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Itaú. Feito para você.

Se o seu carro 
ainda não tem 
seguro, agora 
pode ter. 
Itaú Seguro 
Auto Roubo.

O Itaú Seguro Auto Roubo oferece proteção exclusiva contra 
roubo¹. Por isso, pode custar até 50% do valor de um seguro 
convencional. Ele garante até 80% do valor da tabela FIPE², 
e você ainda conta com assistência 24 horas³:

- guincho para até 300 km
- envio de chaveiro
- transporte para os passageiros
- Socorro mecânico

Acesse itau.com.br/seguros ou procure um Corretor de seguros.
Seguros Itaú. Proteja o que importa para você.

Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. CNPJ: 08.816.067/0001-00. Processo Susep: 15414.900287/2013-16. O registro 
desse plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. 
Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br ou ligue para a Central de Atendimento Itaú Auto  
e Residência: 3003 1001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 720 1001 (demais localidades), de segunda 
 a sexta-feira, das 8h às 22h, exceto feriados. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC:  
0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do 
protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, 
todos os dias, 24 horas por dia. 1. Não inclui cobertura para colisão ou incêndio. 2. Caso não conste o modelo do 
veículo na tabela FIPE, será considerada a tabela MOLICAR. 3. Consulte os limites de utilização nas Condições Gerais. 
Consulte os critérios de aceitação no site ou com o seu Corretor. Seguro válido para condutor habilitado a partir de  
18 anos. Os serviços de assistência serão prestados por empresa terceirizada, previamente determinada, distinta da 
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A e com CNPJ próprio.
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O que é o Clube dos Corretores?

Editorial

É uma entidade sem fi ns lucrativos, políticos ou partidários, 
sem interesse particular de grupo ou entidade. Tem como 
objetivo exclusivo a interação em prol dos corretores de seguros 
estabelecidos na região do ABC, e que estão autorizados a operar 
em todas as modalidades de seguros pela SUSEP.

A edição número 48 da Revista ABC Seguro traz como 
assunto da matéria de capa o processo de reciclagem de 
veículos. São apresentados dados do setor automotivo 
e os benefícios que a reciclagem da frota nacional 
pode proporcionar para a economia brasileira, aos 
consumidores e para o meio ambiente.

Na matéria, o diretor da Porto Seguro e da Renova 
Ecopeças (desmontadora de veículos), Bruno Garfi nkel, 
e o diretor de relações com o mercado da Fenabrave, 
Valdner Papa, falam sobre o que já é feito no país em 
termos de reciclagem automotiva e explicam como o 
sistema funciona, trazendo exemplos da experiência dos 
países desenvolvidos.

A revista também destaca, na editoria “Iniciativa”, os 
prós e contras da terceirização de mão de obra no país, 
importante questão que passa por análise no Senado. Já a 
seção “Opinião” traz um artigo exclusivo sobre um assunto 
que tem ocasionado discussão no mercado segurador: a 
recusa de seguros por razões de impedimento fi nanceiro 
do cliente.

Aproveite a leitura!

Itaú. Feito para você.

Se o seu carro 
ainda não tem 
seguro, agora 
pode ter. 
Itaú Seguro 
Auto Roubo.

O Itaú Seguro Auto Roubo oferece proteção exclusiva contra 
roubo¹. Por isso, pode custar até 50% do valor de um seguro 
convencional. Ele garante até 80% do valor da tabela FIPE², 
e você ainda conta com assistência 24 horas³:

- guincho para até 300 km
- envio de chaveiro
- transporte para os passageiros
- Socorro mecânico

Acesse itau.com.br/seguros ou procure um Corretor de seguros.
Seguros Itaú. Proteja o que importa para você.

Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. CNPJ: 08.816.067/0001-00. Processo Susep: 15414.900287/2013-16. O registro 
desse plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. 
Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br ou ligue para a Central de Atendimento Itaú Auto  
e Residência: 3003 1001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 720 1001 (demais localidades), de segunda 
 a sexta-feira, das 8h às 22h, exceto feriados. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC:  
0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do 
protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, 
todos os dias, 24 horas por dia. 1. Não inclui cobertura para colisão ou incêndio. 2. Caso não conste o modelo do 
veículo na tabela FIPE, será considerada a tabela MOLICAR. 3. Consulte os limites de utilização nas Condições Gerais. 
Consulte os critérios de aceitação no site ou com o seu Corretor. Seguro válido para condutor habilitado a partir de  
18 anos. Os serviços de assistência serão prestados por empresa terceirizada, previamente determinada, distinta da 
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A e com CNPJ próprio.
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Notas

São Paulo lidera sinistros por enchente

Uma pesquisa sobre 
acionamentos do seguro 
automóvel, feita pelo Grupo 
Segurador Banco do Brasil e 

Mapfre, revelou que a maior parte dos 
acidentes envolvendo enchentes no 
país acontece no Estado de São Paulo, 
com 33,36% do total de ocorrências. 
Durante o período analisado no 

levantamento, de janeiro de 2011 
a dezembro de 2014, a companhia 
registrou 7.917 ocorrências de sinistros 
por motivo de enchente.

O estudo apontou ainda que os 
acionamentos do seguro por conta 
de alagamentos acontecem, em 
sua maioria, nos meses de janeiro, 

A Yasuda Marítima estabeleceu uma parceria com a Pet Assist, 
empresa especializada na assistência a cães e gatos, para 
disponibilizar um serviço que propicia um novo lar aos 
animais de estimação no caso de falecimento dos donos. 

Por meio da iniciativa, o contratante terá a garantia do seguro de vida 
da companhia para que seu cão ou gato seja acolhido e receba os 
cuidados necessários em caso de uma eventualidade.

“Cada vez mais o brasileiro tem adotado medidas para que aqueles 
que dependem dele tenham respaldo, caso aconteça uma eventua-
lidade. O crescimento do segmento pet é um exemplo do quanto as 
pessoas estão conscientes em relação à responsabilidade que têm 
perante os animais de estimação, que dependem de seus donos para 
terem qualidade de vida”, declarou o diretor da área de Seguros de 
Pessoas da Yasuda Marítima, Samy Hazan.
 
A ideia surgiu a partir da experiência da Pet Assist. Foi observado que 
a morte do dono é um dos motivos que faz crescer o índice de aban-
dono e consequente aumento do número de animais de estimação 
que vivem sem alguém que se responsabilize pelo seu bem-estar. A 
OMS (Organização Mundial de Saúde) estima que só no Brasil exis-
tam mais de 30 milhões de animais abandonados (10 milhões de ga-
tos e 20 milhões de cães).

fevereiro, março, julho, novembro 
e dezembro, e que não ocorrem, 
necessariamente, nos grandes centros 
urbanos. Outro dado importante 
destacado na pesquisa foi o custo 
médio nacional para o conserto de 
veículos avariados por enchentes, que 
é de R$ 10,4 mil.

