
7 DICAS
que eliminarão dificuldades em vender 

ou renovar seguros durante a pandemia



Nós sabemos que o mundo está vivenciando um momento único, 
desafiador, e que as vezes temos que tomar decisões indesejadas 
nestes tempos de incerteza. Nestes momentos é comum que as 
pessoas tomem decisões emocionais, e entre elas, no sentido de 
racionalizar seus custos, pode estar a decisão de deixar de contratar 
ou manter suas apólices de seguros, sobretudo os seguros de 
automóvel, afinal, como estamos em quarentena, não estamos 
usando tanto o veículo não é mesmo? Ocorre que, como seus 
corretores de seguros, neste momento é nosso papel ajudar nossos 
segurados a tomarem suas melhores decisões, e minimizarem seus 
riscos, afinal, em tempos de crise uma perda material pode ser 
bastante impactante no nosso orçamento.



1) NÃO PERCA O QUE 
VOCE JÁ CONQUISTOU:

Em todo seu histórico como segurado, você construiu uma 
reputação junto às seguradoras, através do seu comportamento 
como motorista consciente, e por sua fidelidade, renovando seu 
seguro todos os anos. Isso lhe garante alguns benefícios 
diferenciados como excelentes descontos nas suas apólices, na 
forma de bônus. Se tiver que abrir mão do seu seguro agora, poderá 
perder tudo o que conquistou em anos, e levará muito tempo para 
reconquistar estes descontos novamente. Será que vale a pena 
perder tudo o que você conquistou em anos de apólices renovadas?



2) AVALIE OS RISCOS 
REAIS DESTE MOMENTO 

DE INCERTEZAS:

Você deve ter recebido as notícias (ou até mesmo visto um vídeo 
bastante impactante que circulou pela internet), sobre centenas de 
presos fugindo das cadeias, e que evidentemente não estão 
respeitando o isolamento social, caminhando livres pelas ruas. 
Estatisticamente, os momentos de crise econômica e incerteza 
fazem aumentar os índices de roubos e furtos. E é nessa hora que o 
seguro mais faz falta.



3) “MAS EU NÃO ESTOU 
USANDO O CARRO, ESTOU 

FICANDO EM CASA”:
Antes de mais nada, o isolamento social deve durar no máximo mais 30 
dias, depois dos quais devemos voltar às ruas. Nesse momento de 
isolamento, chamamos sua atenção para tomar bastante cuidado ao 
caminhar pelas ruas, que estão mais vazias, e por isso, lamentavelmente 
apesar dos esforços da polícia, a ação dos bandidos passa despercebida. 
Se você já teve que levar seu pet para passear, ou teve que ir à farmácia 
ou supermercado nestas últimas duas semanas, certamente estranhou o 
isolamento das ruas desertas, um “prato cheio para a ação dos bandidos. 
Por isso nossa dica é que você procure evitar caminhar sozinho(a) pelas 
ruas. Opte por fazer suas atividades sempre de dia, e mesmo que perto, 
prefira usar seu carro, o que tornará seu trajeto mais rápido e mais 
seguro.

No entanto lembre-se que os bandidos podem estar à espreita, e sua 
ação pode durar apenas uma questão de poucos segundos em que 
estivermos expostos. É nessas horas que sua apólice de seguros vai fazer 
a diferença!



4) “PERDI O 
EMPREGO…”

É impossível para nós, como cidadãos, não nos sensibilizarmos com a 
situação de centenas, milhares e talvez milhões de pessoas que 
perderão seus empregos. E temos observado que muitas pessoas 
nesta situação têm encontrado algumas soluções paliativas, algumas 
delas envolvendo até a utilização dos seus veículos como uma fonte 
de renda alternativa neste momento excepcional. Se esta hipótese 
for uma solução bacana para você, seu carro passaria a ser, ainda que 
temporariamente, seu instrumento de trabalho, seu ganha pão, e por 
isso, não deveria ficar sem seguro.



5) FAÇA GESTÃO DE SUAS 
CONTAS, ESCOLHA SUAS 

CONTAS PRIORITÁRIAS:

Algumas contas, quando não pagas, geram efeitos IMEDIATOS, como 
por exemplo, se você não pagar água, luz, Netflix, perderá o direito a 
usar estes serviços, que cessam praticamente na hora. Com o seguro 
é a mesma coisa: Se entender que sua saída deve ser protelar a 
renovação ou contratação do seu seguro, você passa a correr riscos 
imediatamente após esta decisão. Uma boa dica de gestão financeira 
pode ser avaliar se não existem outros compromissos que, se 
prorrogados, não gerem riscos nem efeitos imediatos. Especialistas 
em finanças pessoas alertam que alguns destes compromissos 
podem até lhe dar algum poder estratégico de negociação, caso 
decida postergar e renegociar para depois estes pagamentos. Em 
momentos de “caixa curto”, certifique-se de que escolher priorizar 
os serviços que podem te proteger mais neste momento de crise.



6) CONSIDERE UM 
PACOTE MENOR:

Ao invés de optar por não fazer seu seguro, você tem a alternativa 
de apenas reduzir as coberturas, barateando sua apólice até que as 
coisas melhorem. Assim, se tiver um seguro total, considere reduzir 
para um seguro apenas de Roubo, significativamente mais barato.



7) CONTE 
CONOSCO:

Como seus corretores estaremos sempre ao seu lado, em qualquer 
momento. Por isso, se mesmo analisando todos estes aspectos você 
decidir que precisa cancelar o postergar a contratação ou renovação 
da sua apólice de seguro, fique tranquilo, pois, após toda essa 
turbulência passar, nós vamos te procurar para podermos retomar 
tudo de forma gradativa, e segura.
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