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Inteligência Artificial incentiva seguros mais personalizados e 
segurados mais precavidos 

 

 
 

  
A Inteligência Artificial e a crescente adoção da tecnologia estão transformando toda a 
cadeia do mercado de seguros, cujas companhias podem oferecer produtos mais 
personalizados e que beneficiam os segurados de melhor risco. Fabio Polonio, diretor da 
Sistran Informática especialista em Inteligência Artificial e transformação digital para 
empresas, levantou o tema em palestra no evento Insurance Day, realizado em agosto, 
pela StartSe.  
  
Em sua apresentação, ele comentou que o novo momento começa a partir do 
monitoramento do cliente de seguros pelo smartphone e outros dispositivos conectados 
com IoT (Internet das Coisas). Por meio de algoritmos de Inteligência Artificial, seguradoras 
analisam os dados do consumidor para oferecer produtos personalizados e em tempo real. 
Dependendo do comportamento do segurado pode variar também a precificação, o que o 
incentiva a ser cada vez mais precavido.  
  
“Seguros serão baseados no comportamento do consumo a partir do monitoramento das 
jornadas e análise dos dados”, diz o diretor da Sistran. Para exemplificar este novo modelo 
de seguros, Fabio Polonio divide o cotidiano das pessoas em jornadas. Entre elas, por 
exemplo, há a jornada do transporte. “Imagine que uma pessoa, que tem um seguro digital 
instalado no smartphone, resolve usar um patinete elétrico de uma startup de 
micromobilidade compartilhada para ir ao trabalho. Sabendo, a partir da análise de dados, 
que o caminho é longo e acidentado, a seguradora oferece, em tempo real e de forma 
automática, um produto específico para esta viagem, cujo valor foi calculado diante dos 
riscos do trajeto. Na hora, o cliente decide fazer esta apólice ou não. Depois de sair do 
trabalho, ele resolve alugar um carro e ir direto para sua casa na praia. Como o seguro já 
sabe, pela Inteligência Artificial aplicada a dados, que ele é bastante prudente ao volante, 
é oferecido um produto de valor baixo para a cobertura desta viagem. Novamente, cabe ao 
consumidor a decisão de aceitar a sugestão”.  



  
Este modelo estimula que as pessoas dirijam de forma mais cuidadosa, por exemplo, para 
que ela receba produtos mais baratos das seguradoras. “Isso é apenas uma das minhas 
jornadas do dia. Eu posso mudar de uma jornada para outra e a tecnologia vai registrando 
todos os meus dados até o momento que eu precisar de um seguro”, explica Fabio Polonio.  
  
Outro caso seria na jornada da alimentação. “Um seguro de saúde com Inteligência Artificial 
certamente é mais caro para alguém que se alimenta somente com fast food, enquanto 
uma pessoa que tem um equilíbrio nas refeições receberia produtos mais vantajosos”, 
aponta. 
  
Da mesma forma que a transformação chega ao comportamento do cliente, os profissionais 
da área também precisam se atualizar. Segundo o especialista, quem está dentro das 
seguradoras precisa aprender a tomar decisões baseadas em dados e em resultados. “O 
principal aspecto da mudança não é a tecnologia, é a cultura das empresas”. 
  
Ele explica como fazer a mudança de mindset para o novo e colaborativo mundo. “Esqueça 
a expressão ‘cada um no seu quadrado’, o trabalho é interdisciplinar. O processo decisório 
deve ser baseado em dados, não em líderes. Da aversão ao risco à organização ágil, 
experimentadora e adaptável”, e finaliza com dicas para o sucesso no novo modelo. “Esteja 
a par das tendências e tecnologias de Inteligência Artificial; Desenvolva e inicie a 
implementação de um plano estratégico coerente; Crie e execute uma estratégia de dados 
completa (e a governança!); Desenvolva os talentos adequados e a infraestrutura de 
tecnologia; Invista muito em educação e capacitação; Associe-se, incube, estabeleça 
parcerias, patrocine as insurtechs”. 
 