Novo serviço voltado a 
animais de estimação
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Com o aumento dos impostos 
sobre a gasolina e o etanol, 
é importante fi car atento à 
manutenção dos automóveis 

para que não gastem combustível 
em excesso.Entre os itens que mere-
cem mais cuidados está a vela de ig-
nição, que exerce papel fundamental 
no consumo, pois é responsável por 
garantir que todo o combustível seja 
queimado, sem desperdício.

Segundo o técnico da Assistência Téc-
nica da NGK, Hiromori Mori, o funcio-
namento irregular da peça nem sempre 
é claramente perceptível ao proprietá-
rio do veículo. “Por conta da evolução 
tecnológica, os motores estão con-
dicionados a trabalhar nas situações 
mais adversas. Por esta razão, quando 
o problema começa a ser percebido, é 
sinal de que a falha está ocorrendo há 
algum tempo”, alertou.

O técnico ressalta ainda que “velas de-
masiadamente desgastadas provocam 
consumo excessivo, irregularidades no 
funcionamento, aumento de emissões 
de poluentes e podem comprometer ou-
tros componentes, como cabos, bobinas, 
transformador, distribuidor e catalisador”. 
A revisão do componente deve ser reali-
zada quando o motorista notar difi culda-
des na partida do veículo,  falhas nas reto-
madas,  a cada 10 mil km ou anualmente.

Manutenção da vela de ignição ajuda a 
economizar combustível

Uma pesquisa da ARTESP (Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo), realizada em dezembro de 
2014, revelou que 53% dos passageiros de auto-
móveis não utilizam cinto de segurança ao viajar 

no banco traseiro. O levantamento, feito com 19 mil moto-
ristas nos 6,4 mil quilômetros do Programa de Concessões 
Rodoviárias do Estado de São Paulo (45 rodovias), mostrou 
ainda que 15% dos passageiros no banco da frente também 
não usam o cinto e que 13% dos motoristas trafegam sem 
o equipamento.

O desprezo pelo equipamento de segurança não é uma ex-
clusividade dos brasileiros. Um estudo realizado pela Ford 
demonstrou que, na Europa, mais de um terço das pessoas 
não usam o cinto de segurança quando viajam no banco 
de trás dos automóveis, apesar das leis vigentes há anos na 
região. O estudo ouviu mais de 7.000 adultos nos principais 
países do continente.

Quem usa cinto de
segurança no banco
de trás?

“Aprender a dirigir não é algo que termina quando você 
passa no exame de habilitação”, afi rmou o gerente do 
programa de educação no trânsito da Ford, diz Jim 
Graham. E ressaltou: “usar o cinto de segurança pode ser 
a diferença entre a vida e a morte, independentemente 
da idade que você tenha e se está sentado no banco da 
frente ou de trás”.
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Não é novidade o baixo nível 
de água nas represas do Es-
tado de São Paulo e de ou-
tras regiões do país. Para 

algumas pessoas, evitar o desperdício 
desse recurso cada vez mais escasso é 
uma atitude que veio para fi car. Diante 
desse cenário, além de colocar em prá-
ticas hábitos simples para evitar o des-
perdício, muitos brasileiros foram em 

busca de sistemas de aproveitamento 
de água de chuva, principalmente para 
residências, condomínios, indústrias e 
comércio.

Segundo o diretor da AquaStock, Mar-
cos Barros, a demanda por sistemas de 
aproveitamento de água de chuva para 
residências teve um aumento de 50% 
nos últimos cinco meses, na compa-

ração com o mesmo período de 2014. 
“Até o fi nal de 2015, a empresa acredita 
que a procura continuará crescendo em 
até 100%, visto que a falta de água das 
concessionárias deve se agravar com o 
período do inverno. Dessa maneira, o 
aproveitamento das chuvas trará alívio 
para o início da próxima estação prima-
vera-verão”, relatou Barros.

Aumenta a demanda por sistemas de 
aproveitamento de água da chuva

Uma pesquisa realizada pelo geógrafo Daniel Henrique Candido, no 
Instituto de Geociências da Unicamp, revelou que o Brasil está entre 
os paísesque mais registram tornados no mundo. Segundo o estudo, 
que resultou na tese de doutorado do geógrafo, entre os anos de 

1990 e 2011 foram registrados ao menos 205 desses fenômenos meteorológi-
cos no país. Ainda de acordo com a pesquisa, o Estado de São Paulo foi o mais 
atingido pelos tornados durante o período, seguido pelo Rio Grande do Sul 
e por Santa Catarina. Intitulada como “Tornados e trombas d’água no Brasil: 
desenvolvimento de um modelo e proposta de escala de avaliação de danos”, 
a tese foi realizada sob a orientação da professora Lucí Hidalgo Nunes.

Brasil está entre países que 
mais registram tornados



8  ABC Seguro   Julho / Agosto / Setembro 2015 

Um setor que cresce no Brasil 
é o do turismo para a terceira 
idade. Segundo a Abav (As-

sociação Brasileira das Agências de 
Viagens), os turistas com mais de 60 
anos movimentaram, em 2013, cer-
ca de R$1,6 bilhão em viagens.  O 
que é bom para o turismo, na medi-
da em que dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística) 
informam que cerca de 15 milhões 
de brasileiros acima de 65 anos es-
tão dispostos a conhecer novos lu-
gares e viver bem essa fase da vida. 
De acordo com a Abav, a terceira ida-
de representa 15% dos clientes das 
agências. Entre os destinos mais pro-
curados estão: Buenos Aires (Argen-
tina), Lisboa (Portugal), Serra Gaúcha 
(RS), Natal (RN) e Recife (PE).

Entretanto, além de roupas adequa-
das e calçados confortáveis, é funda-
mental para o turista levar na mala 
seu cartão de seguro de viagem, im-

portante em qualquer idade. Para os 
viajantes acima de 65 anos, porém, 
esse cuidado é indispensável para 
evitar aborrecimentos com gastos 
com a saúde não previstos no roteiro.

Aumento da procura

Para as seguradoras, a boa notícia é 
que cada vez mais o brasileiro está 
adquirindo seguro quando vai via-
jar. “As pessoas não se preocupavam 
muito com esse tipo de cobertura, até 
porque a maioria só viajava dentro do 
território nacional. Porém, como hoje 
é fácil viajar para o exterior devido ao 
aumento do poder aquisitivo, princi-
palmente da classe média, o volume 
de vendas desse produto acompa-
nha o crescimento”, informa Ernesto 
Queiroz de Lima, proprietário da EQL 
Corretora de Seguros, em Mauá, São 
Paulo. 
Outros fatores também ajudam a 
incrementar as vendas: “As próprias 

Mercado

agências se preocupam em mos-
trar aos seus clientes as vantagens 
de contratar um seguro apropriado, 
principalmente se o destino for os 
Estados Unidos, onde os custos com 
atendimentos médico-hospitalares 
são elevados. Além do mais, os cus-
tos do seguro é o item mais barato de 
uma viagem”, informa Rodnei Della 
Maggiora, corretor da London Corre-
tora de Seguros.

