

 A piora no cenário econômico e as turbulências políticas recentes 
parecem ter esfriado a onda de ofertas iniciais de ações (IPOs) na Bolsa 
de Valores brasileira. Porém, somados os últimos três anos (2018, 2019 
e 2020), a B3 registrou 36 aberturas de capital, e em apenas 10 meses 
de 2021, já atingimos 47 IPOs. 

 Ao analisarmos todas as 83 ofertas dentro deste período (2018 
até hoje), constatamos que mais de 60% apresentam rentabilidade ne-
gativa, ou seja, negociam hoje a um preço menor do que o inicialmente 
ofertado.

 O mercado americano é um benchmark global para o mercado 
de capitais, e uma análise das ações de classe (class actions) ocorridas 
naquele ambiente mostra que o principal gatilho foi exatamente a que-
da no preço das ações. Acionistas insatisfeitos com a baixa performance 
dos papéis, se unem e entram em litígio contra a empresa ofertante, 



REVISTA SEGURO É SEGURO

13

Luis G. Menezes, Diretor de Linhas Financeiras da Marsh Brasil.

alegando, entre outros motivos, assimetria de informações, ou inconsis-
tências declaradas no prospecto inicial.

 Ainda pouco difundido no Brasil, existe um seguro que cobre exa-
tamente os riscos oriundos da ida ao mercado de capitais pelas empre-
sas, chamado Posi, ou Public Offering Securities Insurance. O  produto foi 
criado nos Estados Unidos há mais de 15 anos, e bastante utilizado pelas 
empresas por lá. Porém, devido à alta sinistralidade apresentada, não é 
mais comercializado pelas seguradoras do país.

 No Brasil, devido a um caráter menos litigioso do mercado, o pro-
duto permanece viável, pelo menos até o momento, e vem ganhando a 
atenção das empresas postulantes a uma oferta de ações, uma vez que a 
legislação brasileira prevê a responsabilidade dos executivos envolvidos 
no processo de oferta pública. Ainda assim, estimamos que apenas 15% 
das empresas optaram pelo seguro Posi.

 As principais coberturas do produto são os custos de defesa e 
qualquer responsabilidade relativa à oferta pública, incluindo processo 
de tomada de decisão, preparação, prospecto, declarações orais e ro-
adshows, entre outras.

 A indenização pode ser usada tanto para arcar com os custos de 
defesa, quanto para cobrir quaisquer danos resultantes da reclamação 
contra a parte segurada.

 Aguardamos um reaquecimento do mercado de IPOs, e estes 
tenham uma melhor performance, mas também que seus executivos se 
protejam da melhor maneira.
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Procura por seguro viagem 
já cresce 30% em outubro

 Diante do avanço da vacinação, 
queda dos casos de covid-19 e reabertura 
dos países mais procurados pelos brasi-
leiros, o turismo internacional voltou a 
ganhar fôlego. 
 Consequentemente, a procura por 
seguro viagem vem apresentando aumen-
to expressivo. A Globus Seguros, correto-
ra com escritórios em São Paulo e no Rio 
de Janeiro, por exemplo, registrou no mês 
de outubro uma alta de 30% na contra-
tação desse produto em comparação ao 
mesmo período de 2020.
 “Com a reabertura dos Estados 
Unidos para os brasileiros, desde o dia 
8, prevemos que a demanda irá crescer 
ainda mais. Estimamos que nos meses de 
novembro, dezembro e janeiro o aumento 
seja de 80% em relação a outubro”, afir-
ma Bruno Motta, Head de Personal Lines 
da Globus.
 Embora esse seguro seja mais 
utilizado para viagens internacionais, nos 
últimos tempos há também uma procura 

maior para viagens nacionais. As contra-
tações têm surgido principalmente para 
turistas que vão para o Ceará, Rio Gran-
de do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro e 
Paraná. Já no quesito exterior, Inglaterra, 
França, Egito, Itália e Indonésia lideram.

