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Atenção às
áreas de risco

Época de chuva faz sinistralidade crescer sete 
vezes no ramo auto e três vezes no residencial
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Opinião do corretor 
de seguros

Em nova pesquisa, a categoria poderá opinar 
sobre os produtos e serviços oferecidos pelas 
seguradoras parceiras 
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Unimed Paulistana
e a falência dos 
planos individuais
Mais de 740 mil clientes da operadora precisaram de 
portabilidade, afetando diretamente o mercado de planos 
de saúde e consumidores Pág. 14

Pelo acesso ao
seguro agrícola

A Comissão Rural do Sincor-SP mobiliza 
audiência pública sobre importância da 
subvenção para sobrevivência do agronegócio
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Aproveite também condições para hospedagem.
Pela 1ª vez, o Holiday Inn está completamente reservado 

para congressistas do XVII Conec.

Verifique opções 
de parcelamento, 
com valores que 
cabem no seu bolso!

CATEGORIA InvEsTImEnTO*
(por pessoa)

Corretor de seguros 
associado e cônjuge R$ 545,00

Corretor de seguros não 
sócio e cônjuge R$ 995,00

Outros R$ 1.485,00

HOTÉIs
CREDEnCIADOs

ADEsÃO(por pessoa)*
vAlOR DA HOspEDAGEm pARA

3 nOITEs + CAfÉ DA mAnHÃ

Apartamento
para 2 pessoas

Apartamento
individual

Holiday Inn R$ 950,00 R$ 1.900,00
Ibis Barra funda R$ 550,00 R$ 1.100,00

* Check-in em 06/10, a partir das 15h, e Check-out em 09/10. Estacionamento à parte. 
Serão disponibilizados transfers somente para os hotéis oficiais do evento. 

Para esclarecimentos sobre Hospedagem, entre em contato com a AD Feiras pelo  
telefone (11) 5087-3476 ou e-mail conec2016@adfeiras.com.br

* Valores válidos até 31/01/2016

Aproveite o mesmo valor do ano passado, 
agora com parcelas em até 8x*

O COneC é um 
eventO COmpletO. nOs 

valOres estãO inClusOs: 

•  Inscrição
•  Coffee Breaks
•  Almoços
•  Jantares

•  Shows
•  Pasta do Congressista
•  Brindes
•  Sorteio de Grandes Prêmios

•  Transfers dos hotéis oficiais do evento
•   20 palestras consagradas, com o melhor conteúdo 

do mercado de seguros
•  Exposeg – maior feira de negócios do setor

COnfira Opções de HOspedagem e desCOntOs em passagens aéreas
O maior congresso de corretores de seguros do mundo já está com 1/3 das inscrições efetivadas.

não perca mais tempo. Inscreva-se.

www.sincorsp.org.br

Entre os sorteios dos principais prêmios, dois serão exclusivos para corretores associados ao Sincor-SP.

INFORMAÇÕES
EvENtOS SINcOR-SP

(11) 3188-5046

* Condições sujeitas a alterações.
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Trabalharemos irmanados e 
alinhados pelo bem de todos

Nadando contra a corrente das adversidades, o 
mercado de seguros encerrou 2015 com resultados 
considerados bons. De acordo com o última Car-
ta de Conjuntura de 2015, estudo do Sincor-SP, 
a previsão é que o setor de seguros tenha crescido 
10% no ano, mesmo diante da taxa inflacionária 
perto dos dois dígitos. 

Tudo isso é resultado do trabalho da cadeia pro-
dutiva do setor, em especial dos corretores de segu-
ros, que respondem por mais de 80% de arrecada-
ção do setor, e que têm atuado de forma resiliente, 
seguindo os princípios defendidos pelo Sincor-SP 
de empreendedorismo, dedicação, disciplina, inves-
timento em capacitação e novos relacionamentos.

O cenário complexo e desafiador deverá marcar 
também o ambiente econômico de 2016, por isso 
já iniciamos com muito trabalho, dando a tônica 
deste ano. Transformaremos as adversidades que 
ainda se apresentam no cenário nacional em novos 
desafios e, hoje com a proximidade ao corretor de 
seguros, atuaremos juntos em cada ponto. 

Nessa proximidade, iremos lançar mão de uma 
ferramenta muito importante, a comunicação, e 
executá-la da maneira mais transparente possível. 
Logo no início do ano, com a divulgação da au-
diência publica para regulamentar o seguro popu-
lar para os automóveis com mais de cinco anos de 
uso, houve manifestações decorrentes de alguns 
itens da minuta, dando ampla ênfase nisso. Esse 
fato demonstrou o sentimento de ameaça que pai-
ra no espírito do corretor de seguros, fazendo com 
que esta insegurança o impeça de olhar para o lado 
das oportunidades. O Sincor-SP, em parceira com 
sindicatos de outros estados e com a Fenacor, man-
dou manifesto à Susep com sugestões de aconse-
lhamentos para a resolução que será emitida. Claro 
que o fato é preocupante, mas também é fato que 
o Sincor-SP se mantém atento a todos esses movi-
mentos, inclusive todas as reivindicações feitas pela 
categoria, e age com a urgência que a situação exige.  

É preciso que os acontecimentos, especialmente 
num momento de turbulência como este, sejam 
analisados com o maior grau de conhecimento 
possível e serenidade quanto aos pleitos, pois as 
lideranças da categoria estão atentas a fatos que 
podem prejudicar nossa atividade profissional. O 
Sincor-SP, em especial, está instrumentalizado, 
quer seja por nossos colaboradores e assessores, 
nossos diretores executivos e regionais e, especial-
mente, pelas nossas comissões técnicas. Solicito 
então que as dúvidas ou questionamentos sejam  

Cabe ao corretor 
se debruçar neste 
momento em sua 

organização e 
estratégia comercial 
para atender a essa 
demanda que virá. 

Que venha o seguro  
de auto popular!

Alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP

Forte abraço!

direcionados ao nosso time, antes de avaliações pre-
cipitadas que possam dar eco àquilo que não que-
remos. Esse alinhamento é importante para nossa 
rápida e eficiente intervenção. 

No caso do seguro popular, pouca atenção se deu 
à estrutura técnica e às oportunidades que este novo 
produto nos traz. Destaco em especial a oportuni-
dade de negócios na carteira de automóvel (esti-
ma-se uma frota a ser segurada de mais 20 milhões 
de veículos, dobrando praticamente o número de 
segurados hoje), num momento em que a venda 
de veículos zero e, por consequência, os seguros 
deles, despenca (fechamos 2015 com redução de 
27% na produção de veículos novos) - não have-
ria melhor notícia. Além de que este é o melhor 
e mais eficaz combate à comercialização da falsa  
proteção veicular. 

Isto posto, e pelo perfil destes novos consumido-
res, ou seja, pessoas que até o momento provavel-
mente nunca tiveram contato com seguros, pessoas 
que pela sua classe social econômica talvez não se-
jam tão hábeis nos instrumentos online, precisarão 
necessariamente, do sentimento de confiança que 
a venda do seguro via corretor, cara a cara, oferece. 
Cabe ao corretor se debruçar neste momento em 
sua organização e estratégia comercial para atender 
a esta demanda que virá. Que venha o seguro de 
auto popular!

Em 2016 teremos um ano novamente com in-
tensa programação de capacitação e motivação para 
o corretor de seguros, incluindo ainda nosso grande 
congresso, o XVII Conec, cujo tema contextualiza 
o sentido das nossas ações: “Aprender, empreender 
e ser - Corretor: o caminho seguro da distribuição”. 
Falando de Conec, no momento de fechamento 
desta edição do JCS ultrapassávamos a casa dos 
2.500 inscritos, o que nos enche de alegria pela an-
tecedência e o inédito parcelamento em 10 vezes 
que propiciamos ao corretor de seguros.  

Temos pela frente desafios, mas nosso trabalho e 
empenho farão com que o ano, mais uma vez, seja 
permeado de conquistas, pois como sempre digo, 
nada acontece por acaso. Conhecedor do grau de 
profissionalismo atualmente atingido pelo corre-
tor de seguros, sei que os desafios se transformarão  
em oportunidades.
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Mande suas reclamações, questionamentos, elogios ou sugestões para a redação do JCS, por e-mail: jcs@sincorsp.org.br ou pelo correio: Rua Líbero Badaró, 293, 29º andar – Centro (SP) – CEP: 01009-907