Outro fator que também ajudou a au-
mentar as vendas é a obrigatoriedade 
do seguro viagem para os países da 
comunidade europeia, nos quais o 
turista precisa apresentar seu cartão 
de seguros ao desembarcar, se não 
quiser correr o risco de voltar do ae-
roporto.  “É obrigatório para os pa-
íses europeus regulamentados pelo 
Tratado de Schengen, com cobertura 
médica de    € 30.000 (trinta mil eu-
ros). Além destes, Cuba e Venezuela 
também fazem essas exigências. Para 

Mais tranquilidade para sua viagem
Seguro de viagem é um item indispensável para quem tem mais de 60 anos e quer 

viajar sem se preocupar com eventuais gastos por conta de problemas de saúde
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peraturas exageradamente altas ou 
baixas. Leve na mala roupas adequa-
das à estação.

2. Antes de ir, é interessante o viajan-
te consultar o médico e contar sobre 
o passeio. Assim, o profi ssional pode-
rá fazer recomendações adequadas à 
viagem. “É importante lembrar de le-
var remédios em quantidade sufi cien-
te para toda a viagem, além das recei-
tas, caso seja necessário comprá-los. 
Além disso, caso costumem utilizar 
aparelhos como medidor de pressão 
e inalador, estes também devem estar 
na bagagem.  É bom pesquisar antes 
a alimentação local. Se for muito di-
ferente do que se está acostumado, é 
melhor optar por pratos conhecidos”, 
fi naliza Agnaldo Abrahão, diretor co-
mercial da April.

Veja quais são os países da Comunidade Europeia e 
estados-membros associados que exigem seguro de 
viagem para os turistas:

Só entra com seguro

Cuba, a cobertura é de U$ 10 mil, e 
para a Venezuela, de U$ 40 mil”, diz 
Agnaldo Abrahão, diretor comercial 
da April.

Para todas as necessidades

O seguro viagem serve para pessoas 
de 0 a 85 anos, entretanto existem 
diferenças entre os planos oferecidos 
pelas seguradoras quanto às cober-
turas e outros itens. Para a Mondial 
Assistance, líder mundial em Assis-
tência 24 horas, a partir de 71 anos, 
o mais indicado é um plano sênior/
idoso com coberturas diferenciadas 
para a faixa etária.

Outro benefício desse tipo de segu-
ro é sua abrangência para os mais 
variados destinos: “Há cobertura no 

mundo todo por meio de rede cre-
denciada. 

Se por acaso não houver atendimento 
em cidades menores, o cliente deve ir 
ao hospital mais próximo e solicitar o 
reembolso posteriormente. Ou se o 
segurado desejar, e houver disponibi-
lidade no local, enviamos um médi-
co credenciado para atendimento in 
loco”, orienta Claudio Andrade, Head 
de e-Commerce da Mondial Assistan-
ce.

Não dá para esquecer

Vejas as sugestões de cuidados sim-
ples e efi cazes para quando for viajar:

1. Atenção ao clima do local a ser vi-
sitado, que não deve apresentar tem-

Julho / Agosto / Setembro 2015Julho / Agosto / Setembro 2015

LIECHTENSTEIN

SWITZERLAND

“As pessoas não se preocupavam muito com esse tipo de cobertura, até porque a 
maioria só viajava dentro do território nacional. Porém, como hoje é fácil viajar 
para o exterior devido ao aumento do poder aquisitivo, principalmente da classe 
média, o volume de vendas desse produto acompanha o crescimento.”
Ernesto Queiroz de Lima - proprietário da EQL Corretora de Seguros

Alemanha
Áustria
Bélgica
Dinamarca
Eslováquia
Eslovênia
Espanha
Estônia
Finlândia
França
Grécia
Hungria

Islândia
Itália
Letônia
Lituânia
Luxemburgo
Malta
Noruega
Países Baixos
Polônia; Portugal
Tchecoslováquia
Suécia
Suíça.
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CapaCapa

A discussão sobre a 
reciclagem de automóveis 
vem ganhando cada 
vez mais visibilidade 

no país, uma vez que a frota de 
veículos inutilizados por sinistro, 
envelhecimento ou problemas 
administrativos cresce a cada dia, 
representando um grande risco 
para o meio ambiente. O correto 
aproveitamento de peças usadas e 
o descarte adequado dos fl uidos de 
motor contribuem para a redução 
da emissão de gases poluentes na 
atmosfera e, consequentemente, 
para minimizar os impactos na 
natureza, além de benefi ciar a 
economia com a movimentação do 
mercado de automóveis.

Estima-se que, atualmente, 50% da 
frota brasileira, ou seja, 30 milhões 
de veículos, esteja próxima da 
necessidade de reciclagem, segundo 
os dados apresentados no livro 
“Reciclagem e Sustentabilidade 
na Indústria Automobilística”, do 
autor Daniel Enrique Castro. Apesar 

da necessidade,  a reciclagem 
automotiva no país ainda está 
engatinhando. Apenas 1,5% dos 
veículos que saem de circulação 
são reciclados (dados do Sindicato 
do Comércio Atacadista de Sucata 
Ferrosa e Não Ferrosa - SINDIFESA), 
enquanto que na Europa e nos 
Estados Unidos esse índice chega 
a 95% (Endof Life VehicleSolutions 
Corporation,2006). Contudo, há 
perspectivas de grande crescimento 
nos próximos anos.

Segundo Bruno Garfi nkel, diretor da 
Porto Seguro e da Renova Ecopeças 
(desmontadora de peças), com a 

aprovação da Lei do Desmanche 
(Lei n° 15.276, de 02/01/2014) 
e a regulamentação do setor, a 
expectativa é que aumente a venda 
de peças usadas, alavancando os 
negócios. “A reciclagem automotiva 
é uma necessidade mundial e já está 
em prática em diversos países. Nos 
EUA, por exemplo, uma empresa 
de reciclagem recebe cerca de 600 
mil veículos por ano. No Japão, 
que a reciclagem é obrigatória, há 
o reaproveitamento de cerca de 3,6 

milhões de veículos anualmente, 
com grande parte destinada à 
exportação”, destacou o executivo. 

Reciclagem automotiva 
benefi cia economia e 
meio ambiente

A prática de reciclar veículos no Brasil 
ainda é recente, mas aos poucos vem 
ganhando força e promete trazer 
benefícios tanto para o mercado 
quanto aos consumidores

“A meta é reciclar 100% dos veículos salvados “A meta é reciclar 100% dos veículos salvados 
irrecuperáveis de São Paulo, atendendo à legislação irrecuperáveis de São Paulo, atendendo à legislação 
do Estado.”do Estado.”
Bruno Garfi nkel - diretor da Porto Seguro e da Renova Ecopeças
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Para o diretor de Relações com o 
Mercado da Fenabrave (Federação 
Nacional da Distribuição de Veículos 
Automotores), Valdner Papa, a 
reciclagem de automóveis deve ser 
encarada como um processo de 
renovação de frota, o que signifi ca 
eliminar carros antigos e permitir a 
entrada de carros novos, facilitando 
também o acesso dos produtos aos 
consumidores.