 Os seguros de viagem cobrem, principal-
mente, despesas médicas de urgência e hospi-
talares, além de extravio de bagagem e danos 
às malas. “A cobertura varia conforme o plano 
contratado, mas muitos incluem também a parte 
odontológica, despesas farmacêuticas, regresso 
sanitário, traslado de corpo em caso de faleci-
mento, fiança e despesas judiciais, além disso, os 
clientes têm questionado a respeito de cobertura 
de covid-19, e muitas seguradoras estão se adap-
tando a essa nova realidade”, conta Motta.
 Se você está pensando em viajar, procure 
uma	corretora	de	seguros	da	sua	confiança	e…	
boa viagem!!!

 
Bruno Motta, Head de Personal Lines da Globus.

O que o seguro cobre?
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 Relatório da Federação Nacional 
de Previdência Privada e Vida ( Fenaprevi) 
indica a captação de R$ 4,58 bilhões em 
agosto de 2021, um aumento de 18,3% 
nos prêmios (valor pago pelos segurados) 

em relação ao mesmo mês do ano passa-
do. No acumulado dos oito primeiros me-
ses foram arrecadados R$ 33,34 bilhões, 
cuja variação é de 15,2% sobre 2020.  
 “Mesmo diante dos desafios enfren-
tados em função da crise sanitária, que 
exigiu adaptações em todo o processo de 
venda, entregas e atendimento aos consu-
midores, o mercado segurador continuou 
avançando. Outro ponto relevante diz res-
peito a maior percepção da sociedade em 
relação à necessidade de se proteger das 
adversidades, como indicam os números 
do levantamento”, avalia Carlos de Paula, 
diretor-executivo da Fenaprevi.

SEGURO VIAGEM

 Em termos percentuais, em agosto, o 
Seguro Viagem apresentou a maior variação, 
alcançando 94% de crescimento ou R$ 24,3 
milhões prêmios, tendo como base o mesmo 
mês do ano anterior. Na sequência, vêm os 
seguros Funeral, com R$ 111 milhões capta-
dos e o de Doenças Graves/Terminais com R$ 
129 milhões arrecadados, valores 44% e 26% 
superiores à 2020, respectivamente. 
 Os ramos Vida em Grupo (R$ 1,2 bi-
lhão) e Prestamista (R$ 1,38 bi) continuam 
com a maior representatividade no total dos 
prêmios. Depois deles estão Vida Individual 
(R$ 904 milhões) e Acidentes Pessoais (R$ 617 
milhões) que apesar de menores em volume 
financeiro,	que	cresceram	19,4%	e	24,4%	so-
bre agosto de 2020. 
 “Com o avanço da vacinação e a conse-
quente imunização da população, percebemos 
que segmentos como o Seguro Viagem voltam 
a ganhar força, em especial devido à retomada 
do turismo no país e da reabertura gradual das 
fronteiras no exterior”, pontua De Paula.

SEGURO DE PESSOAS registra 
crescimento de quase 19% até agosto
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SEGURO EDUCACIONAL

SEGURO SAÚDE

 O diretor também analisa que em 
outra via, os seguros em que as coberturas 
estão focadas em prevenção e cuidados 
com a saúde, até mesmo Funeral, tem 
ganhado força entre os brasileiros dados 
os	cenários	de	incertezas	e	dificuldades	
causados pela crise sanitária. 
 Resultados positivos, também no 
acumulado - Na leitura dos oito meses 
de 2021, tiveram incremento de cerca 
de 30% na arrecadação os seguros de 
Vida Individual (R$ 6,2 bilhões), Doenças 
Graves/Terminais (R$ 915 milhões) e de 
Funeral (R$ 691 milhões). 
 Já em valores, lideram os segmen-
tos Prestamista, com R$ 10,5 bilhões cap-
tados e o de Vida em Grupo, que atingiu 
R$ 8,7 bilhões. O Seguro de Acidentes 
Pessoais também teve alta, acumulando 
R$ 4,5 bi até agosto último.