 

Dicas importantes para o combate ao colesterol 
 

 
 

 
O colesterol alto pode ocasionar uma série de complicações à saúde, como infarto, acidente 
vascular cerebral (AVC), doença renal, síndrome coronariana aguda, angina e trombose. 
Para alertar a população sobre os riscos do acúmulo desta gordura no organismo e 
conscientizar sobre a necessidade de adotar práticas saudáveis para melhorar a saúde 
cardiovascular, foi comemorado no dia 8 de agosto o Dia Nacional de Combate ao 
Colesterol. 
 



A Porto Seguro Saúde aproveitou a data para compartilhar 7 dicas importantes sobre o 
tema, e dessa forma, colaborar para manter o seu colesterol sob controle: 
 
1. Conheça os tipos de colesterol 
O colesterol é um tipo de gordura produzida naturalmente pelo nosso organismo e que 
desempenha funções essenciais como a produção de hormônios e vitamina D. Existem 
dois tipos de colesterol: o LDL, conhecido como “colesterol ruim”, por se acumular nas 
artérias, provocando seu entupimento; e o HDL, conhecido como “colesterol bom”, por 
retirar o excesso de LDL das artérias e impedir a formação de placas de gordura. Em 
resumo, é importante para a saúde do coração que se diminua o colesterol ruim e aumente 
o colesterol bom. 
 
2. Mantenha o equilíbrio da relação HDL x LDL 
Para diminuir o colesterol ruim, é importante evitar alimentos como carnes gordurosas, 
frutos do mar, pele de frango, frituras, embutidos e industrializados. Já para aumentar o 
colesterol bom, podem adotados alguns cuidados, embora as respostas individuais possam 
ser bastante variáveis: a redução do peso corpóreo pode aumentar o HDL de 5-20%, parar 
de fumar em 5% e a prática regular de exercícios em até 30%. Já o consumo moderado de 
álcool (30-60 g/dia) pode elevar de 5-10% os níveis de HDL. 
 
3. Histórico familiar também pode colaborar com altos índices de colesterol 
A hereditariedade também pode ser um fator importante quando o assunto é colesterol alto. 
Mesmo com a alimentação saudável, o histórico familiar pode determinar colesterol alto, 
graças a um fator chamado hipercolesterolemia familiar. Se este for o seu caso, procure um 
médico para receber orientações sobre o tratamento. 
 
4. Cuidado já na infância 
Estimule hábitos saudáveis nos pequenos desde cedo. Não são apenas os adultos que 
devem se preocupar com o colesterol. Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), 
crianças de 2 a 8 anos com diagnóstico de diabetes ou que possuam pais ou avós com 
histórico de doenças cardíacas ou de colesterol alto, devem ter o colesterol dosado. Se o 
colesterol ruim estiver acima de 130mg/dL é necessário consultar o pediatra ou o 
endocrinologista. 
 
5. Atenção total entre as mulheres na menopausa 
Em virtude das mudanças hormonais, as mulheres estão mais propensas a apresentar um 
aumento no nível do colesterol ruim durante a menopausa. Além disso, o risco de doença 
cardiovascular aumenta nessa fase pela queda hormonal promovida durante o período. 
  
6. Colesterol alto é para ser tratado durante a vida toda 
Tratar o colesterol alto envolve mudanças no estilo de vida e muitas vezes o uso de 
medicamentos, como é o caso das estatinas. O tratamento deve ser preventivo e durante 
toda a vida.   
 
7. Conte com o seguro para controlar melhor o colesterol 
Os segurados do Porto Seguro Saúde, através do Alô Saúde, plataforma exclusiva da 
companhia, contam com uma equipe de nutricionistas e educadores físicos à disposição 
para realizar orientações sobre alimentação, atividade física e hábitos de vida mais 
saudáveis, de forma simples e fácil, bastam entrar em contato através do telefone 0800 940 
1892. 
  