correspondências
Do Sindicato para entidades ou empresas e vice-versa

Reportagem do Bom Dia Brasil, que trata produto 
de cooperativa como seguro

Pedido de esclarecimento à Susep

Prezado Sr. Vinícius Menezes, editor do Bom Dia Brasil, em nome do Sindicato 
dos Corretores de Seguros no Estado de São Paulo (Sincor-SP), manifestamos 
oposição e indignação à abordagem veiculada pelo Bom Dia Brasil na matéria 
sobre a regulamentação do seguro de automóvel popular, que se encontra em fase 
de audiência pública pela Susep. A reportagem, “Carro usado pode ter seguro 
popular até 30% mais barato”, foi transmitida na quinta-feira, 14 de janeiro, 
para todo o País. 
Ao relatar que o consumidor poderá contar, em breve, com uma alternativa 
viável, por meio de produto que utiliza peças recondicionadas e certifi cadas, 
o repórter Ari Peixoto abre espaço para registrar que o motorista Marcos José 
de Oliveira, principal personagem da matéria, “fez o chamado seguro de 
cooperativa, em que os benefi ciados se juntam para dividir as despesas quando 
acontece um acidente ou roubo”. 
A informação está quase no fi nal da reportagem, mas logo em seguida à 
declaração do superintendente da Susep, Roberto Westenberger. Da forma 
como foi ao ar, a edição sugere que a prática das cooperativas, destacada na 
arte como “prejuízo compartilhado”, é lícita e regulamentada.
Não é nenhuma coisa, nem outra. 
É assim que, mesmo sem aparente intenção, a reportagem incorre em erro grave, 
divulgando atividade que está à margem da lei e proporciona diversos perigos aos 
cidadãos. As cooperativas e associações oferecem proteção veicular, modalidade 
que não pode ser confundida com seguro, pois tais entidades não possuem reservas 
legalmente constituídas e não podem ser fi scalizadas pela Susep, confi gurando 
verdadeira violação aos direitos do consumidor, até porque não há garantia 
nenhuma de que as peças utilizadas em consertos têm procedência legal. Ou seja, 
atuam em movimento inverso ao foco da reportagem. 
Diante do exposto, pedimos que o Bom Dia Brasil esclareça a população, 
apontando que cooperativas e associações não trabalham com seguros e que seus 
produtos são fi guras anômalas de um mercado marginal, existente sem o amparo 
da lei e do órgão regulador. 
Além disso, é importante reforçar que apenas corretores de seguros têm a 
devida habilitação para comercializar seguros. Nossa categoria é a única que 
tem a qualifi cação exigida para oferecer as soluções mais adequadas a cada 
perfi l de cliente, com idoneidade e liberdade profi ssional, zelando sempre pelo 
profi ssionalismo e atendimento em nível de excelência e nunca abrindo mão da 
segurança e da tranquilidade dos segurados, mesmo que isso signifi que atender as 
demandas em horários além do expediente e nos fi ns de semana. 
Agradecendo a sua atenção, esperamos contribuir ainda mais para o bem-estar 
social, em favor do verdadeiro mutualismo que é praticado pelas seguradoras e 
seus agentes independentes de distribuição, os corretores de seguros. E estamos à 
disposição para mais esclarecimentos. Forte abraço! 

llmº. Sr. Roberto Westenberger, devido a diversas 
reclamações por parte dos corretores de seguros de São Paulo, 
encaminhamos carta anexa à Rede Globo com nossas 
considerações sobre a menção do “seguro de cooperativas”, 
pontuado pelo jornalista no fi nal da reportagem.  
O veículo prontamente nos respondeu e, para nossa surpresa, 
disse que o fez baseado em afi rmações de V.Sa. Tal fato nos 
leva respeitosamente a solicitar qual, de fato, é a posição 
assumida pela autarquia.
Forte abraço! 

São Paulo, 15 de janeiro de 2016
Presidente do Sincor-SP 
ALEXANDRE CAMILLO

São Paulo, 18 de janeiro de 2016
Presidente do Sincor-SP
ALEXANDRE CAMILLO

Olá, Alexandre, em primeiro lugar, obrigada pela mensagem. Vinicius 
Menezes está de férias e em sua ausência eu respondo pelo Bom Dia Brasil.
Gostaria de esclarecer que o repórter Ari Peixoto, durante a apuração da 
reportagem, teve o cuidado de questionar a Susep sobre a modalidade de 

cooperativa a que o entrevistado se associou. E teve a resposta do superintendente de que a 
forma como a cooperativa em questão funciona - com rateio de prejuízos entre associados, 
como foi dito na matéria - é aceitável e que não há problema nenhum nela, ainda que não 
seja regulada pela Susep. De forma alguma divulgamos prática à margem da lei. Publicamos 
informações que tiveram o devido respaldo da entidade que regula o setor.
Estou à disposição para outros esclarecimentos. Um abraço.

São Paulo, 15 de janeiro de 2016
Editora-executiva do Bom Dia Brasil (Rede Globo)
ANA PINI

Prezado Camillo, a entrevista pleiteada pelo 
veículo dizia respeito tão somente ao seguro 

popular de automóvel. Em atenção ao questionamento apresentado, na 
forma abaixo, esclareço que a posição da Susep é, como não poderia deixar 
de ser, no sentido de que somente poderão operar em seguros privados 
Sociedades Anônimas ou Cooperativas (exclusivamente, no caso dos 
seguros agrícolas, de saúde e de acidentes do trabalho), devidamente 
autorizadas, conforme dispõe o artigo 24 do Decreto Lei n° 73/1966.

Não por acaso, mas baseada nesse entendimento, esta Autarquia foi 
responsável pelo ingresso de cerca de 161 ações civis públicas, atualmente 
em curso, em desfavor das cooperativas, associações e outras instituições 
que operavam indevidamente, ao arrepio da legislação vigente, produtos 
securitários. Abraço.

São Paulo, 21 de janeiro de 2016
Superintendente da Susep
ROBERTO WESTENBERGER

Pelo Facebook, 15 de janeiro de 2016
Corretor de seguros da região de Jundiaí
ALEXANDRE MONTEIRO

Pelo Facebook, 15 de janeiro de 2016
Corretor de seguros da região de Jundiaí
MARCELO CORRADINI

Pelo Facebook, 16 de janeiro de 2016
Corretor de seguros de Rondônia
ELIZEU DIAS

Manifestações sobre ação do Sincor-SP 
direcionada à reportagem

O pior foi fazer uma entrevista com o presidente da 
Susep e depois falar de cooperativas! 
Todo apoio, Sincor-SP. Vamos que vamos.

Espero que tenha efeito positivo a respeito desta reportagem !!!!

Isso sim é um Sincor atuante!

voz do corretor
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De acordo com a ministra da Agricultura, 
Kátia Abreu, o valor para subsidiar o seguro 
agrícola em 2016 pode chegar à casa do 
R$ 1 bilhão, o que cobriria 20 milhões 
de hectares, atingindo quase toda a área 
de maior risco climático. Para este ano, o 
orçamento garantido é de R$ 741 milhões, 
no entanto, a busca por novas fontes está 
sendo discutida entre Kátia e o ministro da 
Fazenda, Nelson Barbosa. A emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio 
(CRA) indexados ao dólar e mudanças na subvenção das Letras de Crédito do 
Agronegócio (LCA) estão sendo avaliadas.

Entre janeiro e outubro do ano passado, 
o mercado de seguros, capitalização e 

previdência privada aberta devolveu 
cerca de R$ 91 bilhões à sociedade em 
forma de indenizações. O montante 
é equivalente a R$ 300 milhões por 
dia, ou R$ 12,5 milhões a cada hora. 
De acordo com dados levantados 
pela CNseg, o crescimento foi de 
9,6% em relação ao mesmo período 
do ano passado. Apenas em ramos 
elementares, a quantia devolvida 
foi de R$ 30,2 bilhões no período, 
representando avanço de 7,1% em 
comparação com 2014.

cobertura básica

Seguro agrícola pode ter subvenção 
de até R$ 1 bilhão este ano

ACE e Chubb Seguros: aquisição concluída

Usuários estão 
insatisfeitos com 
planos de saúde

Mais de 40% dos beneficiários de planos 
de saúde avaliaram os serviços prestados 
pelas operadoras como péssimo, ruim 
ou regular, é o que indica uma pesquisa 
realizada pelo Instituto Datafolha. A avaliação 
negativa inclui aspectos como falta de acesso a 
medicamentos (30%), valor das mensalidades 
(27%), demora no reembolso (19%) e recusa no 
atendimento de procedimentos médicos (15%). 

Indenizações somaram
R$ 91 bilhões em 2015

Mercado de seguros paga R$ 41, 1 milhões em 
impostos por dia

Um estudo realizado pela CNseg revela que o mercado de 
seguros está entre os segmentos que mais pagam impostos no 
Brasil. No levantamento, entre janeiro e setembro de 2015, as 
empresas do setor desembolsaram mais de R$ 11,1 bilhões em 
diferentes tributos, tanto federal e estadual, quanto municipal. 
O montante representa R$ 41,1 milhões por dia e 
R$ 1,7 milhão a cada hora, fazendo com que o segmento 
ocupe o 5º lugar dos setores que mais pagam impostos no País.

No dia 18 de janeiro, a Chubb Seguros anunciou que a aquisição 
de suas operações pela ACE Limited foi concluída e agora a 
empresa passa a operar em 54 países. Segundo comunicado oficial, 
assinado pelo presidente da companhia, Antonio Trindade, e o 
presidente regional da Chubb Latin America, Jorge Luis Cazar, a 
então chamada “nova Chubb” irá compartilhar os valores das duas 
empresas, tendo como base “subscrição superior, serviço superior e 
execução superior”.

Susep investiga  
liquidações extrajudiciais

Nos últimos anos, a Confiança Companhia 
de Seguros, a Associação dos Profissionais 
Liberais Universitários do Brasil - APLUB, 
a Capemisa APLUB Capitalização, Federal 
- Federal de Seguros S.A, a Federal Vida 
e Previdência e a Blazei Participações S.A. 
entraram em liquidação extrajudicial. Por isso, 
a Susep decidiu montar comissões de trabalho 
com o objetivo de abrir inquéritos para 
investigar os motivos das liquidações e possíveis 
responsabilidades dos administradores e 
membros dos conselhos administrativo e fiscal.
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tendências

Demanda no segmento
de benefícios

Naturalmente, é muito importante que o mercado de seguros brasileiro (e 
os corretores de seguros, em particular) entenda a demanda dos seus consu-
midores nas áreas de seguros e benefícios. Ou seja, o que de fato os clientes 
querem e valorizam? Recentemente, nessa linha, saiu uma boa referência, o 
artigo “Th e Most And Least Generous Worker Benefi ts In Th e World”, publicado 
no site “theonebrief.com”. O texto, rico em estatísticas, avalia o segmento de 
benefícios oferecidos pelas empresas. Abaixo, algumas conclusões:

1) Os ganhos proporcionados com um bom programa de benefícios são inú-
meros. Empregados mais satisfeitos nesse particular são 12% mais produ-
tivos, reduzindo em 25% a taxa de saída das empresas. Segundo números 
do mercado americano, a cada US$ 1 gasto na saúde e benefício dos seus 
funcionários, a empresa tem um retorno de US$ 3 a 6 nesse investimento.