 Embora tenha se destacado no montante mensal, na contagem dos oitos meses do 
ano o Seguro Viagem contabilizou R$ 157 milhões em prêmios, resultado 16% menor do 
que o mesmo período de 2020, mas esperado em função da conjuntura da pandemia. O 
Educacional somou apenas R$ 30 bilhões em prêmios até agosto de 2021.
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SEGURO RESIDENCIAL cresce 
e entra no orçamento familiar

 A relação dos brasileiros com seus 
lares mudou desde o início do isolamen-
to social causado pela pandemia. Com 
o	home	office,	cresceu	a	procura	pelo	
seguro residencial que oferece coberturas 
tradicionais como incêndio, danos elétri-
cos, roubo e vendaval, serviço de assis-
tência 24 horas, com serviços de chaveiro, 
vidraceiro e dedetização, e há opções 
de produtos que vão desde proteção de 
equipamentos de trabalho até indeniza-
ção por danos causados a terceiros.
 No Brasil, esta modalidade de 
seguro cresceu 16,9% até agosto de 2021 
em comparação com o mesmo período 
do ano passado, de acordo com dados 
da Confederação Nacional das Empresas 
de Seguros Gerais, Previdência Privada e 
Vida, Saúde Suplementar e Capitalização 
(CNseg). No Rio de Janeiro, ainda confor-
me a CNseg, esta modalidade de seguro 
arrecadou 26,68% a mais em prêmios 
e contribuições também no período de 
agosto de 2020 a agosto de 2021. No Es-
pírito Santo, o crescimento foi de 14,26%.
 “Acreditamos que essa tendência 
veio para ficar. Essa mudança de compor-
tamento mostra que o brasileiro está mais 

consciente sobre a importância de prote-
ger e preservar seu imóvel. O mercado já 
oferece apólices com serviços de assistên-
cias embutidos que ajudam no conforto 
e na manutenção do segurado”, afirma, 
Antonio Carlos Costa, presidente do Sin-
dicato das Seguradoras do Rio de Janeiro 
e Espirito Santo.
 “Eu aprendi com meu pai investir 
em prevenção e o seguro foi a opção que 
encontrei para proteger minha casa. Minha 
apólice protege meu imóvel e tem serviços 
como dedetização e chaveiro 24 horas que 
me trazem comodidade”, conta a jornalista 
Cristina Miguez.

 É importante antes de contratar um seguro, saber quais são as coberturas 
oferecidas pelas empresas em seu contrato, pois, em determinadas situações, podem 
existir cláusulas que inviabilizem o ressarcimento dos danos e prejuízos sofridos. 
 O cliente deve fazer uma análise sobre aquilo que, realmente, precisa: o 
que quer que seja protegido e de que forma, qual o valor da indenização basea-
da nos bens que possui ou no que deseja que sua família receba no caso de sua 
morte, entre outras coisas.

Contratar seguro residencial
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Ouvidorias solucionam mais de 
98% das demandas e reduzem 

judicialização em seguros
 No ano passado foram registradas 
cerca de 192 mil demandas de ouvidorias por 
105 empresas e grupos seguradores, que re-
presentaram mais de 89% do valor de prêmios 
arrecadados entre as associadas da CNseg. 
 Os números constam do Relatório de 
Atividades das Ouvidorias do Setor de Segu-
ros 2020, lançado recentemente pela CNseg. 
 Das 60.551 demandas registradas no 
Sistema Coletor de Dados das Ouvidorias 
com repercussão em outras instâncias, 98% 
foram	finalizadas	sem	repercussão	em	ações	
judiciais e 99,7% sem repercussão em mul-
tas aplicadas pelos Procons. 
 SUSEP - Além disso, das 14.597 
encaminhadas pela Susep, órgão do go-
verno	federal	que	fiscaliza	o	setor,	apenas	
em 74 casos os consumidores retornaram 
à autarquia requerendo a abertura de um 
Procedimento de Atendimento ao Cliente. E, 
destes 74 casos, apenas 25 se converteram 
em processos administrativos.
 “Esses índices evidenciam a relevância 
do trabalho dos profissionais das Ouvidorias 
no exercício de suas atribuições de prevenção e 