Segundo o especialista, o processo 
incentiva o desenvolvimento 
do mercado de automóveis, da 
tecnologia, benefi cia o meio 
ambiente e evita a perda de vidas 
em acidentes nas estradas. “Para 
se ter uma ideia, somente com a 
renovação da frota de caminhões 
com mais de 30 anos de uso, haveria 
uma economia de aproximadamente 
R$10 bilhões nas despesas do 
governo com acidentes, consumo 
desnecessário de diesel e gastos 
com saúde pública, ocasionados 
pela poluição”, afi rmou Valdner Papa.

Para os consumidores, as vantagens 
também são expressivas, já que as 
peças reaproveitadas têm um custo 
de 50% a 70% menor do que uma peça 
original. “Todas as peças vêm com 
nota fi scal e garantia, identifi cadas 
com uma etiqueta que garante 
sua procedência, rastreabilidade e 
histórico. As vendas são feitas para 
qualquer comprador: ofi cinas ou 
consumidor fi nal, por meio da loja 
presencial (balcão de varejo) ou pela 
loja na web (e-commerce), além de 

um canal dedicado para pessoas 
jurídicas (B2B), como ofi cinas”, 
ressaltou o diretor da Renova.

As seguradoras ainda não podem 
utilizar as peças recicladas na 
reparação dos veículos segurados, 
uma vez que suas ofi cinas devem 
fazer uso apenas de peças novas 
e originais. Porém, elas podem 
contribuir com o processo com a 
venda dos veículos irrecuperáveis 
para as recicladoras. “A Renova 
recicla os veículos da Porto Seguro, 
Azul e Itaú com baixa defi nitiva no 
Detran. Quando essas seguradoras 
pagam o valor integral do veículo 
para seus donos, os veículos 
recuperáveis continuam sendo 
vendidos para o leilão, mas os 
automóveis irrecuperáveis, que 
representam um maior risco para o 
meio ambiente, são vendidos para a 
Renova”, explicou Garfi nkel.

A Fenabrave e mais 15 entidades 
ligadas à cadeia automotiva 
sugeriram ao governo um 
programa de renovação de frota, 
no qual entrariam veículos de 
diversos segmentos, começando 
por caminhões com uso superior 
a 30 anos. “Seria um programa 
permanente de renovação de 
frotas, que posteriormente incluiria 
ônibus, automóveis, motos, tratores 
e também máquinas industriais”, 
destacou Valdner Papa. O projeto 
está em análise no governo, para 
estudo da viabilidade no mercado 
brasileiro.

Valdner Papa - Diretor de Relações 
com o Mercado da Fenabrave

Bruno Garfi nkel - Diretor da Porto 
Seguro e da Renova Ecopeças

Processo de reciclagem da RenoRenoR va Ecopeçava Ecopeçav s:

Fonte: www.w.w renovaecopecas.com.br

Análise de 
documentação 
e baixa do 
veículo junto ao 
Detran;

Retirada de gases, 
óleos e outros fluídos, 
que são encaminha-
dos a empresas 
especializadas em 
reciclagem;

Desmontagem e 
separação de 
todas as peças 
provenientes do 
veículo;

Inspeção e classificação em:
A-Peças em ótimas condições, prontas para reuso;
B- Peças com pequenas avarias, reparadas no 
momento da instalação em outro veículo;
C- Peças impróprias para reutilização. Encaminhadas 
para empresas especializadas em reciclagem;

Peças dos tipos A e B são 
identificadas com microdots 
(sistema de rastreamento 
inviolável), catalogadas e arma-
zenadas para venda e possuem 
nota fiscal e garantia de uso.

1 2 3
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Bem-estar

Sedentarismo afeta 
46% da população 
brasileira

A ansiedade excessiva, considerada por especialis-
tas um dos males do século XXI, pode ser causa-
da por múltiplos fatores, incluindo estresse por 
excesso de trabalho, doenças, dieta defi ciente, 

hábitos ruins de sono e fobias. Confi ra quatro formas de 
lidar com a ansiedade, indicadas pela ong “Arte de Viver” 
www.artedeviver.org.br.
 
Medite: Quando você medita, torna-se capaz de dar des-
canso profundo à sua mente inquieta. O estresse ativa 
alguns tipos de hormônios relacionados à inquietude, 
mantendo-nos ansiosos. A meditação regular diminui sig-
nifi cativamente esses hormônios e nos faz sentir relaxa-
dos.
  
Entusiasme-se: Você se lembra, quando era criança, do 
entusiasmo que sentia ao ser convidado para a festa de 
aniversário do seu melhor amigo? Não era incrível só de 
pensar no que seria estar lá com amigos alegres? Você 
provavelmente se sentia tão bem que nem queria sair da 
festa. Pois são esses momentos de puro entusiasmo que 
nos carregam de energia, livrando-nos da ansiedade.
 
Evite remédios controlados: Algumas alternativas natu-
rais, sem efeitos colaterais, são mais recomendáveis. É su-
gerido que você tome chás naturais, como de casca de 
maçã ou de folhas de alface, por exemplo, que agem no 
sistema nervoso e aliviam os sintomas de inquietação, an-
siedade e insônia.
 
Seja solidário: Isso não signifi ca arranjar mais problemas 
para você, mas sim pensar no próximo. Saber que você é 
a razão para a alegria de alguém pode torna-lo mais feliz 
e ajudará a manter a ansiedade à distância.

Quatro dicas
para lidar com
a ansiedade

Os últimos dados divulgados em 2013 pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística) 
sobre a saúde dos brasileiros revelam que 67,2 
milhões de brasileiros, o que representa 46% 

da população adulta, são sedentários. Para a SBH (Socie-
dade Brasileira de Hipertensão), a questão é preocupan-
te, pois, além do sedentarismo, o estresse, maus hábitos 
alimentares, excesso de peso e a idade são fatores de 
risco para a hipertensão, popularmente conhecida como 
pressão alta.

“Nosso objetivo é conscientizar a população sobre a im-
portância da atividade física e da alimentação saudável 
para o controle de doenças crônicas e cardiovasculares”, 
afi rmou o nefrologista membro da SBH, Dr. Fernando Al-
meida.