2) Pela pesquisa, o seguro saúde ainda é o benefício mais valorizado, vindo 
a seguir um plano de aposentadoria. Outros tópicos também são lembra-
dos, como horários fl exíveis, férias e um bom plano de carreira.

3) Há comparações curiosas, como o de dias de férias pagas em diversos 
países. Por exemplo, no topo da lista, o Kuwait, com 43 dias por ano. 
Ou o de empresas que oferecem mais horários fl exíveis para seus funcio-
nários, situação útil para muitos pais com crianças pequenas. Nesse caso, 
o México lidera essa lista, sendo tal benefício oferecido a quase 40% dos 
trabalhadores desse país.

4) Um número importante. Apesar dos ganhos já citados, em média, 
57% dos empregados não se sentem adequadamente preparados, em 
termos econômicos, para a aposentadoria. Ressalte-se que essa tendên-
cia é mundial. No Brasil, esse valor é um pouco maior, 60%, no mes-
mo nível do México, e menor do que nos EUA - o que não deixa de ser 
surpreendente, indicando o maior grau de exigência dos consumidores 
desse país. Essas expectativas dos empregados mostram um bom espaço 
para os corretores de seguros atuarem, cobrindo essa lacuna do mercado.
Assim, é preciso fi car atento.

Em suma, mesmo alguns números do texto sendo obtidos a partir de pes-
quisa avaliando a realidade nos EUA, eles devem ser também, em boa parte, 
válidos para o mercado daqui.

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

Está na hora de você 
MODERNIZAR suas 
técnicas de vendas.

A Unisincor agora oferece o curso

SUPERANDO
OS DESAFIOS DA 
COMERCIALIZAÇÃO 
DE SEGUROS NO 
MERCADO ATUAL
Solicite na sua Regional do Sincor-SP 
e saia do piloto automático.

Para ver a agenda completa
de treinamentos, acesse

WWW.UNISINCOR.COM.BR

 WWW.FACEBOOK.COM/UNISINCOR

EVOLUINDO SEMPRE
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cenário

Por Elaine Lisbôa

O início do ano costuma deixar milhares de pessoas 
em situação de alerta por conta da chuva. São famí-
lias que sabem o que é tentar recuperar tudo o que se 
perdeu depois de ter seus bens levados ou danifi cados 
pela água. 

Segundo a Defesa Civil, somente na cidade de São 
Paulo existem 105 mil famílias que vivem em 407 
áreas de risco, perto de córregos, encostas ou morros. 
Compondo esse número temos a Zona Sul, com 176 
áreas, seguida da Norte, com 107, Leste, com 100, e 
Oeste, com 24.

Já no litoral norte de São Paulo, foram mapeados 
100 pontos com riscos de inundações e deslizamen-
tos de terra em períodos de chuva, regiões onde vivem 
mais de 2 mil famílias [veja outras regiões no gráfi co].

A percepção geral é de que, por serem áreas pró-
ximas a córregos e encostas, estejam situadas favelas, 
mas, segundo o corretor de seguros e coordenador da 
Comissão de Riscos Patrimoniais do Sincor-SP, Nel-
son Fontana, não é esta a realidade. 

“Temos bairros com problemas crônicos como, por 
exemplo, as redondezas do estádio do Palmeiras, próxi-
mos ao Metrô Barra Funda, em São Paulo, que tradicio-
nalmente alagam nos dias de chuvas fortes e são ocupadas 
por lojas e residências de classe média, cujos moradores 
demandam estas coberturas”, explica Fontana.

Entretanto, naturalmente, as seguradoras condicio-
nam a vistoria prévia do local para aceitação do risco 

de inundação e desmoronamento. “Esse período de 
fortes chuvas é cíclico e, inevitavelmente, faz parte 
da precifi cação do seguro, mas nossa análise é regio-
nal e não considera áreas de riscos específi cas, quando 
se trata das coberturas envolvendo esses fenômenos”, 
completa o diretor de Sinistros da Tokio Marine Segu-
radora, Alexandre de Souza Vieira.

Entre os meses de dezembro e março, Vieira 
aponta que o volume de sinistros decorrentes desses 
eventos cresce sete vezes no ramo de automóvel e 
três vezes no residencial.

Falta proteção no residencial
Os moradores de regiões de risco encontram difi -

culdades para contratar um seguro para as residências. 
Fontana comenta que as seguradoras, aliadas aos da-
dos obtidos em inspeções, não estão disponibilizando 
coberturas contra inundação e desmoronamento na 
maioria desses imóveis. 

“No entanto, temos registros de indenizações pagas 
pelas companhias. De maneira geral, se referem a lo-
cais que não possuíam histórico de sinistros repetitivos 
na área, nem aparentavam gravidade perceptível nas 
vistorias, mas um conjunto de fatores levou à ocorrên-
cia naquele local segurado, o que chamamos de risco 
eventual”, considera o coordenador.

Intervenção do governo
Para minimizar o impacto das chuvas junto à po-

pulação, algumas prefeituras do Estado de São Paulo 
aderiram a um plano preventivo do governo chamado 
“Chuvas de Verão 2015/2016”, lançado no início de 
dezembro do ano passado. 

O programa traz auxílio nas áreas de limpeza, para 
contribuir no escoamento da água, com serviços de co-
leta de lixo e limpeza de bueiros e bocas de lobo; inves-
timentos em drenagem, com a canalização de córregos; 
podagem de árvores; acompanhamento de equipes da 

Temos bairros com problemas crônicos como, por exemplo, as redondezas 
do estádio do Palmeiras, próximos ao Metrô Barra Funda, em São Paulo, que 

tradicionalmente alagam nos dias de chuvas fortes e são ocupadas por lojas e 
residências de classe média, cujos moradores demandam estas coberturas.   ...

Nelson Fontana
Coordenador da Comissão de Riscos Patrimoniais do Sincor-SP

Entre os meses de dezembro e janeiro, a sinistralidade decorrente das chuvas 
cresce sete vezes no ramo de automóvel e três vezes no residencial

Sinistros em 
dias chuvosos
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Eles [segurados] acabam caindo sempre nas mesmas armadilhas 
todo ano, apesar das orientações disponíveis. No entanto, o número 

de ocorrências vem se mantendo estável. Os corretores conhecem 
as regras de aceitação das seguradoras e orientam os clientes.   ...

Alexandre de Souza Vieira
Diretor de Sinistros da Tokio Marine Seguradora

Toda ação é válida para mitigar os problemas da cidade. 
Ações preventivas, como retirar moradores de área de risco, limpeza 

de esgotos etc, são atribuições exclusivas do poder público e, sem dúvida, 
contribuirão para a sociedade, mas, neste período, a conscientização 

de todos contribuirá para que os riscos sejam minimizados

Salvador Edison Jacintho
coordenador da Comissão de Automóvel

CET nas regiões onde houve bloqueios de vias, com 
remoção de veículos em situações de risco e restrição 
de circulação; retirada de pessoas de áreas de risco; além 
de comunicação sobre o impacto e efeitos das chuvas. 

Fontana acredita que esse tipo de ação traz resulta-
dos em locais onde o risco não é recorrente, mas nas 
regiões onde ele é certo, são necessárias iniciativas mais 
efetivas, com obras que demandam investimento. 

“A Prefeitura de São Paulo sabe que não tem
recursos para eliminar os riscos e nem para desocupar 
os locais, muito menos que eles serão minimizados por 
ações simples como limpeza. Essas prevenções podem 
ser muito efi cazes – e existe um histórico de graves da-
nos que foram causados por desleixo – em locais que 
possuem risco eventual, mas onde ele se repete a cada 
ano, seriam necessárias ações mais efetivas envolvendo 
obras caríssimas”, pontua o coordenador.

O problema desse investimento, segundo ele, é que 
benefi ciaria poucos moradores, o que torna o projeto 
discutível, já que seriam utilizados recursos públicos 
em grande escala para proteger apenas alguns morado-

res. “Claro que estamos falando de riscos patrimoniais, 
porque a Prefeitura sabe que tem que zelar pela vida 
daqueles moradores”, completa.

Automóvel segurado
A aceitação da proposta do seguro de automóvel 

também está sujeita a análise de risco, mas é recorrente 
entre as companhias. O coordenador da Comissão de 
Automóvel do Sincor-SP, Salvador Edison Jacintho, 
explica que a principal negativa de sinistros é o calço 
hidráulico, que é o enchimento da câmara de com-
bustão com líquido, o que causa a quebra de compo-
nentes internos do motor. “Essa ocorrência acontece 

normalmente quando o segurado passa em trechos 
alagados que estejam com profundidade maior do que 
a altura do meio do pneu. O problema é que os cor-
retores de seguros acompanham com frequência essas 
ocorrências, principalmente nos grandes centros onde 
são mais frequentes”, destaca. 