 



Volta às aulas exige atenção redobrada no trânsito 
 

 
 
  
O fim das férias escolares é sinal também de trânsito mais confuso. Com o retorno às aulas 
e a volta da rotina de pais, crianças e adolescentes, é comum o aumento do fluxo de 
pessoas e veículos nas ruas, dos congestionamentos e, consequentemente, dos riscos de 
acidentes. O período exige paciência, cuidado e atenção redobrada de motoristas e 
pedestres que circulam, principalmente, ao redor das escolas. Dados da Seguradora Líder 
mostram que, apenas neste ano, de janeiro a junho, 6.084 vítimas entre 0 e 17 anos foram 
indenizadas pelo Seguro DPVAT em todo o país. 
  
De acordo com o levantamento, entre as crianças e adolescentes, foram 964 mortes e 4.231 
ficaram com algum tipo de invalidez permanente. Além disso, a maioria estava na condição 
de pedestre no momento do acidente (3.467). As motocicletas foram responsáveis pela 
maior parte das ocorrências. Foram 3.342 indenizações envolvendo este tipo de veículo. 
Em seguida, aparecem os sinistros com automóveis: 2.161 casos. Minas Gerais (628), São 
Paulo (617), Ceará (422), Paraná (392) e Maranhão (361) foram os estados que tiveram 
mais benefícios pagos a vítimas entre 0 e 17 anos neste primeiro semestre. 
  
Os especialistas garantem que um dos pontos mais importantes para a redução dos 
números é atuar de forma preventiva onde há grande fluxo de crianças e adolescentes. 
Sinalização adequada, fiscalização, a presença de guardas de trânsito e investimento em 
informações para os estudantes podem ser medidas que ajudam a diminuir os acidentes. 
Para o superintendente de Operações da Seguradora Líder, Arthur Froes, é fundamental 
que todos estejam atentos. 
  
“O ideal é que os pais se programem para sair mais cedo de casa e, assim, evitem a correria 
no trânsito. O uso adequado dos equipamentos de segurança também faz toda a diferença. 
A cadeirinha, o cinto de segurança e o capacete, no caso das motocicletas, são itens 
obrigatórios. Já os pedestres devem ficar atentos à sinalização e sempre usar a faixa para 
a travessia nas ruas”, ressalta. 
  
Com a volta às aulas, em agosto, alguns municípios, como Rio de Janeiro e Goiânia, 
adotaram esquemas especiais com o apoio de agentes de trânsito para autuar quem 
desrespeitar as leis na porta das escolas e também distribuir folhetos com dicas de 
segurança como forma de prevenção. 



Visto americano com base nas habilidades profissionais e acadêmicas 
adquiridas no Brasil 

 

  
 

 
O visto EB-2 é uma petição em que se enquadram especialistas dos mais diferentes 
setores, mas que tenham mais de dez anos de experiência comprovada e também devem 
atestar que seus trabalhos poderão colaborar com a economia, cultura, desenvolvimento 
ou educação nos Estados Unidos. Mais acessíveis do que o EB-5 e demais modalidades, 
o custo para obter a permissão é de aproximadamente 25 a 30 mil dólares e demora cerca 
de 12 meses. 
 
Daniel Toledo, advogado especialista em direito internacional, sócio fundador da Toledo e 
Associados e CEO da Loyalty Miami, ressalta que esta modalidade de visto está sendo 
muito comentada nesse momento pós-Trump. "O presidente busca pessoas com maior 
capacidade técnica, aliado a uma boa formação acadêmica. São profissionais que geram 
resultados efetivos, que é exatamente o que o mercado americano busca", destaca. 
 
