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Dicas contra riscos de incêndio

Em fevereiro, a revista Property Casualty 360º divulgou a reportagem It’s 
house fire season: Here are the 8 most common fire hazards in the home sobre 
os oito principais riscos de incêndio em residências. Para se ter uma ideia de 
valores, nos EUA, há 360 mil incêndios/ano nessas circunstâncias, com quase  
US$ 8 bilhões de prejuízos. 

Em cada um dos casos mais comuns (velas, fumo, parte elétrica, máquinas de 
lavar e secar, raios, crianças brincando com fogo, árvores de natal e cozinha), há 
a análise dos dados, apresentando em seguida dicas práticas para diminuir esses 
riscos. Uma matéria de utilidade pública. Como ilustração, algumas informa-
ções do mercado nos EUA.

•	Nunca	acenda	velas	em	quartos	vazios	ou	com	crianças.	Mais	da	metade	
dos incêndios por velas ocorrem pelo fato de elas estarem perto de objetos 
de fácil combustão;

•	Quando	estiver	cansado,	nunca	fume	na	cama.	Em	média,	ocorrem	20	mil	
incêndios por ano tendo por causa o fumo;

•	Não	 sobrecarregue	 a	 sua	 fiação	 elétrica.	 Em	 2011,	 houve	mais	 de	 400	
mortes derivadas de incêndio tendo como fonte a parte elétrica em  
uma residência;

•	Em	cada	ano,	quase	20	mil	incêndios	ocorrem	por	problemas	nas	máquinas	
de lavar ou de secar. Cuidado com o material colocado perto dos equipa-
mentos, fazendo com que estejam em uma área bem ventilada;

•	Fique	longe	de	portas	e	janelas	em	uma	tempestade	elétrica	e	desligue	os	
seus aparelhos eletrônicos;

•	Em	 2011,	 mais	 de	 7	 mil	 incêndios	 foram	 iniciados	 por	 brincadeiras	 
de crianças;

•	Mesmo	sendo	um	risco	relativamente	pequeno,	ao	sair	de	casa,	desligue	a	
sua árvore de natal;

•	Ao	todo,	40%	dos	incêndios	acontecem	na	cozinha.	Então,	os	cuidados	
têm que ser redobrados, não deixando material inflamável por perto.

Esta coluna é elaborada pelo consultor de economia do Sincor-SP, Francisco Galiza

O conhecimento não tem limites

Ao buscar um MBA relacionado a seguros, 
fale com quem:

 ● atua neste setor há mais de 40 anos;

 ● conhece o mercado e suas variáveis;

 ● tem corpo docente formado por acadêmicos 
e profissionais do segmento.
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