Para Vieira, da Tokio Marine, os segurados ain-
da são pouco cautelosos em relação aos riscos. “Eles 
acabam caindo sempre nas mesmas armadilhas todo 
ano, apesar das orientações disponíveis. No entanto, o 
número de ocorrências vem se mantendo estável. Os 
corretores conhecem as regras de aceitação das segura-
doras e orientam os clientes”.

Para Jacintho, a iniciativa do governo é um bom 
começo, mas as pessoas não podem esquecer o seu pa-
pel. “Toda ação é válida para mitigar os problemas da 
cidade. Ações preventivas como retirar moradores de 
área de risco, limpeza de esgotos etc são atribuições ex-
clusivas do poder público e, sem dúvida, contribuirão 
para a sociedade, mas neste período a conscientização 
de todos contribuirá para que os riscos sejam minimi-
zados”, conclui.

ALGUMAS REGIÕES COM RISCOS DE INUNDAÇÕES E DESLIZAMENTOS DE TERRA

LITORAL NORTE
100 pontos 

2 mil famílias

Áreas mapeadas: 
Caraguatatuba, São 
Sebastião, Ubatuba 

e Ilhabela

RIBEIRÃO 
PRETO
88 pontos

Áreas mapeadas: 
Abaeté, Jardim São 
Guilherme, Parque 

Vitória Régia III, 
Retiro São João 

e Trujillo

CAMPINAS
36 pontos

Áreas mapeadas: 
Campinas, 

Hortolândia, 
Indaiatuba, Monte 

Mor, Sumaré, 
Valinhos e Vinhedo

SOROCABA
88 pontos

Áreas mapeadas: 
Brigadeiro Tobias, 

Jardim Abaeté, Jardim 
Baronesa, Jardim 
Ipiranga, Jardim 

Pelegrino, Jardim 
Santo André, Parque 

Esmeralda, Parque São 
Bento, Vila Astúrias e 

Vitória Régia

MOGI DAS 
CRUZES

38 pontos

Áreas mapeadas: 
Jardim Margarida, 

Jardim Náutico, 
Jardim Piatã I, Ponte 
Grande, Residencial 

Itapeti, Vila 
Nova União e 

Vila São Paulo

100
pontos

88
pontos

36
pontos

88
pontos

38
pontos
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comissões

Vamos ser éticos?

Em uma das edições anteriores do JCS (setem-
bro/2015), a Comissão de Ética discorreu sobre um 
tema que vem tirando o sono de muitos de nossos co-
legas: a perda da carteira de clientes. 

Naquela matéria, tratamos das questões técnicas e 
de natureza preventiva que devem ser observadas e/
ou adotadas, a fi m de se precaver dessa situação, que 
causa problemas e aborrecimentos – principalmente 
quando o assunto envolve ex-funcionário. Ele se torna 
um profi ssional habilitado do ramo, resolve achacar 
os clientes de seu outrora empregador ou, ainda, vai 
trabalhar na concorrência levando as informações da 
anterior empresa na qual laborava.

Feitas essas colocações e dadas as prerrogativas da 
Comissão de Ética do Sincor-SP, que, entre outras 
atribuições, direciona suas ações e orientações no sen-
tido de conciliar os interesses contraditórios envolvi-
dos nos litígios que chegam até o seu conhecimento, é 
importante destacar que quem se utiliza de meios ilí-
citos para, em proveito próprio ou de terceiros, desviar 
clientela de outras pessoas e/ou empresas, está, sim, 
COMETENDO CRIME.

Vale dizer, está dolosamente (com a atitude de que-
rer ou de fazer acontecer) praticando uma conduta 
que, levada às instâncias judiciárias criminais pela par-

te ofendida, poderá impor ao infrator uma pena de 
detenção que irá variar de 3 meses a 1 ano ou multa. 
Destaque-se que, além desse crime (o mais usualmen-
te praticado), outras formas de conduta indevida tam-
bém ensejarão na mesma penalidade.

São elas:
I.  Utilizar-se de conhecimentos, informações ou dados confi-

denciais a que teve acesso mediante relação contratual ou 
empregatícia, mesmo após o término do contrato;

II.  Empregado que recebe dinheiro ou qualquer outra benesse 
para proporcionar vantagem à concorrência;

III.  Publicar falsa afirmação (pode ser por e-mail, site, encarte 
etc) em detrimento de concorrente, com o intuito de obter 
vantagem.

Nos casos acima, o infrator estará incorrendo no crime de 
CONCORRÊNCIA DESLEAL, devidamente tipificado no art. 195 
e correspondentes incisos da Lei 9.279/1996.

Entretanto, e especifi camente para aqueles ex-fun-
cionários que posteriormente tornam-se corretores 
de seguros (ou sócios de empresas do ramo), aqui 
vai mais uma importante informação: a SUSEP, 
com base no que preconiza o art. 7º. da Resolução 
CNSP 243/2011, também penaliza essas condutas 
criminosas com a aplicação da pena de CANCE-

LAMENTO DE REGISTRO PROFISSIONAL 
junto àquela autarquia. 

E as “más notícias” não param: como requisito para 
proceder com esse cancelamento de registro profi ssio-
nal, basta que a infração cometida também seja capi-
tulada como crime, ou seja, mesmo que não haja uma 
ação judicial em curso (neste caso, de “concorrência 
desleal”), basta que se prove, junto à SUSEP, ser a con-
duta qualifi cada como de natureza criminosa que o 
corretor (PF ou PJ) será, em Processo Administrativo 
Sancionador, condenado com o cancelamento de seu 
registro profi ssional – não podendo exercer a profi ssão 
pelos cinco anos seguintes.

Portanto, sendo você qualifi cado como um profi s-
sional trabalhando na (ou para a) indústria do seguro, 
o crime de “concorrência desleal” abrangerá qualquer 
uma das condutas criminosas aqui dispostas e, para os 
corretores de seguros e as empresas corretoras de segu-
ros, além de terem de responder, judicialmente, pela 
prática desse crime, também poderão ser processados 
administrativamente, vindo a perder o seu registro 
profi ssional junto à SUSEP.

E então: vamos todos juntos responder a pergunta co-
locada no início desta matéria: SOMOS ÉTICOS. SO-
MOS CORRETORES DE SEGUROS!

Esse conteúdo foi produzido pela Comissão de Ética do Sincor-SP, que é composta por: Paulo Jatene Bosisio (coordenador), 
Antonio José Guazzelli, José Carlos Souza, Luis Ricardo Moreira e Marcos Ribeiro Cunha

Quem se utiliza de meios ilícitos para, em proveito próprio ou de terceiros, desviar 
clientela de outras pessoas e/ou empresas, está, sim, COMETENDO CRIME
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A Comissão Rural do Sincor-SP é composta por: Antonio 
Américo de Aquino (coordenador), Álvaro Bucceroni, André 
Santos Costa Biancardi, David Elias Martin, Karen Regina 
Rodante Matieli e Kijiro Fujii

Audiência pública visa garantir acesso 
ao seguro para agropecuaristas
Por Th aís Ruco

O seguro rural no Brasil, e em particular o seguro 
agrícola, nos últimos 10 anos tem cumprido seu pa-
pel de mitigador do risco de crédito e de garantidor 
da permanência do agricultor em sua atividade pro-
dutiva. Isso, porque ele indeniza prejuízos fi nanceiros 
decorrentes da perda de produção ocasionada por 
eventos climáticos. 

Por ser um seguro de riscos correlacionados, o custo 
de sua aquisição para o produtor fi ca alto, impondo aos 
governos a necessidade de subsidiar o prêmio. É assim 
em muitos países da Europa e nos Estados Unidos.

O Programa de Subvenção ao Seguro Rural do 
Governo Federal teve seu início em 2005, embora o 
governo do Estado de São Paulo já viesse subsidiando 
parte do prêmio do seguro. Com a subvenção, a de-
manda pelo seguro cresceu tanto que, em 2005, foram 
liberados R$ 2,3 milhões e, em 2014, R$ 693,50 mi-
lhões, embora o mercado precisasse de mais recursos.

Em 2015, o governo deu uma marcha ré no progra-
ma, que tinha orçamento de R$ 668 milhões. Duran-
te o ano, foram liberados apenas R$ 282 milhões. A 
outra parte dos recursos foi utilizada para quitar dívi-
das atrasadas com as seguradoras, provocando redução 
de mais de 57% na subvenção federal, deixando mais 
de 50 mil agricultores sem seguro, à mercê da sorte.

Acompanhando de perto o sofrimento dos agricul-
tores e pecuaristas, que frequentemente perdem suas 
lavouras com eventos climáticos e muitos deles deixa-
ram a atividade rural, e sabendo da grande contribui-
ção que a agropecuária permite ao desenvolvimento 
do Estado e do Brasil, em maio de 2015 a Comissão 
Rural do Sincor-SP procurou o secretário Arnaldo Jar-
dim para pleitear mais recursos ao FEAP (Fundo de 
Expansão do Agronegócio Paulista) para subvenção 
e facilidades de acesso ao seguro rural, “sem travas e 
sem discriminação para todos os produtores”, como 
ressalta o grupo.