Por esses motivos, o EB-2, EB-1 e às vezes até mesmo o EB-3, acabaram se tornando 
vistos com maior procura, conforme destaca o advogado. "Mas vale lembrar que o EB-3 é 
um pouco mais criterioso, pois requer um sponsor, ou seja, patrocinador, além de uma 
autorização para que ele seja renovado posteriormente. Trata-se de um processo criterioso 
e que, às vezes, não é tão simples como as pessoas imaginam", avalia Toledo. 
 
Daniel explica que o EB-2 é divido, pela própria imigração, em três categorias sendo o EB-
2 A, B e C. "A primeira, atende quem tem graduação de nível superior ou mais alta. Ainda 
que o solicitante tenha um diploma de engenharia que não é válido nos Estados Unidos, 
isso não o impede de pedir um visto EB-2 porque é possível desenvolver um trabalho de 
pesquisa dentro desta área que ele já atua", explica. 
 
Já para morar e trabalhar legalmente através do EB-2 B, o advogado explicou todos os seis 
critérios. Ele reforça que é preciso atender ao menos três itens exigidos pelo governo. 
 

1. Ter um diploma, curso, prêmios, certificados e reconhecimento comprovando a 
habilidade na sua área de formação. Por exemplo, se você é um dentista, psicólogo, 
fisioterapeuta já tem um critério atingido. "A área de saúde tem uma boa aceitação 
para quem solicita essa modalidade de visto", lembra Daniel. 

 
2. Cartas de recomendação evidenciando pelo menos dez anos de profissão após a 

graduação. 
 



3. Comprovação de alto salário, comparado a outros da mesma categoria, que pode 
ser feitos por meio de folha de pagamento, holerite, depósitos e contratos, não 
necessariamente de dez anos, mas durante um período longo que demonstre o 
recebimento de um valor diferenciado e acima da média. 

 
4. Deve ser observado se o solicitante pertence a um órgão de classe. Por exemplo, 

no caso dos engenheiros, tem que possuir o CREA, se for um fisioterapeuta tem que 
ter o CREF, um advogado precisa da OAB. É preciso ser inscrito no órgão de classe. 

 
5. Ter comprovado sucesso e reconhecimentos profissionais. Um engenheiro de 

produção que trabalhou em uma determinada empresa, e que foi responsável, 
naquele período, por um crescimento considerável na produção, pode ser 
considerado uma habilidade especial. Mas é preciso demonstrar esse fato. 

 
6. O último item são outras comprovações que possam confirmar a capacidade 

diferenciada em relação aos demais colegas de profissão. 
 
O candidato também pode tentar uma modalidade do National Interest Waver (NIW), que é 
o EB-2 C, possivelmente ele conseguirá ingressar em uma determinada área de pesquisa 
ou desenvolvimento. Essa modalidade requer elevar o nome, o faturamento, a taxa de 
emprego, receita e antes de tudo, precisa ser interessante para os Estados Unidos. 
"Recentemente, atendemos um industrial do interior de São Paulo. Ele desenvolveu um 
método novo de perfuração de poços, que causa menos dano ao lençol freático. Fizemos 
diversas pesquisas e descobrimos que, para levar essa tecnologia para os Estados Unidos, 
seria melhor o EB-2 NIW", afirma o CEO. 
 
Esse trabalho que será desenvolvido dentro dos EUA deve ter um business plan, um estudo 
feito ou uma pesquisa. "Nós trouxemos, há um tempo, um fotógrafo bem conhecido no 
Brasil e ele montava revistas promocionais com fotografias relatando cidades ou cruzeiros 
marítimos. E na ocasião, ele viajou para fazer esse documentário específico sobre o Alasca, 
e ficou muito bacana", conclui. 
 
 

Usando a tecnologia em sala de aula 
 

 
 
 



A tecnologia tomou conta da vida escolar dos estudantes. Músicas, mensagens, vídeos, 
textos, tudo na palma da mão em apenas um toque. O que é isso? Como faço aquilo? Quem 
foi esse? Como resolvo isso? Os sites de busca respondem, resolvem e informam, a cada 
dia mais, facilitando o acesso à informação. 
 