  A SBH apresenta dez mandamentos para a prevenção da
  hipertensão. Confi ra:

1.  Meça a pressão ao menos uma vez por ano;
2.  Pratique atividades físicas todos os dias;
3.  Mantenha o peso ideal, evite a obesidade;
4.  Adote alimentação saudável: pouco sal e frituras e mais fru-
tas, verduras e legumes no cardápio;
5.  Reduza o consumo de álcool. Se possível, não beba;
6.  Abandone o cigarro;
7.  Nunca pare o tratamento para o controle de pressão. É para 
a vida toda;
8.  Siga as orientações do seu médico ou profi ssional da saúde;
9.  Evite o estresse. Tenha tempo para a família, os amigos e o lazer;
10.  Ame e seja amado.
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vagas serão abertas nas empresas ter-
ceirizadas”.

Desvantagens: “O PL 4330 só é bom 
para o empregador, que terá uma re-
dução dos custos nas contratações e, 
consequentemente, o aumento do lu-
cro da sua atividade. A mão de obra 
será banalizada e barganhada, o mer-
cado de trabalho fi cará com um núme-
ro reduzido de postos de serviço, uma 
vez que, o trabalhador terceirizado 
trabalha por mais horas, em busca de 
salários menos piores”, enfatiza advo-
gada especialista em Direito Previden-
ciário e professora de Direito Previden-
ciário na Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo, Priscilla Milena 
Simonato de Migueli. 

Veja outras vantagens:
* Criação de novas empresas, com oferta de mão de obra de 
diferentes níveis de qualifi cação;
* Especialização dos serviços, o que leva a uma melhoria ope-
racional;
* Aumento da competitividade e, consequentemente, melhor 
aproveitamento dos recursos dos profi ssionais contratados;
* Um serviço de ótima qualidade deverá ser a meta constante 
de aprimoramento das prestadoras;
* O aprimoramento do sistema de custeio de uma empresa 
será fundamental para se comparar com o custo dos serviços 
prestados pelos terceiros;
* Treinamento e desenvolvimento profi ssional constante por 
parte dos profi ssionais prestadores de serviço;
* Diminuição do desperdício e otimização de recursos, e foco 

A terceirização é usada há décadas em várias partes do mundo. A novidade, no Brasil, é que 
agora passou a ser um sistema regulamentado por lei. Veja as mudanças que vêm por aí

Os prós e contras
da terceirização

No Brasil, o regime é utiliza-
do como ferramenta ad-
ministrativa hás décadas. 
A terceirização acontece 

quando uma empresa contrata outra, 
via prestação de serviços, para exercer 
atividades específi cas, que não sejam 
os objetivos principais da organização 
contratante. Depois de 11 anos, o Pro-
jeto de Lei 4330/2004, que regulamen-
ta a terceirização, foi fi nalmente apro-
vado pelos parlamentares.

Mudanças à vista: Com a nova legisla-
ção, qualquer atividade pode ser ter-
ceirizada (funções inerentes, acessórias 
ou complementares da empresa toma-
dora). Até então só podiam ser terceiri-
zados serviços de vigilância, limpeza e 

Iniciativa

conservação. Porém, essa questão ain-
da será debatida no Senado e poderá 
ser aceita (ou não) pela Presidência da 
República.

As vantagens: Na opinião da advogada 
Patrícia Cotti, mestre em Administração 
de Empresas e coordenadora da Aca-
demia de Varejo, da Escola de Negó-
cios, uma das principais vantagens da 
terceirização é a redução de custos da 
empresa tomadora de serviços: “Inter-
nalizar serviços pode fi car mais caro, 
até porque o custo associado com um 
funcionário é sempre maior para o 
tomador do que para o prestador de 
serviço. O processo também fi ca mais 
fácil, pois não há seleção de candida-
tos para a contratante. Com isso, mais 

na atividade principal leva a empresa contratante a buscar de 
maior lucratividade;
Veja outras características negativas da lei:
* Desconhecimento da administração sobre as áreas-chave 
da organização, difi cultando a sua implantação;
* Resistências e conservadorismo por parte da direção da em-
presa contratante na implantação do sistema terceirizado; 
* Difi culdade de se encontrar a parceria ideal;
* Atender as condições de qualidade e produtividade exigidas 
pelas empresas contratantes;
* Custo de demissões nas empresas contratadoras no proces-
so de implantação de terceirização;
* Confl ito com os Sindicatos;
* Desconhecimento da legislação trabalhista por parte da 
contratante e prestadora de serviços.
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Divirta-se

Cerveja artesanal 
ganha espaço no Brasil

Para quem acha que a cidade de São Paulo é muito 
cara no quesito diversão e entretenimento, vários 
atrativos turísticos e culturais provam o contrário, 
pois têm entrada gratuita. Confi ra a lista completa de 

locais no site www.cidadedesaopaulo.com e programe-se para 
ter opções de lazer todos os dias da semana, sem colocar a 
mão no bolso. Veja algumas dicas:

Casa das Rosas: mistura exposições e atividades de artes plás-
ticas, música, saraus, teatro e dança, além de cursos de poesia 
e literatura. A visita é grátis e está aberta ao público de terça 
a sábado, das 10 às 22h, domingos e feriados, das 10 às 18h.

Itaú Cultural: o instituto oferece ao público programação 
diversifi cada e gratuita, como exposições, peças, palestras, 
cursos e shows. Funciona de terça a sexta, das 9h às 20h aos 
sábados, domingos e feriados das 11h às 20h.

Centro Cultural São Paulo (CCSP): também conhecido como 
Centro Cultural Vergueiro, o espaço é repleto de programa-
ção cultural de vários tipos como peças, shows e fi lmes com 
entrada franca.

Museu da Língua Portuguesa: museu interativo que permite 
desbravar as origens do idioma falado no Brasil. Entrada fran-
ca aos sábados, das 10h às 18h.

Museu do Futebol: mostra um pouco da história do esporte 
preferido dos brasileiros e de muitos estrangeiros. Abre gra-
tuitamente todos os sábados, das 9h às 17h.

Parque Villa-Lobos: possui quadras de tênis, cestas de bas-
quete, pista de bike BMX e para caminhadas, além de outras 
atrações gratuitas para os visitantes.

Lazer gratuito em 
São Paulo

Nos últimos anos, o mercado de cerveja artesanal 
tem crescido no Brasil. Hoje, o país contabiliza 
cerca de 300 microcervejarias, responsáveis 
por 1% do volume total de cerveja produzido 

anualmente, segundo dados divulgados pela Abracerva 
(Associação Brasileira de Cerveja Artesanal). A evolução 
do setor tem chamado a atenção de empresários e 
consumidores, fomentando a realização de eventos sobre 
o assunto. Um deles é Congresso Brasileiro de Cervejas 
Artesanais, a “BIER ART BRASIL 2015”, que ocorrerá entre 
os dias 6 e 8 de agosto, em Porto Alegre, reunindo 
workshops, cursos, jantar harmonizado, visitas técnicas, 
palestras, além de uma feira de negócios, oportunidade 
única para quem tem interesse em investir no setor 
ou apenas conhecer melhor o universo das cervejas 
artesanais.
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A sociedade contemporânea 
está no caminho certo? Só 
porque todos agem de uma 
determinada maneira, será 

mesmo que essa é a forma correta de 
agir? Para onde o individualismo e o 
egoísmo irão nos levar? Esses são al-
guns dos questionamentos apresen-
tados pelo escritor Guilherme Ramos 

em sua incisiva obra de estreia, “Alltru-
ísmo”, publicada pelo selo Talentos da 
Literatura Brasileira (Grupo Editorial 
Novo Século). Por meio de crônicas, 
poesias e prosas que se complemen-
tam com recursos visuais, o livro pro-
move uma profunda refl exão sobre a 
vida e os padrões de comportamento 
na sociedade.