Naquela oportunidade, orientados pelo secretário 
e com o apoio do deputado Luis Carlos Gondim e 
sua assessoria, os corretores de seguros da Comissão 
do Sincor-SP optaram pela realização de audiência 
pública, entendendo que a reivindicação conduzida 
a partir da casa legislativa encontraria maior resso-
nância e acolhida pelo poder executivo. A audiência 
pública sobre a “Importância da Subvenção Estadual 
para Sobrevivência do Agronegócio” foi realizada na 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia 
3 de dezembro.

“O governo federal conhece a importância do
seguro agrícola, no entanto não hesita em efetuar 
cortes drásticos na verba destinada ao seguro e busca 
atender o maior número de agricultores com o me-
nor volume de recursos. Apostando nessa estratégia, 
lançou os valores de subvenção para os próximos três 
anos, alterou percentuais e limite de subvenção e aca-
bou com os percentuais especiais para municípios 
prioritários, agricultores cadastrados no PRONAMP 
e agricultores produtores de orgânicos. Estão orçados 
para o triênio: R$ 400 milhões para 2016, R$ 425 
milhões para 2017, e R$ 455 milhões para 2018”,
relatou o coordenador da Comissão Rural do Sincor
-SP, Antonio Américo de Aquino, durante a audiência. 

Para os corretores de seguros especialistas, membros 
da Comissão, o benefício da subvenção não é só o de 
garantir a renda do produtor, mas possibilita o aumen-
to da massa do seguro, pulveriza o risco, mitiga o risco 
moral e combate a seleção adversa, fatores que têm 
contribuição importante no custo do seguro.

“A ocorrência de sinistro com característica catastró-
fi ca tem efeito devastador, prejudicando não apenas 
os agricultores da região, mas toda cadeia econômica: 
gera desemprego no comércio e diminuiu a arrecada-
ção do município, trazendo problemas sociais”, disse 
o coordenador.

Os membros da Comissão acreditam que podem 
mudar este quadro, pois o Estado de São Paulo tem 
tradição de compreender a angústia dos agricultores. 
Foi o primeiro Estado brasileiro a criar o seguro agrí-
cola e, através do Decreto 10.554, criou o seguro obri-
gatório contra granizo para lavouras de algodão. 

A experiência foi tão positiva que, em 1948, através 

da Lei nº 11 de 19/07/1948, criou a carteira de seguro 
agrícola contra granizo para viticultura. Depois criou 
a Cosesp, que fi cou 30 anos no mercado e teve uma 
passagem de sucesso no mercado de seguro agrícola. 
Em 2004, a Cosesp foi privatizada encerrando suas 
atividades em 2006. Em 2002 o Estado de São Paulo 
criou a subvenção estadual para o seguro rural, admi-
nistrada pelo FEAP, e começou a oferecer os benefícios 
da subvenção em 2003.

Iniciativa do deputado estadual Luiz Carlos Godim 
(SD), a audiência pública contou com a presença de 
importantes autoridades do setor agropecuário e se-
curitário, como o secretário de Política Agrícola do 
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, Alfonso Adriano Sleutjes; o 
presidente da Organização das Cooperativas do Esta-
do de São Paulo, (Ocesp), Edvaldo Del Grande; e o 
presidente da Federação da Agricultura do Estado de 
São Paulo, Fabio Meirelles.

COMISSÃO
RURAL

Evento foi organizado pelo Sincor-SP, em conjunto com o deputado 
estadual Luiz Carlos Gondim
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Itamar Ziliotto*
Diretor Comercial da SPB – 
SegPartners Brasil Corretora de 
Seguros, com 13 anos de atuação 
na diretoria da Itaú Seguros

Em decorrência e como consequência própria dos novos 
tempos e inovadoras tecnologias, diversos são hoje os canais de 
distribuição de seguros. Todavia, o canal corretores se mantém 
como o mais efi ciente, em que pese não ter ainda logrado suprir 
e desenvolver todo o potencial, que as muitas oportunidades ofe-
recem e que permanecem inexploradas e disponíveis para conso-
lidação dessa mesma efi ciência.

Olhar o passado e sua evolução, identifi cando as causas do 
sucesso e os motivos dos desacertos, habilita a edifi cação de um 
aprimoramento, que deverá ser permanente, progressivo e repli-
cável, num mercado em generoso crescimento.

Consumidores mais cientes de suas necessidades de proteção à 
vida e ao patrimônio, recursos mais abundantes, conhecimento 
mais difundido e disponível são parte de um composto de va-
riáveis, que indicam crescimento ascendente no negócio seguro, 
embora ainda tenha muito que evoluir, sobretudo, do ponto de 
vista da conscientização da sociedade quanto à importância de se 
fazer um seguro.

Ainda que, momentaneamente, a economia esteja navegando 
em um vale, o seguro é e continuará a ser um ramo de negócio 
menos afetado pelas crises econômicas de mercado. 

A “comoditização” de produtos, o desconhecimento e a di-
fi culdade de acesso, a inadequação das estruturas, canais alter-
nativos, meios digitais, atendimento inapropriado, exigências 
legais, poucas barreiras de entrada, todavia, fazem parte de uma 
lista mais ampla de difi culdades e obstáculos no desenvolvimen-
to do canal, se constituindo em ameaças à sua supremacia e até 
à sua sobrevivência.

O mercado de seguros brasileiro, historicamente atrasado, 
com baixíssima cultura de proteção e prevenção e com grande 
potencial de exploração, experimentou situações novas, especial-
mente após 1994, quando assistimos ao fi m da hiperinfl ação à 
retomada da atividade econômica. Somadas a esses, outras di-
versas circunstâncias contribuíram para um período de grande 
crescimento desse mercado. Três exemplos:

1) Enorme incentivo à produção e aquisição de automóveis, 
2) Aprimoramento dos serviços de assistência para

diversas aplicações;
3) Falência dos serviços públicos de saúde.
Destaque também às responsabilidades trazidas pelo Código 

de Proteção ao Consumidor, cujos esforços de adaptação depu-

O corretor de seguros: mercado e distribuição 
raram a comercialização. Para dar atendimento a essa demanda, 
surgiram novas alternativas, como os microsseguros, atrelados 
ao comércio e à Internet sob várias formas. Enquanto isto, os 
bancos consolidaram sua posição nos seguros de vida e planos 
de previdência.

Operando neste cenário, o corretor de seguros soube se adap-
tar aos novos tempos. Atraiu novos consumidores. Sobressaiu-se 
técnica e comercialmente e segue dominando as ações.

Seguros, embora tenha ganhado relevância na sociedade, con-
tinua sendo um tema complexo, sazonal, pouco atraente e, via de 
regra, entendido pelo consumidor como caro pelo que entrega.

Para o segurado é sempre um assunto árido, mesmo que ne-
cessário. A data de vencimento das apólices contribui para que 
as negociações ocorram objetivamente e se repitam anualmente, 
relembrando o seguro e os benefícios a ele atrelados, nem sempre 
utilizados no período da vigência, muitas vezes, por mero desco-
nhecimento ou por defi ciência de divulgação e pós-venda.

 A relação pode melhorar, ou não, na ocorrência de um sinis-
tro e em seu atendimento. O que, aliás, tem se constituído senão 
no único, ao menos no mais importante marketing do corretor.

O corretor de seguros é o facilitador desse tema e o profi ssional 
certo para assessorar o cliente na composição das garantias ade-
quadas, propor a forma correta, assegurar que as condições con-
tratuais sejam as apropriadas e as convenientes para o segurado. 

Nos últimos 20 anos, milhões de novas contratações de segu-
ros de automóveis, residências, vidas, previdências, saúde, patri-
mônio das empresas, transportes, garantias, fi ança locatícia e ou-
tros catapultaram o volume de prêmios a signifi cativo percentual 
de participação no PIB.

Produtos novos, clientes de primeira viagem, são ingredientes 
apropriados para que nem tudo aconteça de forma tranquila e 
feliz. Houve incidentes, perdas, desinformação, confl ito. Até o 
próprio corretor buscou proteção de uma apólice para eventuais 
percalços da atividade. Esse cenário tende a se manter por bom 
tempo, assegurando ao corretor um espaço amplo para servir a 
sociedade e contribuir para criar nela uma cultura de proteção à 
vida e ao patrimônio.

Há, contudo, riscos e ameaças, especialmente aquelas re-
lacionadas ao papel do corretor, enquanto empresário, em-
pregador, formador de estruturas técnicas e operacionais, 
capazes de oferecer retaguarda capacitada e que o impulsione 
para novos patamares. 

opinião
Parte 01/03
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A “solidão da individualidade” fez com que os corretores ado-
tassem processos e procedimentos, nem sempre os mais efi cien-
tes, onerando sua operação, reduzindo a rentabilidade e afastan-
do-os da oportunidade de utilização do conhecimento coletivo.

Solitários em suas decisões comerciais e operacionais, muitos 
corretores se adaptaram e conformaram com um desempenho 
que poderia ser signifi cativamente mais expressivo e vantajoso, se 
coletivamente construído e compartilhado.

Pesa, ainda, sobre muitos deles, o questionamento da con-
tinuidade do negócio. Corretoras chamadas “maduras” e que 
experimentaram sucesso em sua história, têm diante de si 
uma interrogação pertinente, mas incômoda: o processo de 
sucessão, que dada sua complexidade e implicações, exige tra-
tamento especializado.

 E, anteriormente a esta, há outra questão pertinente e intrigan-
te: a separação entre propriedade e gestão, que demandará uma 
abordagem de conceituação, da metodologia, processo e estágios, 
da avaliação e dos controles necessários para operacionalização.  

