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Marcelo Figueiredo é consultor em seguros desde 
1992. Inaugurou a Lima & Figueiredo em 1998  e vem com-
provando seu diferencial com uma estratégia que dá ao 
cliente um suporte que se pode definir como informação 
relevante.

Um cliente bem informado pode comprar melho-
res produtos e em melhores condições de custo benefício.

Este E-book é uma das formas que usamos para re-
lacionar e informar a todos sobre as possibilidades, van-
tagens, desvantagens e armadilhas de uma apólice de 
seguros. Antes de mais nada, agradecemos por estar com 
nosso e-book em suas mãos. Esperamos que essa infor-
mação lhe seja útil.
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Os dias corridos de hoje, a necessidade de cuidar-
mos de várias coisas ao mesmo tempo e a crescente uti-
lização da tecnologia no dia a dia nos leva a eleger prio-
ridades entre a gama de atitudes e tarefas que nos são 
designadas.

Segurança é uma palavra que vem à mente quan-
do falamos em cuidar de algo.

Cuidar do que conquistamos durante a vida é par-
te da preocupação de todos nós. Transforma-se em uma 
necessidade à medida que nos locomovemos cada vez 
mais e para locais mais distantes, aumentamos o tempo 
em que ficamos fora de casa, ou queremos a garantia de 
que nosso bem está protegido contra incidentes. 

Se você deseja liberdade e segurança, este E-
-book foi feito para você. Nele estão 3 dicas básicas para 
você entrar, com o pé direito, no mundo dos contratos e 
seguros. Com ele você aprenderá quais são os principais 
pontos e armadilhas de um contrato de seguro. Certamen-
te você irá fazer negócios muito melhores, mais baratos e 
que lhe atenderão melhor, após a leitura deste material. 
Você vai ler e entender o que ninguém quis contar a você 
a respeito do seu seguro, seja automotivo, residencial, de 
viagem ou outro tipo.

Boa leitura!.

Marcelo Figueiredo



3 Dicas preciosas para 
contratar o seguro 

e não ter aborrecimentos

Aprenda a adequar o seguro 
ao seu perfil e pagar apenas o necessário.
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1 Conheça sua 
necessidade e utilize 
isso a seu favor.
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Leia as cláusulas e benefícios do seguro que vai 
adquirir ou renovar e identifique aqueles que aten-
dem seu modo de vida, seu estilo de direção. Um bom 
exemplo é o “Limite de quilometragem”, nesse item 
as seguradoras oferecem serviço de guincho. Se você 
se desloca apenas dentro da sua cidade, não precisa 
contratar grandes distâncias de guincho. É bom ficar 
atento, esses limites podem variar entre 200km e dis-
tâncias ilimitadas. 

O Carro reserva é um outro exemplo. Se você 
tem mais de um veículo, pode evitar esse benefício. Fi-
cando atento você conseguirá fazer uma boa diferen-
ça no custo final da sua proposta de seguro. A maioria 
dos analistas oferece o seguro sem apresentar deta-
lhes, montam pacotes para facilitar a venda na rotina 
do dia a dia e empurram um determinado produto 
sem entender a real necessidade do cliente, principal-
mente quando o contrato é feito por impulso, logo na 
compra de um novo carro, sempre se permita ler e ter 
tempo para entender o negócio que está fazendo. 

Pense bem. Você pode estar pagando por um 
benefício que não vai utilizar.
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2 Defina corretamente 
o seu perfil e ganhe 
com isso
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Nem tudo mundo gosta de preencher formu-
lários, porém, no caso da formação de um perfil para 
contrato de seguro, os detalhes podem fazer diferen-
ça no seu bolso. Dar a correta atenção aos detalhes 
e informá-los, certamente contará na elaboração do 
orçamento. A falta de detalhes pode levar você a dei-
xar de ter algumas vantagens, como por exemplo, o 
desconto para quem tem veículos com chaves codifi-
cadas. Quem tem CNH sem pontuação também me-
rece descontos. Garagem na residência e outras infor-
mações simples podem ser uma poderosa ferramenta 
para garantir a melhor negociação da sua apólice.
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3 Escolha a seguradora 
certa para o seu 
caso
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O seguro é baseado no princípio do mutualis-
mo, ou seja, muitas pessoas pagam para poucas usa-
rem. Cada seguradora, considerando um determina-
do veículo, a quantidade de sinistros e a quantidade 
de pagadores, apresenta um resultado. A proporção 
entre o que foi recebido e o que foi ressarcido pela se-
guradora, ajuda a definir o valor do seguro para de-
terminado tipo e de veículo.  No site da SUSEP você pode 
consultar um ranking das operadoras. Existem muitas 
seguradoras. Pesquise nas dez (10) maiores do merca-
do e você vai observar a diferença de preço entre elas, 
isso se justifica pelo resultado obtido pela segura-
dora com aquele determinado modelo de veículo, se 
estiver muito bom vai se refletir no custo do seguro. 
Preencha um formulário em nosso site  que faremos, 
rapidamente, essa consulta, para você, nas 10 maiores 
seguradoras.

http://susep.gov.br
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Pontos importantes 
para reduzir custo 

de um seguro
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Cláusulas embutidas. Cui-
dado com este vilão.