Diante de um cenário econô-
mico instável, o cuidado ao 
montar uma empresa deve 
ser redobrado. Para isso, o 

livro “Negócio Sem Crise – Melhore 
os resultados de sua empresa e evite 
as armadilhas que podem arruiná-las” 
(Editora Évora), do advogado Artur 

Lopes, traz aspectos que podem aju-
dar as organizações a progredir sem 
passar por crises e a recuperar em-
presas, já com problemas, a voltarem 
a crescer. Trata-se de um “aconselha-
mento empresarial pé no chão”, com 
discussões sobre temas importantes 
no processo de confl itos empresariais.

Cultura

“Alltruísmo” questiona comporta-
mentos sociais

Melhore os resultados de sua 
empresa

Diante das inúmeras opções de 
entretenimento proporciona-
das pela tecnologia, torna-se 
cada vez mais complexo esta-

belecer o hábito de leitura entre crianças 
e adolescentes. Profi ssionais do progra-
ma “Ler é uma Viagem”, que estimula o 
prazer da leitura e o acesso aos livros em 
todas as idades, prepararam algumas di-
cas para ajudar os pais na formação dos 
novos leitores. 

Tenha atitudes leitoras: o exemplo é fun-
damental para que as crianças e adoles-
centes entrem em contato com o prazer 
que a leitura possa proporcionar. Mostre 
que você é um leitor apaixonado. “Fale 
sobre os livros que você gostava quan-
do tinha a mesma idade que ele, mostre 
quais são as histórias que você está len-
do hoje. Leia em voz alta histórias para 
seus fi lhos, as quais  você também gosta 
muito”, comentou a leitora pública e ide-

alizadora do “Ler é uma Viagem”, Élida 
Marques.
Cerque-os de livros: é importante que 
as crianças tenham sempre à mão dife-
rentes livros e que possam ser livres para 
investigá-los. “Seja em casa ou visitando 
frequentemente bibliotecas, casas de 
amigos, familiares, centros culturais ou 
livrarias. Assim eles podem folhear e es-
colher o que querem ler”, afi rmou a soci-
óloga e doutora em Ciência da Informa-
ção, Amanda Leal de Oliveira, consultora 
no programa.
Mostre que há um mundo para se ex-
plorar: ofereça o maior número possível 
de gêneros e formatos de livros. É im-
portante que eles tenham contato com 
diferentes autores, dos clássicos aos mo-
dernos, com contos, crônicas e poesias, e 
que possam conhecer diferentes tipos de 
ilustradores e estilos.
Ofereça paixões e deixe que eles esco-
lham: encontre livros e histórias com te-
mas que eles gostem. Não tente impor o 
seu gosto pessoal para os novos leitores, 
mas ofereça os estímulos para que eles 
descubram.

Dicas para incentivar o prazer da 
leitura em crianças e adolescentes
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No atual cenário econômi-
co mundial, em que até os 
países desenvolvidos são 
assombrados pela crise, 

o aumento da produtividade torna-
-se um fator determinante para o 
sucesso das empresas, independente 
do tamanho e do segmento de atua-
ção. Nesta entrevista à ABC Seguro, 
o CEO e confundador do Runrun.it, 

plataforma brasileira de gestão de 
tarefas, tempo e desempenho, apre-
senta alguns dos fatores que minam 
a produtividade das organizações, e 
fala sobre formas de solucionar esses 
problemas. Confi ra!

ABC Seguro: Quais elementos mais 
prejudicam a produtividade de cola-
boradores em empresas e escritórios?

Antonio Carlos Soares: Há diversos 
fatores que minam a produtividade 
no ambiente de trabalho, sendo que 
alguns podem passar despercebidos. 
Vou destacar três deles.

O primeiro deles é o uso de e-mails 
de forma incorreta. De um lado, a 
praticidade de enviar e-mails leva 
as pessoas a escreverem mensagens 

Entrevista

Como melhorar a produtividade
de sua empresa?

Antonio Carlos Soares, especialista em produtividade e CEO do Runrun.it, fala sobre fatores 
que prejudicam produtividade de colaboradores e formas de resolver os problemas
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de acompanhamento, aumentando o 
tempo do gestor para focar em novas 
estratégias.

Todas essas atividades podem ser rea-
lizadas com o uso de um bom softwa-
re de gestão de projetos e equipes.

ABC Seguro: Quais os resultados ob-
tidos após a implantação desses sis-
temas?

A.C. Soares: De acordo com uma 
pesquisa que realizamos com nossos 
clientes, a utilização de ferramentas 
de gestão como o Runrun.it pode 
promover um aumento de 25% na 
produtividade de equipes em diver-
sos ramos de atuação.
 
ABC Seguro: Para quais tipos de em-
presa se aplicam?

A.C. Soares: Ferramentas de gestão 
de podem ser utilizadas em empre-
sas de todos os tamanhos e de qual-
quer segmento, incluindo, até mesmo, 
profi ssionais liberais. O Runrun.it, por 
exemplo, pode ser experimentado 
gratuitamente por empresas com até 
cinco colaboradores e, posteriormen-
te ter seu uso ampliado, caso haja o 
interesse. Entre os clientes que já aten-
demos, há desde empresas multina-
cionais, até negócios mais focados em 
serviços como academias de ginástica, 
escritórios de advocacia, de conta-
bilidade, de engenharia, estúdios de 
música e seguradoras, além de órgãos 
governamentais, ONGs, entidades reli-
giosas e muitos outros.

quebradas, que comprometem o en-
tendimento das instruções e geram 
retrabalho. Isso quando não põem 
em cópia aqueles que não são res-
ponsáveis pela tarefa. Além disso, 
com e-mails chegando a toda hora, 
cria-se uma ansiedade desnecessária 
no time para conferir a caixa de entra-
da a cada cinco minutos. Resultado: 
um estudo da consultoria McKinsey 
revelou que os profi ssionais gastam 
quase um terço (28%) de sua jornada 
lidando com e-mails.