solução de conflitos, e também de proposição 
de melhorias de produtos e processos”, avalia o 
Presidente da CNseg, Marcio Coriolano.
 RELATÓRIO  - O Relatório – publica-
do anualmente desde 2006 pela Comissão 
de Ouvidoria da CNseg – apresenta o diag-
nóstico das demandas dos consumidores 
de seguros nas ouvidorias do setor e os 
principais indicadores sobre sua efetivida-
de. “O monitoramento dessas demandas 
também ajuda a identificar temas de aten-
ção e tendências, além de contribuir para o 
desenvolvimento de métricas e índices que 
evidenciam o desempenho das funções das 
Ouvidorias das empresas”, explica Coriolano. 
 Pelo terceiro ano consecutivo, o 
Relatório apresenta indicadores sobre o 
tratamento das demandas dos consumido-
res, com destaque especial para o índice 
de efetividade das Ouvidorias frente às 
demandas que são levadas aos Procons, à 
Susep e ao Judiciário.
 O Relatório de Atividades das Ou-
vidorias do Setor de Seguros 2020 está 
disponível AQUI.

 Em novembro de 2020, a Seguro é Se-
guro dedicou uma edição a este assunto: como 
a mediação, conciliação e arbitragem, além do 
trabalho das ouvidorias, evitam judicializações 
de demandas na área de seguros. A matéria, 
inclusive, ganhou um prêmio. Leia a edição e 
fique	por	dentro.	
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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

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.

Apólices da Paz! 

Acesse AQUI.

https://cnseg.org.br/publicacoes/relatorio-de-atividades-das-ouvidorias-do-setor-de-seguros-2020.html
http://www.nota10.com.br/revistaseguroeseguronovembro.pdf
http://www.nota10.com.br/revistaseguroeseguronovembro.pdf
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A comercialização do 
seguro por meios remotos

 O uso da tecnologia digital transformou os servi-
ços	financeiros	em	todo	o	mundo	e,	com	o	objetivo	de	
permitir que as operações de seguro (além de previdên-
cia e capitalização) por meios remotos no Brasil ocorram 
de forma mais consistente, a Susep aprovou a Resolução 
CNSP n.º 408/2021.
 A nova regulamentação permite o uso de meios 
remotos para emissão, envio e disponibilização de do-
cumentos relativos à contratação digital, tais como pro-
postas,	boleto	de	pagamento	do	prêmio,	notificações,	
extratos, condições contratuais, regulamentos, materiais 
informativos e comunicados. 
 A utilização de meios remotos deve garantir: 
	 a)	a	identificação,	integridade,	a	autenticidade,	não	
repúdio	e	a	confidencialidade	(consequentemente	privaci-
dade) das informações e dos documentos eletrônicos;
	 b)	a	confirmação	do	recebimento	de	documentos	
e mensagens enviadas pelo fornecedor ao consumidor 
ou ao intermediário, quando o respectivo envio se der 
em decorrência de exigência regulatória; 
 c) o fornecimento de protocolo ao cliente ou, 
quando couber, ao intermediário, para as solicitações e 
procedimentos relativos ao produto contratado;
 d) a possibilidade de impressão ou download 
dos documentos pelo consumidor; e
 e) que as solicitações e procedimentos necessários 
para rescisão do contrato sejam efetuados pelo mesmo 
meio utilizado na contratação, disponibilizando outro 
meio equivalente, de fácil acesso e com mesmos custos e 
tempo, em caso de impossibilidade. Todos os documen-
tos contratuais emitidos por meios remotos devem conter 
informação de data e hora de sua emissão.
Mas além das novas normas aprovadas pela SUSEP, 

em vigor desde outubro de 2021, as operações de 
seguro por meios remotos devem atender 

o Decreto n.º 7.962/2013 que regu-
lamenta o Código de Defesa 

do Consumidor quanto a 
aquisição de produtos 

e serviços no co-
mércio eletrônico.