As cláusulas embutidas e o preenchimento do 
perfil podem ser os vilões ou os mocinhos do seu seguro. 
Depende de você. Na correria do dia a dia e na intenção 
de facilitar para o cliente é cada vez mais comum que as 
empresas formatem pacotes de produtos e os coloquem à 
venda. Como a maioria dos consumidores de seguro não 
conhecem contratos, acabam permitindo e aceitando 
cláusulas que oneram o custo. Outro importante detalhe 
é o preenchimento inadequado do formulário que define 
o perfil do segurado.
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Armadilhas na hora de 
preencher o perfil.

Informações no formulário de perfil podem pa-
recer inofensivas e até desnecessárias. Cuidado. Você só 
descobre a importância dessas informações ao solicitar 
atendimento e a seguradora negar baseando-se naquilo 
que você informou sobre o perfil do segurado, na proposta 
de seguro. Este E-Book, trata principalmente deste tópico.
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Benefícios que você já 
tem no seguro e pode 
utilizar, a qualquer hora, 
sem sinistro.

Seu seguro pode lhe proporcionar deslocamentos 
com o “motorista amigo”, se você ingeriu bebida alcoólica 
ou está impossibilitado de dirigir. Nestes casos, a segura-
dora disponibiliza um motorista para levar você e seu veí-
culo para casa. Além disso, você pode contar com serviços 
emergenciais para sua residência, tais como bombeiro, 
eletricista e outros. Isso no seguro do carro. 

Para o automóvel, tem o atendimento mecânico 
e/ou guincho em caso de pane, a higienização do veículo 
em casos de pequenos alagamentos, ou seja, aqueles que 
afetam apenas carpetes e forrações de porta do veículo. 
Serviços de troca de pneus e uma série de outros podem 
ser utilizados por você. Aproveite o máximo do seu segu-
ro. Envie um e-mail com sua dúvida e teremos prazer em 
continuar levando informações relevantes ate você.
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Saiba ler e entender as 
entrelinhas do seu 
contrato de seguro.

Saiba ler e entender as 
entrelinhas do seu 
contrato de seguro.

A proposta do seguro diz que cobre, mas quando 
você aciona acaba pagando o estrago. Entenda sobre os 
riscos excluídos no contrato de seguro. Riscos excluídos são 
aqueles acidentes, acontecimentos e circunstâncias que, se 
ocorrerem, a seguradora não vai cobrir o seu prejuízo. Estas 
claúsulas são embutidas no contrato e é necessário estar 
consciente delas para evitar futuros dessabores.

A proposta do seguro diz que cobre, mas quando 
você aciona acaba pagando o estrago. Entenda sobre os 
riscos excluídos no contrato de seguro. Riscos excluídos são 
aqueles acidentes, acontecimentos e circunstâncias que, se 
ocorrerem, a seguradora não vai cobrir o seu prejuízo. Estas 
claúsulas são embutidas no contrato e é necessário estar 
consciente delas para evitar futuros dessabores.
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Conheça os diretos do 
consumidor de seguro e 
onde reclamar.

Existe um órgão regulador e fiscalizador de seguros, 
existem prazos e regras as quais as seguradoras são obri-
gadas a respeitar. Procure conhecer seus direitos, os canais 
de atendimento e a maneira mais correta e eficaz de fazer 
uma reclamação. Sempre exija seu direito.

A SUSEP - Superintendência de Seguros Privados é 
o  órgão regulador e fiscalizador das seguradoras, no site 
http://susep.gov.br pode ser feito registro de reclamações 
sobre seguradoras. Elas são notificadas com prazo de res-
posta, caso não seja respondido no prazo a empresa segu-
radora estará sujeita da aplicação de multa.

http://susep.gov.br
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Para obter mais informações e ficar 
sabendo tudo sobre seguro:

marcelo@limaefigueiredo.com.br
(35)00000000

www.marceloefigueiredo.com.br
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