Se usada de forma contextualizada, a tecnologia é uma grande aliada do professor no 
processo de ensino-aprendizagem, segundo a coordenadora pedagógica do Colégio 
Champagnat, de Ribeirão Preto (SP), Juliana Christina Rezende de Souza, que utiliza esse 
recurso para acelerar o aprendizado e tornar suas aulas mais atrativas. 
 
“Quando usamos ferramentas diferentes para trabalhar os conhecimentos com 
os alunos, ampliamos a possibilidade de ter sucesso e de alcançarmos os objetivos em 
sala de aula de maneira significativa e com engajamento dos estudantes”, afirma Juliana. 
E diante dos bons resultados obtidos, a coordenadora dá dicas para usar a tecnologia como 
aliada dos professores no processo ensino-aprendizagem: 
 
Tablets 
O dispositivo auxilia na exploração dos conhecimentos curriculares, dependendo do 
recurso disponível. Pode ser útil também na realização de testes, atividades e simulados 
controlados e monitorados pelo professor. 
 
Lousa digital 
Usada para ministrar aulas em todas as disciplinas, a ferramenta também disponibiliza 
programas específicos que auxiliam o professor na hora de trabalhar o conteúdo em sala 
de aula. Esse recurso facilita o entendimento por parte dos alunos, pois trabalha o conteúdo 
de maneira mais visual, por meio de gráficos, desenhos e demonstrações mais dinâmicas. 
 
Aplicativos interativos 
O uso de aplicativos interativos voltados para o desenvolvimento dos alunos pode ser 
empregado em sala de aula e é compatível com diversas plataformas como computadores, 
tablets e celulares. São ferramentas úteis porque despertam o interesse dos alunos com 
sua interface gameficada (em formato de jogos). 
 
Celular 
Praticamente todo estudante tem um celular, que pode ser utilizado como ferramenta em 
benefício do aprendizado dentro da sala de aula, se essa for a abordagem da escola. O 
professor pode realizar atividades específicas para interagir com o aluno, por meio de 
aplicativos educacionais. 
 
É claro que nenhum desses recursos substitui a presença do professor em sala de aula, 
apenas aprimora o processo de ensino-aprendizagem. Estudos mostram que ao longo de 
uma aula de 45 a 50 minutos a atenção de um estudante é mantida por apenas 18 minutos! 
Então o que fazer nos minutos restantes para envolvê-los e maximizar seu aprendizado? 
 
É aí que os celulares, tablets, enfim, a tecnologia entra. Interatividade é a palavra-chave 
nessas horas. Considerar essas ferramentas para interatividade estimula e aproxima o 
estudante do conteúdo de forma mais sensorial, em consonância com seu mundo fora da 
escola, levando a uma aprendizagem significativa. 
 
 
 
 



Podcast de seguradora traz conteúdo sobre como viver mais e melhor 
 

 
 
 
A realização do desejo da grande maioria das pessoas, de ter uma vida longa, saudável e 
segura, depende muito de como vivemos o dia de hoje. Não importa a idade, mas sim a 
disposição para empreender no presente ações que garantam uma vida melhor no futuro. 
É esta a filosofia que o Portal Viva a Longevidade(www.vivaalongevidade.com.br) 
da Bradesco Seguros leva para o canal de podcast Comece Agora, lançado hoje nas 
plataformas Spotify e SoundCloud. 
 
Com conteúdo atualizado mensalmente, o podcast trará entrevistas exclusivas com três 
especialistas convidados da Bradesco Seguros: o atleta Robson Caetano e as jornalistas 
Marcia Peltier e Mara Luquet. Os três, que já vêm trabalhando intensamente sobre o 
assunto, como embaixadores da plataforma Viva a Longevidade, se revezarão para falar 
sobre temas como saúde e bem-estar, qualidade de vida, convívio social e finanças 
pessoais. 
 