Além das questões relacionadas à perenidade da própria em-
presa e de outras pertinentes à continuidade do canal, há outras 
preocupações, que afl igem os corretores: que caminhos tomar, 
como se preparar para o futuro, especialista ou generalista, par-
cerias com seguradoras, escolha de sucessores e algumas mais que 
solicitam atenção e solução.

As corretoras de seguros qualifi cadas, sustentadas em desen-
volvimento, focadas em servir seus clientes, funcionários e sócios 
e, portanto, sustentáveis em seu propósito, serão perenes e rende-
rão frutos em toda sua existência. E, certamente, experimentarão 
e representarão uma nova onda de desenvolvimento.

 As outras corretoras e, talvez, a maioria delas, poderão en-
frentar dias difíceis, de concorrência acirrada e diversifi cada, de 
custos operacionais elevados, de queda signifi cativa de vendas, de 
redução de sua expansão e de seu desempenho, porque focadas 
em monoproduto ou em produtos comoditizados. E, sobretudo, 
enfraquecer seu poder de relacionamento, porque focadas nos 
processos operacionais exigentes e custosos, que exaurem a ca-
pacidade de alocar o adequado tempo e os recursos disponíveis à 
tarefa básica e fundamental: a comercialização de seguros.

É imperativo, pois, que melhorias e novas iniciativas sejam, 
decididamente, implementadas e deem solução efi ciente às 
questões internas e operacionais do canal e, ao mesmo tempo, 
garantam o desempenho e o aprimoramento das competências 
no longo prazo.

Essa solução está, solidamente, baseada no compartilhamen-
to de estruturas comuns, em que a maturidade de seus partici-
pantes, sua expertise e liderança de anos de trabalho e operação, 
mais o valor agregado da inteligência coletiva sejam a alavanca 
do sucesso.
* Escrito com a colaboração de Heitor Ohara, diretor de Planejamento da SPB
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cobertura especial

Por Th amires Costa

Desde 2009, a Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) acompanha a situação fi nanceira da 
Unimed Paulistana, inclusive, implementando regime 
de direção fi scal na operadora. Por quase sete anos, a 
Paulistana passou por quatro regimes de direção fi scal 
e dois regimes de direção técnica, com acompanha-
mento dos processos administrativos. 

A operadora mostrava difi culdades fi nanceiras há 
tempos. Em 2014, por exemplo, fechou o ano com 
patrimônio líquido negativo em R$ 169 milhões e 
uma dívida tributária de R$ 263 milhões, segundo o 
último relatório de gestão. Foi então que, em setem-
bro de 2015, a ANS decidiu decretar a transferência 
de mais de 740 mil clientes da Paulistana para outros 
planos de saúde.

Após menos de um mês da decisão, o Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC), assinado pela Agência, 
Sistema Unimed, Procon-SP e os Ministérios Públicos 
Estadual e Federal, obrigava as operadoras Central Na-
cional Unimed, Unimed Seguros e Unimed Federação 
do Estado de São Paulo (Unimed Fesp) a oferecerem 
planos de saúde aos benefi ciários da Unimed Paulista-
na. Mais tarde, o TAC também permitiu que os clien-
tes escolhessem planos de outras operadoras.

“A ideia da portabilidade é de que o benefi ciário 
tenha o direito de ter o mesmo destino que tinha an-
teriormente, ou seja, com as mesmas características de 

atendimento, as mesmas coberturas e os mesmos valo-
res”, orienta a advogada especialista em defesa do con-
sumidor e sócia do escritório Tapai Advogados, Giselle 
de Melo Braga Tapai.

No entanto, os clientes que tentaram a contratação 
de outros planos, tinham preços elevados e regras de 
carência específi cas. “As demais operadoras e segura-
doras não tem obrigação de aceitar estes usuários, e, 
portanto, se os consumidores procurarem outras em-
presas, além de observar os preços, rede credenciada e 
condições de cobertura, deverá verifi car atentamente 
as regras de “carência e pré-existência””, explica o in-
tegrante da Comissão de Saúde do Sincor-SP, Filipe 
Garcia Nicodemos.

A ANS chegou a prorrogar o prazo da portabilidade 
por duas vezes, mas, ainda assim, não se sabe ao certo 
quantos clientes conseguiram ir para outros planos de 
saúde. “Foram criados novos planos para receber esses 
usuários e, consequentemente, os preços e rede cre-

denciadas não são os mesmos que o usuário tinha di-
reito quando ativo no plano Unimed Paulistana. Des-
ta forma, caso o funcionário decida pela portabilidade 
sem carências para estes novos planos, deve observar 
com cuidado a rede credenciada e os preços praticados 
para aceitação”, orienta Nicodemos.

Uma benefi ciária da Paulistana, que não quis se 
identifi car, estava grávida de sete meses na época da 
decisão da ANS. Sem conhecimento e orientada por 
um profi ssional que se dizia corretor de seguros, a 
cliente cancelou o contrato com a Paulistana, pois foi 
avisada que não conseguiria cobertura para o parto da 
fi lha e teve que fazer dois novos planos de saúde, um 
que cobrisse o pré-natal e outro que cobrisse o parto. 

“Como confi ei no ‘profi ssional’, não procurei saber 
dos meus direitos, não sabia que a operadora tinha 
obrigação de cobrir meu parto, caso fi zesse a porta-
bilidade. Fui enganada!”. De acordo com a advoga-
da, no caso de cancelamento do plano da Unimed, o

A ideia da portabilidade é de que o benefi ciário tenha o 
direito de ter o mesmo destino que tinha anteriormente, 
ou seja, com as mesmas características de atendimento, 

as mesmas coberturas e os mesmos valores.   ...

Giselle de Melo Braga Tapai
Advogada especialista em defesa do consumidor

A portabilidade extraordinária de mais de 740 mil benefi ciários preocupa o setor, que faz uma alerta para os planos individuais

Liquidação da Unimed Paulistana coloca problema 
da saúde suplementar em evidência
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benefi ciário perde o direito de carência que teria com 
a portabilidade.

Outra usuária, a aposentada de 78 anos, Teresinha 
Alves, teve o atendimento negado em um hospital da 
rede credenciada, antes mesmo do anúncio de falência 
da operadora. “Com a intervenção da ANS, a maio-
ria dos prestadores de serviços (hospitais, laboratórios 
e clínicas) suspendeu ou cancelou os seus contratos, 
interrompendo o atendimento aos usuários”, explica o 
integrante da Comissão de Saúde, José Epaminondas 
de Lima Junior.

Causas desconhecidas
Especialistas tentam desvendar qual foi o erro da 

Unimed Paulistana, já que, a cada ano, a operado-
ra contava com cerca de 160 mil novos usuários. “A 
surpresa maior foi pelo tamanho da operadora em 
questão, a Unimed Paulistana fi gurava como uma das 
maiores do setor, com cerca de 740 mil usuários e fatu-
rava cerca de R$ 3,2 bilhões por ano”, declara Junior.

Alguns acreditam que a má gestão da operadora tra-
çou seu futuro. Para outros, a falta de alternativa no 
negócio de planos individuais, contribui para o des-
tino da Paulistana. “A operadora era uma das únicas 
de grande porte que ainda atuava com a modalidade 
individual. Desta forma, além de afetar o mercado de 
planos de saúde coletivos, afetou ainda mais os consu-
midores que têm a intenção de contratar planos indi-
viduais”, acredita Nicodemos.

A maioria das operadoras entraram no mercado trabalhando 
com o plano individual. Quando viram a forma como deveriam 

atuar, simplesmente se retiraram. Por isso, falta ainda a boa 
vontade efetiva da ANS para colocar regras claras no mercado   ...

Ariovaldo Bracco
Coordenador da Comissão de Saúde do Sincor-SP

O coordenador da Comissão de Saúde, Ariovaldo 
Bracco, alerta para as regras da ANS em relação aos 
planos individuais. “A maioria das operadoras entra-
ram no mercado trabalhando com o plano individual. 
Quando viram a forma como deveriam atuar, simples-
mente se retiraram. Por isso, falta ainda a boa vontade 
efetiva da ANS para colocar regras claras no mercado”, 
comenta. O corretor ainda ressalta que o governo tem 
interesse em regularizar o nicho, porém, as segurado-
ras têm que ter maior liberdade na atuação.

O que o futuro reserva
Outras Unimeds também passam por difi culdades 

semelhantes à Paulistana, apresentando anormalidades 
econômico-fi nanceiras e administrativas graves que co-
locam em risco a continuidade do atendimento à saúde. 

Para Junior, uma das alternativas é o sistema Uni-
med passar a fi scalizar suas marcas. “Que seja apri-

morada a convenção do sistema no sentido de a pró-
pria Unimed fi scalizar as singulares, caso encontre
problemas como os da Paulistana, intervenha ou 
suspenda”, opina. 

A Comissão de Saúde defende que as operadoras 
devem estar cada vez mais preparadas para oferecer 
programas de qualidade de vida efetivos aos seus usuá-
rios, além de trabalhar modelos de negociação diferen-
ciados junto aos hospitais e médicos. 