Novembro Azul: Internação 
por câncer de próstata cai 16%

 Dados das operadoras de planos pri-
vados de assistência à saúde mostram que o 
número de internações para a realização de 
diagnóstico, tratamento e acompanhamen-
to de câncer de próstata caiu de 14 mil para 
11,7 mil (-16%) entre 2019 e 2020. As infor-
mações estão no estudo especial: “Novembro 
Azul	e	o	câncer	de	próstata	em	beneficiários	
de planos privados de saúde”, do Instituto de 
Estudos de Saúde Suplementar (IESS), produ-
zido a partir de dados da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS).
 No intervalo analisado, a quantidade 
de internações para a realização de procedi-
mentos empregados no tratamento do cân-
cer de próstata, como prostatavesiculectomia 
radical e prostatectomia a céu aberto, tiveram 
retração de 6,5 mil para 4,9 mil (-24,3%).
 “A redução nas taxas de diagnóstico, 
acompanhamento e tratamento da doença por 
conta da pandemia de Covid-19 deve ser ana-
lisada de perto nos próximos meses, especial-
mente porque casos graves do câncer de prós-
tata podem se desenvolver de forma silenciosa 
e comprometer a saúde do paciente. O acom-
panhamento periódico é essencial”, alerta José 
Cechin, superintendente executivo do IESS.
 A idade é um fator de risco que deve 
ser levado em consideração, especialmente 
porque, segundo o Instituto Nacional de Cân-
cer (INCA), 9 em cada 10 homens diagnostica-
dos com câncer de próstata no Brasil têm mais 
de	55	anos.	Entre	os	beneficiários	de	planos	
médico-hospitalares do sexo masculino, essa 
faixa etária mais do que dobrou entre 2000 e 
2020, passou de 1,9 milhão para 3,8 milhões.
 Outro dado que representa um risco é 
o aumento na prevalência de sobrepeso no 
público masculino na saúde suplementar. Os 
números mais recentes do Vigitel Brasil, de 
2018,	mostram	que	63,2%	dos	beneficiários	
com mais de 18 anos, residentes das capitais 
brasileiras, tinham excesso de peso e 20,5% 
estavam com obesidade, e a prevalência que 
vem aumentando a cada ano desde 2008.

 Acesse a íntegra do estudo especial do IESS .

https://www.iess.org.br/biblioteca/tds-e-estudos/estudos-especiais-do-iess/falando-sobre-novembro-azul-e-o-cancer-de
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COMO É: O golpe começa quando o cliente recebe uma ligação do golpista que se passa por 
funcionário do banco, dizendo que o cartão foi fraudado. O falso funcionário solicita a senha 
e	pede	que	o	cartão	seja	cortado,	mas	que	o	chip	não	seja	danificado.	Em	seguida,	diz	que	o	
cartão será retirado na casa do cliente. O outro golpista aparece onde a vítima está e retira o 
cartão. Mesmo com o cartão cortado, o chip está intacto e os fraudadores podem utilizá-lo 
para fazer transações e roubar o dinheiro da vítima.

COMO É: O fraudador entra em contato com a vítima se passando por um falso funcionário 
do banco ou empresa com a qual ela tem um relacionamento ativo. Informa que sua conta foi 
invadida,	clonada	ou	outro	problema	e,	a	partir	daí,	solicita	os	dados	pessoais	e	financeiros	da	
vítima. E até mesmo pede para que ela ligue na central do banco, no número que aparece atrás 
do seu cartão, mas o fraudador continua na linha para simular o atendimento da central e pedir 
os dados da sua conta, dos seus cartões e, principalmente, a sua senha quando você a digitar.

COMO EVITAR: Fique atento! Os bancos nunca pedem o cartão de volta nem mandam porta-
dores até a sua casa para buscá-lo. Se receber essa ligação ou visita, não entregue nada para 
ninguém e ligue imediatamente para o seu banco, de preferência de um celular, para saber se 
existe algum problema com a sua conta.

COMO EVITAR:	Se	receber	esse	contato,	desconfie	na	hora.	Desligue	e	entre	em	contato	com	
a	instituição	através	dos	canais	oficiais,	de	preferência	usando	o	celular	ou	aplicativos	móveis,	
para saber se algo aconteceu mesmo com sua conta. O banco nunca liga para o cliente pedin-
do senha nem o número do cartão e também nunca liga para pedir para realizar uma transfe-
rência ou qualquer pagamento.