O segundo fator é a falta de um re-
positório de dados. A diretoria deve 
pedir que todos tenham método e 
mantenham arquivos e documentos 
organizados em pastas, mas qual a 
chance de todos seguirem o conse-
lho? Com o tempo, a equipe pode 
fi car desleixada e o drama da corre-
ria quando o cliente solicita um do-
cumento vem de novo à tona. Ou, 
mesmo, quando um antigo arquivo 
ajudaria na execução de uma tare-
fa agora e você não consegue mais 
encontrá-lo.

Enfi m, reuniões desnecessárias são o 
terceiro fator. Convocar reuniões para 
saber em que sua equipe está traba-
lhando ou, pior, vigiar de mesa em 

mesa, não devia ser uma necessidade 
do gestor(a). Como consequência do 
tempo perdido nas reuniões, os cola-
boradores fi cam estressados, produ-
zem menos e podem acabar tendo de 
cumprir horas extras. Uma cadeia de 
desastres que leva à desmotivação, a 
desavenças e rumores. Outro ponto é 
que nem tudo que é dito em reuniões 
é anotado, muita coisa tende a fi car 
no ar e não virar compromisso.

ABC Seguro: Como esses problemas 
podem ser resolvidos?

A.C. Soares: Algumas dicas para so-
lucionar esses problemas são: Fazer 
uma lista com as tarefas do dia ou 
da semana, ordenadas por priorida-
de, designada a você. Imagine ainda 
visualizar a data para a entrega e en-
contrar todo seu conteúdo (briefi ng, 
comentários e anexos) reunido na ja-
nela da tarefa;

Salvar em defi nitivo as decisões e o 
conteúdo compartilhado pela equipe 
em um repositório seguro e online, 
acessível a qualquer hora, de qual-
quer dispositivo com internet, e po-
der usar um campo de buscas para 
encontrar rapidamente tarefas, proje-
tos e colaboradores da empresa.

Utilizar uma ferramenta de gestão 
em que a equipe possa compartilhar 
só o que realmente importa, além de 
formalizar compromissos e verifi car o 
andamento das tarefas de cada co-
laborador com transparência e agi-
lidade. Esse processo evita reuniões 

Antonio Carlos Soares
CEO e cofundador do Runrun.it.

“Ferramentas de gestão de podem ser utilizadas 
em empresas de todos os tamanhos e de qualquer 
segmento, incluindo, até mesmo, profi ssionais li-
berais.” 
Antonio Carlos Soares – CEO e cofundador do Runrun.it.
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Previna-se

Cuidados para evitar a dengue

Região Sudeste concentrou 66,2% de casos de dengue registrados no país entre 
janeiro e abril deste ano

A dengue é uma doença infec-
ciosa transmitida pela picada 
da fêmea do mosquito Aedes 
Aegypti que se prolifera em 

recipientes com água parada, limpa e, 
de preferência, à sombra. Com as chu-
vas escassas no Brasil e o racionamento, 
muitas pessoas guardam água para uso 
doméstico e acabam criando o ambiente 
perfeito para a reprodução do inseto e 
aumento da transmissão da doença.

De acordo com dados do Ministério da 
Saúde, foram registrados 745.957 casos 
notifi cados de dengue no país entre os 
meses de janeiro e abril de 2015. A re-
gião Sudeste teve o maior número de 
casos notifi cados: 489.636,o que signifi ca 
66,2% em relação ao total.

“O quadro clínico da dengue é muito va-
riável, de leve a grave, e pode até mes-
mo levar à morte”, explicou José Geral-
do Barbosa Junior, médico responsável 
pelo atendimento do SEGURVIAJE, da 

MAPFRE Assistance. Depois do período 
de incubação, que varia de cinco a seis 
dias, os sintomas aparecem e podem ser 
confundidos com gripe forte. “A primei-
ra manifestação é a febre alta [39 a 40 
graus], acompanhada de cefaleia e dor 
retro-orbitária [atrás dos olhos]. Por-
tanto, ao apresentar esses sintomas, é 
aconselhável procurar assistência médica 
imediatamente”, ressaltou o médico.

Segundo o especialista, o mosquito vetor 
da dengue pode picar durante todo o dia 
e não somente à noite, como ocorre com 
outros mosquitos. “Para prevenir, a me-
lhor maneira é evitar a propagação do 
mosquito”, afi rmou Barbosa.

Para reduzir o risco de contágio, o 
médico dá algumas dicas:

• Para adultos, usar repelentes de 
boa procedência e reaplicá-lo a 
cada quatro ou seis horas. Vestir 
calças compridas e blusas de manga 

comprida, também funciona, pois 
diminui a exposição da pele.

• Para crianças de 2 a 12 anos, o 
repelente deve ser adequado à idade. 
A aplicação não é recomendada em 
bebês com menos de dois anos, pois 
o produto contém substâncias nocivas 
aos pequenos. O método preventivo 
mais apropriado é o uso de calças 
e mangas compridas; e para bebês 
e pessoas que costumam dormir 
durante o dia, o uso de mosquiteiros. 

• É preciso adotar medidas preventivas 
durante viagens, em casa, na escola 
e no trabalho, fi cando atento a 
possíveis focos do mosquito vetor. 
Plantas expostas devem conter areia 
nos vasos. O mesmo vale para locais 
ou objetos que acumulem água como 
pratos, pneus, calhas e telhados. Ao 
armazenar água, deve-se manter o 
recipiente sempre fechado.
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Fala Corretor!

1. O seguro automóvel cobre 
o roubo de objetos de dentro 
do veículo? Existe essa opção 
de contratação?

Resposta: Não. Um roubo de objetos 
no interior do veículo, mesmo que es-
teja dentro de um estacionamento, por 
exemplo, é uma das poucas opções 
que os seguros para automóvel não 
cobre. Isso porque o seguro do veículo 
protege apenas a estrutura geral que 
inclui chassi, carroceria, motor e caixa 
Portanto, se um celular esquecido den-
tro do carro for roubado, por exemplo, 
não haverá ressarcimento pelo furto. A 
maioria dos motoristas contrata a co-
bertura total contra colisão, incêndio e 
roubo. Em geral, é o pacote mais caro, 
porém também a maneira de fi car mais 
protegido. Entretanto, acessórios como 
aparelhos de som e DVD e outros equi-
pamentos como rodas esportivas e 
kit Gás Natural Veicular (GNV) podem 
contar com um seguro adicional. É 
possível contratar coberturas específi -
cas para esses itens, o que naturalmen-
te aumenta o valor do seguro. O que 
é compreensível, pois esses acessórios, 
em certa medida, valorizam o veículo.