“É importante também trabalhar o conceito de 
acompanhamento individualizado ao usuário, a fi m 
de evitar utilizações excessivas no pronto socorro e 
pacientes. Investir em tecnologia que permita que os 
resultados de exames sejam compartilhados com os 
médicos de toda rede de atendimento. Assim, have-
rá benefícios ao paciente e será evitado desperdício de 
exames em duplicidade, que geram uma despesa con-
siderável”, comenta.
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Separado por ramos, o questionário
será preenchido pelos corretores de 
seguros para análise dos produtos,
serviços, atendimento e comissionamento 
das companhias

As seguradoras são as grandes parceiras dos corre-
tores de seguros na busca pelo melhor atendimento 
e produto aos segurados, por isso, o Sincor-SP quer 
saber a opinião dos profi ssionais sobre a qualidade dos 
serviços oferecidos. 

diálogo

Pesquisa com corretores vai levantar informações 
sobre serviços de seguradoras

A entidade está desenvolvendo a Pesquisa de Satisfa-
ção dos Corretores de Seguros - Serviços & Produtos 
das Seguradoras, cuja análise será conduzida pelo con-
sultor de economia do Sincor-SP, Francisco Galiza. 

Com lançamento previsto para fevereiro deste ano, 
o estudo vai contar com quatro módulos: Vida, Ra-
mos Elementares, Saúde e Odonto, e Auto (veja cro-
nograma proposto), a fi m de avaliar detalhadamente 
as atividades das seguradoras em cada ramo de seguro.

Perguntas relacionadas aos produtos oferecidos, a 
atualização de dados, a agilidade nas cotações, o aten-
dimento a sinistros, o comissionamento, a emissão e 
a liquidação, fi guram no questionário para auxiliar as 

  O objetivo da pesquisa é analisar as seguradoras que estão no mercado,
assim como ajudá-las a aprimorar seus serviços, tendo como base a avaliação 

do maior canal de distribuição do mercado, o corretor de seguros.  ...

Alexandre Camillo – Presidente do Sincor-SP

companhias a investir no melhoramento.
 “O objetivo da pesquisa é analisar as seguradoras 

que estão no mercado, assim como ajudá-las a apri-
morar seus serviços, tendo como base a avaliação 
do maior canal de distribuição do mercado, o cor-
retor de seguros”, analisa o presidente do Sincor-SP,
Alexandre Camillo.

Os resultados serão divulgados entre junho e outu-
bro, quando haverá apresentação exclusiva para jorna-
listas e palestra no XVII Conec. Também está previsto 
o envio das avaliações a cada seguradora individual-
mente, de acordo com os respectivos ramos de atuação.  

C R O N O G R A M A  P R O P O S T O

Pré-divulgação Lançamento 
Módulo Vida

Lançamento 
Módulo RE

Lançamento 
Módulo Saúde 

e Odonto

Lançamento 
Módulo Auto CONCLUSÕES

Lançamento na 
reunião online da 
diretoria executiva 
com VPs e diretores 
regionais

Período de pesquisa 
com os corretores 
de seguros

Período de pesquisa 
com os corretores 
de seguros

Período de pesquisa 
com os corretores 
de seguros

Período de pesquisa 
com os corretores 
de seguros

Apresentação de 
resultados em coletiva 
de imprensa

Apresentação aos 
corretores de seguros 
e seguradoras

Palestra no XVII Conec

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO A PARTIR DE JUNHO
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XVII Conec é a principal ação em ano repleto de atividades

Parceria do Sincor-SP oferece 
diversão para toda a família

Mais uma opção de cultura e lazer para o corretor 
de seguros associado ao Sincor-SP, a parceria com o 
SESC-SP permite acesso a shows, peças de teatro, 
espaços de lazer, quadras de esportes, piscinas etc. 
Com 35 unidades espalhadas pelo Estado, o SESC-
SP oferece programas nas mais diversas áreas, como 
alimentação, saúde, cultura, esportes, lazer, férias, 
turismo social, educação ambiental, educação infantil 
informal e terceira idade.

Enquadrados na categoria MIS-Matrícula de 
Interesse Social, os profi ssionais têm o direito de 
participar de todos os serviços e atividades do SESC 
no Estado de São Paulo, exceto estadia no Centro de 
Férias de Bertioga em períodos de alta temporada e 
atendimento odontológico.

A parceria está disponível para corretores pessoas 
físicas, jurídicas, sócios cotistas e funcionários das 
empresas corretoras. O custo individual anual é 
de R$ 15 e o familiar de R$ 30, este último aceita 

dependentes, sendo fi lhos de até 21 anos, e cônjuges. 
Somente serão aceitas inclusões de dependentes 
efetuadas diretamente na Central de Atendimento da 
unidade Sesc Carmo.

Para o coordenador do departamento de Benefícios 
do Sincor-SP, Álvaro Fonseca, o objetivo da parceria 
é disponibilizar ao corretor e sua família todo tipo 
de entretenimento. “O SESC-SP conta com diversas 
atividades em todo o Estado, por isso, acreditamos 
que os associados vão poder aproveitar esse período 
de férias”, comenta.

Conforme determinação, o SESC receberá as 
inscrições somente nos meses de abril, julho, 
outubro e dezembro. Portanto, o associado 
interessado deve procurar o departamento de 
Benefícios do Sincor-SP ou sua Regional e entregar 
os dados para adesões e renovações nos meses 
anteriores aos indicados.

diálogo

benefícios

AgendA de 
AtividAdes

2016

A Agenda de Atividades 2016 está 
disponível no site do Sincor-SP, através 

do link: http://migre.me/sJ8jp

Para melhorar a dinâmica de datas e eventos, o 
Sincor-SP organizou uma agenda de atividades anual, 
com todas as ações de 2016. E, apesar deste ser ano 
de congresso, o Sindicato também está preparando 
outros eventos que devem levar conhecimento e 
capacitação aos corretores de seguros associados de 
todo o Estado.

O XVII Conec é a atração principal, prometendo 
levar mais de 6 mil profi ssionais de todo o Brasil 
ao Palácio das Convenções do Anhembi, em São 

ITENS PROGRAMADOS
• Lançamento da Pesquisa de Satisfação dos Corretores 

de Seguros
• Exposição em diversas regiões do Estado
• Governos Itinerantes nas Regionais
• Cruzeiro da Família Sincor-SP
• Lançamento do Novo Cultura do Seguro
• Fóruns com entidades, imprensa e corretoras de seguros
• Encontro de Corretores de Seguros Empreendedores
• Visão & Ação - Com a diretoria e colaboradores do 

Sincor-SP
• XVII Conec
• Encontro das ARs Empreendedoras
• Entre outros

Paulo, de 6 a 8 de outubro. Com o tema “Aprender, 
Empreender e Ser – Corretor, o caminho seguro da 
distribuição”, o congresso está com inscrições abertas 
e condições especiais aos associados do Sincor.

Logo no início do ano, os corretores embarcarão 
no Cruzeiro da Família Sincor-SP, que passará por 
Santos, Búzios e Rio de Janeiro, entre os dias 26 e 29 
de fevereiro, com inscrições esgotadas.

A exposição “O corretor de seguros através dos 
séculos” continuará sua itinerância, levando a história 

da profi ssão pelas regionais no interior de São Paulo. 
O Governo Itinerante também deve percorrer outras 
cidades, promovendo o encontro entre o presidente 
do Sindicato, Alexandre Camillo, e lideranças 
regionais.

O Sincor-SP também realizará eventos tradicionais, 
como o Encontro de Corretores de Seguros 
Empreendedores, Voz do Empreendedor, Fóruns 
com a imprensa, com grandes corretoras e, com 
entidades do mercado, além de reuniões.

“Esperamos que o corretor participe dos eventos 
que foram pensados especialmente para oferecer 
capacitação. Temos um ano de grandes atividades 
pela frente e também de grandes desafi os, por isso, 
é importante focar na qualifi cação”, comenta o 
presidente. 
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Confraternização dos corretores marca ano desafiador
 01  07/11/2015

Mogi das Cruzes

 02  20/11/2015
Araçatuba

 03  29/11/2015
Sorocaba

 04  01/12/2015
São João da Boa Vista

 05  02/12/2015
Centro, Osasco, Zona Oeste, Zona Leste 
e Zona Sul

 06  04/12/2015
ABCDMR

 07  04/12/2015
Barretos

 08  04/12/2015
Fernandópolis

 09  04/12/2015
Jundiaí

 10  04/12/2015
Marília

 11  04/12/2015
Piracicaba

 12  05/12/2015
Taubaté

 13  09/12/2015
São José do Rio Preto

 14  09/12/2015
Zona Norte

 15  10/12/2015
Assis

 16  10/12/2015
Campinas

 17  10/12/2015
Ribeirão Preto

 18  11/12/2015
Franca

 19  11/12/2015
Nova Alta Paulista

 20  11/12/2015
Santos

 21  11/12/2015
São Carlos

 22  12/12/2015
Guarulhos

 23  12/12/2015
São José dos Campos

 24  17/12/2015
Araraquara

regionais

Para celebrar o ano de 2015, os corretores de seguros de todas as Regionais do 
Sincor-SP se reuniram para as festas de confraternização. Os encontros aconteceram 
entre novembro e dezembro e contaram com a participação de profissionais 
associados, executivos do mercado, além de diretores do Sindicato. 