Golpe do Falso Motoboy

Golpe da Falsa Central de Atendimento

Conheça os principais golpes aplicados e como eles devem ser evitados
 
 A Federação dos Bancos (Febraban) divulgou uma série de orientações sobre os 
golpes	mais	comuns.	Veja	e	fique	atento!
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COMO É: Os golpistas descobrem o número 
do celular e o nome da vítima de quem pre-
tendem clonar a conta de WhatsApp. Com 
essas informações em mãos, os criminosos 
tentam cadastrar o WhatsApp da vítima nos 
aparelhos deles. Para concluir a operação, é 
preciso inserir o código de segurança que o 
aplicativo envia por SMS sempre que é insta-
lado em um novo dispositivo.

COMO EVITAR: Primeiro, proteja o seu 
WhatsApp de invasões e clonagens. Nas 
configurações	do	aplicativo,	clique	em	
“Conta”,	depois	em	“Confirmação	em	Duas	
Etapas” e ative essa funcionalidade de 
segurança com uma senha. Você diminui a 
chance de golpistas roubarem seu número. 
E	nas	configurações	de	privacidade,	deixe	
a	sua	foto	de	perfil	pública	apenas	para	
os seus contatos, assim ninguém a utiliza 
para golpes. Nunca compartilhe o código 
de segurança. E caso receba mensagens de 
parentes ou conhecidos pedindo dinhei-
ro	emprestado,	confirme	a	identidade	de	
quem está do outro lado.

Golpe no WhatsApp

Veja outras dicas na próxima edição.

mailto:atendimento%40morandiniseguros.com.br?subject=
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Brasil pode ter Registro 
Nacional Positivo de Condutores

Ciclistas têm hotel de 
bikes no interior de São Paulo

 A Comissão de Viação e Transportes 
Públicos da Câmara dos Deputados debateu 
a regulamentação do Registro Nacional Po-
sitivo de Condutores (RNPC), instituído pela 
Lei 14.071/20.

 O deputado Juscelino Filho (DEM-
-MA), que sugeriu a realização da audiência 
e relatou o projeto que deu origem à lei 
(PL 3267/19), acredita que esse cadastro vai 
estimular os condutores a respeitarem as 
normas e, consequentemente, diminuir o 
número de mortes e lesões no trânsito.
“O condutor integrante do RNCP terá bene-
fícios e será visto pelas empresas ligadas ou 
não ao ramo automobilístico como um po-
tencial cliente e que merece um tratamento 
diferenciado”,	afirma	o	parlamentar.
 O cadastro de bons motoristas será 
administrado pelo Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran).

 A Seguros Sura fez parceria com a 
Bike Hotel Sports, o primeiro hotel de bikes 
do Brasil e um dos principais pontos de 
apoio ao ciclismo no interior de São Paulo.
 Com 8 unidades localizadas no in-
terior do estado, o Bike Hotel é um serviço 
de hospedagem e aluguel de bicicletas que 
serve também como ponto de apoio aos 
ciclistas da região que contam ainda com 
lanchonete para tomar café, se hidratar e 
descansar durante as pedaladas, além de 
atividades como organização e promoção 
de eventos ligados ao ciclismo e venda de 
artigos esportivos.
 A parceria é resultado de um único 
objetivo em comum entre ambos os lados, 
“oferecer um serviço inovador com atendi-

mento diferenciado proporcionando como-
didade, segurança e uma experiência única 
aos ciclistas da região”, diz Rodrigo Fujita, 
Gerente de Mobilidade na Sura.
 Além disso, os usuários do Bike Hotel 
e suas bicicletas estarão seguras com a pro-
teção do Bici Sura.
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Atenção com o veículo 
antes de pegar a estrada no próximo feriado