O primeiro programa, que já está no ar, Robson Caetano ressalta a importância da atividade 
física e do combate constante ao sedentarismo na prevenção de problemas de saúde no 
futuro. Além de dicas, ele usa sua própria história para mostrar o grande desafio que é 
manter a saúde física e o quanto a falta dela pode ser prejudicial em vários aspectos da 
vida. Com uma linguagem informal, o "Comece Agora" se assemelha a um bate-papo entre 
entrevistador e entrevistado, no qual temas de grande importância são tratados de forma a 
serem compreendidos por todos. 
 
"O podcast e a escolha do Spotify para distribuição desse conteúdo abrem um novo 
caminho para falarmos de longevidade com pessoas mais jovens, um público que não está 
habituado a pensar nesse assunto, mas que, aos poucos, começa a ver valor nessa 
discussão, que vem ganhando espaço em nossa sociedade", explica a Superintendente de 
Marketing da Bradesco Seguros, Ana Cláudia Frighetto Gonzalez. 
 
A produção do podcast "Comece Agora" está a cargo da TV1 BrandPR, agência do Grupo 
TV1, e o público poderá acessá-lo tanto através do Spotify e do SoundCloud, como também 
diretamente no Portal Viva a Longevidade. O próximo programa já está em produção e vai 
trazer a jornalista Marcia Peltier falando sobre convivência. 
 

https://yreraraceteerzagemarege.i-mpr.com/link.php?code=bDpodHRwJTNBJTJGJTJGdXJsZGVmZW5zZS5wcm9vZnBvaW50LmNvbSUyRnYyJTJGdXJsJTNGdSUzRGh0dHAtM0FfX3d3dy52aXZhYWxvbmdldmlkYWRlLmNvbS5iciUyNmQlM0REd1FHYVElMjZjJTNEZXVHWnN0Y2FURGxsdmltRU44YjdqWHJ3cU9mLXY1QV9DZHBnblZmaWlNTSUyNnIlM0R4eVhxclVyNHYtQy1rdlI1cXdDb0VvTGViVnVxMEtNd3ZISUlHTzF1aGVZJTI2bSUzRFpKZFR5cTlqRHBiTWFpRzEzTTVBVE5mZFhOWkI1bXlfRTVYanNyemJDY3clMjZzJTNEMV9oaTN6VVRhcVNkeEp5SW84Q3BWY3JHLXJlSjZGel85YS1rTDJPVE1ITSUyNmUlM0Q6MzcwMzUyNDc5Njp0aGFpc3J1Y29AZ21haWwuY29tOmM1MzBhMQ==


O podcast "Comece Agora" passa a fazer parte do conjunto de ações que 
a Bradesco Seguros desenvolve, desde 2006, com o objetivo de difundir para a população 
a importância da prática regular de exercícios físicos, adoção de hábitos saudáveis e 
planejamento financeiro, a partir de quatro pilares: Bem-Estar, Conhecimento, Convivência 
e Finanças. 
 
As iniciativas incluem o Prêmio Longevidade Bradesco Seguros, que está em sua nona 
edição, com inscrições abertas até 6 de setembro no Portal Viva a Longevidade, plataforma 
de conteúdo da empresa; o Fórum da Longevidade, evento anual que reúne especialistas 
nacionais e internacionais; o Circuito da Longevidade, que já reuniu, desde 2007, mais de 
450 mil participantes, em corridas e caminhadas nas principais cidades do país; o Programa 
Porteiro Amigo do Idoso, lançado em 2010 para capacitar porteiros a oferecer melhores 
serviços aos idosos, e que já treinou mais de 3,5 mil profissionais em bairros de Rio de 
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo; os Diálogos da Longevidade, evento 
direcionado a estimular o debate de assuntos relativos à longevidade e o Programa Juntos 
pela Saúde, conjunto de ações lançado em 2006 com o objetivo de incentivar ações de 
promoção da saúde. 
 