José Elieudo de Oliveira
JMO Corretora de Seguros Ltda, Dia-
dema, SP 

2.   A partir de qual valor com-
pensa fazer seguro para moto-
cicletas? Como funciona?

Resposta: Sempre é bom fazer segu-
ro, independente do valor do veículo. 
As motos mais populares, de passeio, 
o preço varia de R$ 5 mil a R$ 10 mil 
e o do seguro vai de R$ 1 mil a 2 mil 
reais. Mas é bom lembrar que não há 
seguro para quem trabalha com motos 
desse tipo. O seguro só vale para quem 
a usa para passeio ou locomoção. O 
segundo tipo cobre as motos estradei-
ras, com valor de R$ 25 mil a R$ 60 mil 
reais, com seguro também na faixa de 
R$ 1.500 a R$ 2 mil reais. A diferença 
entre as duas fi ca por conta do perfi l 
do usuário. Enquanto as motos de pas-
seio, com menos cilindradas, são usa-
das diariamente por homens de 20 a 
35 anos, as estradeiras, de maior valor, 
andam, em geral, nos fi ns de semana. 
Ainda que a faixa etária dos motociclis-
tas das duas categorias seja a mesma e 
o valor da estradeira mais alto, o risco 
de roubo é menor, de apenas 10%  do 
total dos sinistros desse tipo, contra 
30% nas de passeio. As mais visadas, 
cerca de 60% do total de roubos, são 
as de alta cilindradas (acima de 500 cc), 
que valem de 30 mil a 60 mil reais e, em 
geral, são pilotadas por homens de 45 
a 55 anos nos fi ns de semana. O seguro 
chega a custar cerca de 30% do valor 
da moto.

Ivo de Araújo
Imasa Seguros, Santo André, SP 

3.  Uso uma bicicleta para ir ao 
trabalho. Posso fazer um se-
guro para ela? Há algum tipo 
de seguro específi co para esse 
caso? 

Resposta: Sempre vale a pena fazer se-
guro de qualquer veículo. De bicicleta, 
inclusive. Não é apenas pelo valor, ain-
da que existam bikes que custem até R$ 
50 mil, mas pela tranquilidade. Na hora, 
o ciclista segurado nem vai pensar em 
fugir, correndo o risco de ter um pro-
blema mais grave. Para os atletas ama-
dores, que treinam em estradas, locais 
com pouca segurança, vale mais a pena 
ainda, até porque o roubo de bicicletas 
vem aumentando consideravelmente. 
Em geral, o seguro é feito contra roubo 
(em casa ou enquanto o ciclista peda-
la ou transporta sua bicicleta) e furtos 
à residência, quando o dono não está 
presente. O seguro também pode co-
brir danos na bike, caso haja um aci-
dente no veículo que a transporta. Para 
quem quer o máximo de tranquilidade 
pode ser feito também um seguro para 
a cobertura de acidentes pessoais para 
danos decorrentes de acidente sofrido 
pelo segurado, causando lesões físicas 
ou morte.

Rafael Câmara Guzzo
Interacta Corretora e Administra-
dora de Seguros, São Bernardo do 
Campo.

Tire suas dúvidas

Dúvidas?Dúvidas?Dúvidas?Dúvidas?Dúvidas?Dúvidas?Dúvidas?Dúvidas?Dúvidas?Dúvidas?Dúvidas?Dúvidas?Dúvidas?Dúvidas?Dúvidas?
Envie sua pergunta para:
redacao@kbcomunicacao.com.br
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Opinião
“Motivos Técnicos” é
aceitação tácita da proposta!

Thiago Marques Fecher
Corretor de Seguros, sócio da Aris Corretora de Seguros 
Ltda e Advogado.

A seguradora tem o dever de prestar informação 
clara ao seu cliente. Os corretores de seguros 
e seus clientes estão vivenciando uma prática 
extremamente abusiva na contratação de seguros 

de quaisquer ramos que merece atenção e ação de 
todos os atuantes neste mercado, sejam eles os próprios 
corretores e seus clientes, suas entidades representativas, 
órgãos públicos ou privados de defesa dos consumidores 
e agentes de fi scalização deste mercado.

Tornou-se hábito para as seguradoras fundamentar a 
recusa de suas propostas em argumentos vagos e genéricos 
como “motivos técnicos”, “normas internas”, entre tantos 
outros que não apresentam para o consumidor aquilo que 
é de obrigação da seguradora prestar: informação.

Antes de aprofundar sobre o tema da ilegalidade de tal 
conduta, vale ressaltar que, após a instituição do Código 
de Defesa do Consumidor as relações contratuais entre 
segurado e seguradora passaram a respeitar suas normas 
que, por ser lei federal, se sobrepõe a qualquer norma 
que lhe contrarie contida na proposta ou nas condições 
gerais do seguro.

Pois bem, como fornecedora de serviço, a seguradora 
tem o dever de prestar informação para o consumidor, 
informação esta que deve ser clara, precisa e acessível ao 
mesmo. O que se vê em casos recentes de recusas por 
“motivos técnicos” é ou a falta ou inacessibilidade do 
motivo da recusa ao consumidor.

Desta forma, nem o segurado nem o corretor tem acesso 
ao que motivou a negativa da contratação da apólice e 
ambos fi cam desamparados, principalmente o cliente, 
que fi ca sem a cobertura securitária em seu bem, como 
o corretor que fi ca sem sua única fonte de receita que é 
a comissão.

Poucos são os casos de segurados que recorrem a meios 
judiciais para exigir seu direito à informação garantido 
pelo CDC mas, nos julgados existentes, é quase impossível 
identifi car decisão favorável às seguradoras. Os tribunais 
têm entendido que “motivos técnicos” são “justifi cativa 
imprecisa e genérica” (Apelação 004259347.2010.8.26.0114, 
pela Colenda 29ª Câmara de Direito Privado do Tribunal 
de Justiça de São Paulo), “não justifi ca nem especifi ca com 
clareza as suas razões para a recusa” e “mera afi rmação 
genérica” (Apelação nº 000877208.2010.8.26.0161, pela 
Colenda 28ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo) e ainda, tem caracterizada esta prática 
como recusa vazia, ou seja, nula.

A combinação da caracterização das recusas por “motivos 
técnicos” como recusa vazia com o artigo 2º, §6º da 
circular 251 é ainda mais surpreendente pois faz com que 
a seguradora possa ter que aceitar o seguro, isso porque 
recusa vazia não gera efeitos e, se a mesma foi recebida 
no último dia do prazo de quinze dias para manifestação 
da seguradora sobre a proposta o resultado é óbvio:

“§ 6o A ausência de manifestação, por escrito, da 
sociedade seguradora, nos prazos previstos neste artigo, 
caracterizará a aceitação tácita da proposta”, Circular 
SUSEP 251/2004.

Se a recusa vazia não gera efeitos há ausência de recusa, 
ou seja, aceitação tácita. O segurado tem o direito de ter 
sua apólice emitida e o corretor tem o dever de informá-
lo sobre isto, assim como também exigir a emissão da 
apólice.

Não se trata de restringir o direito da seguradora de 
analisar e recusar as propostas que lhes são apresentadas, 
mas de exigir que façam isso com a transparência e ética 
que um mercado saudável exige.
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Associados
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E tudo isso a um clique
de distância!

Novo site do Clube
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