 O próximo feriado está próximo, o da 
Proclamação da República, no dia 15, que para 
muitas pessoas será prolongado. No entanto, 
antes de pegar a estrada, é preciso estar atento 
às condições do seu veículo.
 O engenheiro e professor do curso de 
Engenharia Mecânica da Unopar, Alisson Luís Be-
cker, fornece as principais orientações para uma 
viagem segura. “Garantir a segurança de todos 
é obrigação do motorista, portanto, é de extrema 
importância observar se todas as peças estão em 
perfeito estado de conservação”, pontua.
 O especialista sinaliza que o nível de 
combustível e a condição de uso do extintor de 
incêndio são itens importantes de se observar 
na hora de viajar, para evitar problemas. Outros 
pontos	que	devem	ser	verificados	são	esta-
do dos pneus do veículo, calibragem e rodas. 
“O alinhamento e balanceamento do veículo 
devem ser feitos para garantir a estabilidade. 
Isso traz segurança para caso seja necessário 
enfrentar situações adversas. Outros itens como 
fluidos, freios, sistema elétrico e limpador de 
para-brisa devem ser inspecionados”, sinaliza.
 O engenheiro lembra que o motorista 
deve	verificar	se	todos	os	documentos,	tributos	

e obrigações do veículo (IPVA, multas e habili-
tação) estão em dia. Outra dica é traçar o rotei-
ro com antecedência e checar as condições do 
tempo antes da viagem.
 Para crianças, conforme previsto em lei, 
é obrigatório o uso de cadeirinha ou disposi-
tivo que seja equivalente à sua idade e altura. 
Quanto aos animais domésticos, devem ser 
transportados	nos	dispositivos	específicos	para	
essa	finalidade,	no	banco	traseiro,	com	a	ajuda	
do cinto de segurança. Tanto as crianças como 
os pets devem ir sempre no banco de trás.
 SEGURANÇA E ECONOMIA - O espe-
cialista destaca que na hora de adquirir ou lo-
car um novo veículo é fundamental pensar em 
segurança. Atenção especial deve ser dada aos 
fatores e componentes como airbags, freios 
ABS e cintos de segurança de cinco pontas. Es-
ses itens são prioridades na escolha do veículo.
 Para economizar com o combustível, a 
alternativa é ter um carro com menor consu-
mo possível. Porém, o engenheiro dá algumas 
orientações que podem ajudar. “Atenção, com 
o excesso de peso, pois implica em maior a força 
e, portanto, maior o gasto de combustível. Por 
isso, evite transportar peso desnecessário”, avisa.

Confira outras dicas do especialista

> Evite deixar o carro ligado quando parado; isso pode representar um gasto desne-
cessário, dependendo do tamanho do motor e do uso do ar-condicionado;
> Quanto mais aerodinâmico o carro, menor a resistência de ar e maior a economia 
de combustível. Portanto, manter as janelas fechadas e retirar o bagageiro quando 
não estiver em uso são dicas para não diminuir a aerodinâmica do veículo;
> A calibração incorreta dos pneus aumenta o atrito do pneu no solo causando au-
mento do consumo do combustível;
>	Com	o	filtro	de	ar	sujo,	diminui-se	o	fluxo	de	ar	para	o	motor,	prejudicando	a	mis-
tura de ar e combustível ideal para o bom rendimento do motor;
> Dispositivos elétricos como faróis auxiliares, limpadores do para-brisa, sistema 
de ventilação interna e outros devem ser usados apenas pelo tempo necessário; o 
aumento de corrente elétrica eleva o consumo de combustível.
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Tire suas dúvidas sobre o
novo seguro de automóvel

Saiba porque isso, necessariamente, não é uma verdade.

Veja também:

- Glossário Agrícola facilita compreensão do Seguro 
Rural. Página 7; 
- Saiba como resolver documentação pendente do 
Seguro Dpvat. Página 9;
- Veja Dicas de Segurança para a área rural. Página 20.

REVISTA
PREMIADA

Veja a partir da página 13.

O preço vai realmente cair? 
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Franquia no seguro automóvel 

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

Veja também:

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

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

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

REVISTA
PREMIADA

Saiba o que é e como funciona.

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

https://www.instagram.com/revistaseguroeseguro/
https://www.facebook.com/revistaseguroeseguro/?modal=admin_todo_tour
http://www.nota10.com.br/revistaseguroesegurosetembro21.pdf
http://www.nota10.com.br/revistaseguroesegurooutubro21.pdf
http://www.revistaseguroeseguro.com.br