De acordo com o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, 2015 foi um ano 
difícil para todos, mas mostrou a força do mercado e, principalmente, do corretor 
de seguros. “Apesar das dificuldades econômicas, nosso mercado é sólido e ainda 
tem muito espaço para o crescimento. A recomendação para 2016 é manter o foco e 
planejar os negócios com cautela”, orienta.
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Regionais se mobilizam para mostrar 
atendimento gratuito do DPVAT 

Corretores realizam serviços
e doações a instituições benefi centes

SANTOS E SÃO CARLOS

Voz do Empreendedor
Com o objetivo de levar aos corretores de seguros 

novos produtos, dicas de estratégia e orientação, as 
seguradoras participaram do Voz do Empreendedor nas 
Regionais do Sincor-SP, nos dias 3 e 9 de dezembro. São Carlos e Icatu Seguros – 09/12/2015 Nova Alta Paulista e SulAmérica – 16/12/2015

Guarulhos – 03/12/2015 Santos – 09/12/2015

ABCDMR - 10/12/2015

Araçatuba e Lar Caminho de Nazaré – 08/12/2015Presidente Prudente e Creche Walter Figueiredo – 24/09/2015

Nova Alta Paulista e Rede de Combate ao Câncer de 
Adamantina – 23/10/2015

Barretos e diversas entidades da região – 10 e 11/11/2015 Osasco e Projeto Lar – 24/11/2015 Zona Sul e Instituto Saica Pilar – 05/12/2015

Santos e Porto Seguro – 03/12/2015

ação social

Depois de percorrer seis Regionais do Sincor-SP, a 
campanha “DPVAT – Corretores de Seguros Juntos 
com Você” encerrou 2015 passando por Guarulhos, 
Santos e ABCDMR, nos dias 3, 9 e 10 de dezembro, 
respectivamente. A ação tem o objetivo de levar infor-
mação à população e conta com a parceria da Centauro
-ON, como também da ONG Terapeutas do Trânsito.

Os profi ssionais que têm interesse em participar da 
ação devem entrar em contato com a Regional mais pró-
xima, ver a data e o local, e se programar. Para o diretor 
Social do Sindicato, Luiz Morales, a participação do pro-
fi ssional é importante, pois mostra a força dos corretores 
de seguros como agentes do bem-estar social.

Mais uma campanha do Sincor-SP reforça o papel social do corretor de seguros: é 
o Dia do Bem Seguro, que estimula os profi ssionais a prestar serviços a instituições 
benefi centes das Regionais do Sindicato. Araçatuba, Barretos, Nova Alta Paulista, Pre-
sidente Prudente, Osasco e Zona Sul concluíram a primeira etapa da ação no fi nal 
do ano passado. “Já fi zemos pintura, entregamos itens de higiene, móveis, eletrodo-
mésticos, entre outros auxílios. Vamos continuar dando nosso apoio, ajudando como 
podemos e mostrando nosso papel”, declara Luiz Morales.
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espaço do clube

bônus

Entidade faz balanço das ações promovidas  
aos associados

O Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo 
(CCS-SP) divulgou balanço das atividades realizadas 
em 2015, onde aponta que cumpriu o objetivo de 
divulgar oportunidades de negócios aos associados.  
A entidade contabilizou a realização de oito almoços 
mensais, um jantar e uma festa de fim de ano. 

“Nossa preocupação foi trazer representantes de 
empresas que tivessem produtos inovadores, bem 
como de prestadoras que apresentassem serviços para 
otimizar o trabalho dos associados”, diz o mentor do 
CCS-SP, Adevaldo Calegari.

Em 2015, o presidente do Sincor-SP, Alexandre 
Camillo, abriu os trabalhos do ano no Clube 
com a mensagem de empreendedorismo para a 
categoria. Em março, os associados conheceram 
as oportunidades da reciclagem de veículos, 
apresentadas por Bruno Garfinkel, da Renova 

Ecopeças. Em matéria de prestação de serviços, a 
Dekra trouxe seu conceito de vistoria. Em maio, 
Pedro Purm, da Argo Seguros, expôs os benefícios 
para os corretores da plataforma Protector.

O presidente do Sincor-SP escolheu o CCS-SP, 
em junho, para apresentar o balanço positivo de 
um ano de gestão. Em julho, o Clube realizou, pela, 
primeira vez, um evento noturno. Para comemorar 
o seu aniversário com os corretores, a Tokio Marine 
patrocinou a Noite da Pizza. No mês seguinte foi a 
vez da Itaú Auto e Residência apresentar novidades 
em produtos e serviços para aumentar a rentabilidade 
dos corretores.

A Yasuda Marítima marcou presença em almoço 
do CCS-SP em setembro para expor seus produtos e 
mostrar o plano de se tornar a melhor seguradora em 
serviços. Estreando em evento da entidade, a QBE 

Seguros trouxe seu portfólio de produtos inéditos, 
durante almoço em outubro. Encerrando o ano, a 
entidade realizou uma festa de confraternização para 
os profissionais. 

Além disso, o CCS-SP deu continuidade à série de 
homenagens aos ex-mentores e reforçou a campanha 
social “Fazer o bem... TRANSFORMA”, com a 
entrega de 40 cadeiras de rodas do modelo simples 
para deficientes físicos e 12 cadeiras adaptadas para 
crianças com paralisia cerebral.  

Neste ano, segundo o mentor Calegari, o objetivo 
do CCS-SP é manter a linha de eventos que 
apresentem saídas para os corretores vencerem a crise 
econômica.  “No atual momento do País, as pessoas 
estão preocupadas em proteger seu patrimônio, o que 
representa a chance de negócios para os corretores”, 
diz. Otimista, Calegari acredita que a categoria deverá 
atravessar bem o período de turbulência econômica.
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CAMARACOR

Celebração 
A Camaracor-SP realizou sua confraternização 

de final de ano no dia 5 de dezembro, na Zona 
Leste da Capital, com a apresentação da banda 
Sabor de Samba. Segundo o presidente Pedro 
Barbato Filho, a confraternização informal segue 
a linha da entidade, já que a ideia de constituir 
a Câmara prosperou após alguns encontros 
informais promovidos, quinzenalmente, por 
corretores de seguros que tinham em mente 
construir e edificar um grupo de profissionais 
fundamentado na ética e na moral.

CVG-SP

Balanço de ações
UCS

Abraçando colegas  
e a profissão 

A festa de confraternização da UCS aconteceu 
no dia 27 de novembro, no Buffet Tender II, com 
a presença de corretores de seguros, representantes 
de seguradoras, prestadores de serviços e 
autoridades do setor de seguros. Os convidados 
foram recepcionados com abraços de palhaços 
da ONG Terapeutas do Trânsito. “Um abraço 
estabelece ligação entre as pessoas. Que em 2016 
possamos continuar abraçando esta linda profissão 
de corretor de seguros”, disse o presidente da 
UCS, Marcelo Guirao.

O CVG-SP promoveu seu almoço de fim de 
ano no dia 9 de dezembro, no Terraço Itália, 
com a presença de 110 pessoas. O presidente da 
entidade, Dilmo B. Moreira, aproveitou a ocasião 
para fazer um breve balanço das realizações do 
clube durante sua gestão, desde 2013. “Nestes três 
anos, realizamos 24 eventos, com a presença de 
1,9 mil pessoas, e 62 cursos, com a participação 
de 2,1 mil alunos. O CVG-SP também participou 
de 102 eventos do mercado”, disse.



cooperativismo

Transferência de dívida para Credicor-SP permite 
redução de juros e custos bancários

A portabilidade de crédito é a possibilidade de 
transferência de operações de crédito – crédito pessoal 
ou capital de giro – de uma instituição financeira 
para outra. Criada pelo Banco Central do Brasil no 
ano passado, a novidade já gerou 560 mil operações. 
O banco que tem a dívida original libera para outra 
instituição, caso a solicitação seja aprovada.

Os corretores de seguros têm a seu dispor a Sicoob 
Credicor-SP, cujas taxas de juros são bastante atrativas 
comparadas com o mercado, variando entre 2,5% 
a 2,9% dependendo do prazo, enquanto que em 
outros bancos a média é de 7%.

Outro exemplo é a taxa de juros do rotativo no 
cartão de crédito de 4,5% a.m. enquanto em outros 
bancos chega a 14%. Comparando se observa que a 

economia é expressiva.

Segundo dados do próprio Banco Central e do 
sistema Sicoob, as taxas praticadas pelo cooperativismo 
de crédito são, pelo menos, 50% menores que a média 
de outras instituições financeiras.

Para efetuar a portabilidade de crédito para a 
Sicoob Credicor-SP, basta que o corretor de seguros 
cotista (cliente) formalize seu interesse e entregue 
a documentação para análise. “Após aprovação, a 
Credicor-SP cuida de tudo. Via sistema solicitamos a 
transferência ao banco onde estava a dívida, fazemos 
a quitação e geramos um novo contrato com taxas 
de juros bem menores”, conta o corretor de seguros 
presidente da instituição, Luiz Ioels.

A Sicoob Credicor-SP oferece serviços financeiros 
como conta corrente, cheque especial, cartões, capital 
de giro, crédito pessoal, empréstimo consignado 
com salário ou INSS, aplicações financeiras, entre 
outros. Possui também aplicação financeira com 
remuneração que varia de 90 a 97% do CDI, 
dependendo do valor aplicado. 

“Na cooperativa, cada associado é tratado de forma 
igualitária, independentemente do valor aplicado 
e do saldo em sua conta. Até porque o associado é 
o dono da cooperativa, toma decisões do futuro da 
instituição em assembleias democráticas, e ainda 
recebe anualmente as chamadas ‘sobras’ (participação 
no lucro). Você conhece algum banco que distribui 
lucros para seus clientes?”, defende Luiz Ioels.
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escada acima / escada abaixocertifi cação digital

AC Sincor indica estratégias 
comerciais que podem contribuir 
com a expansão das ARs

Este ano promete gran-
des negócios na área de 
certifi cação digital e, para 
apoiar as Autoridades de 
Registro a empreender 
constantemente, a Autori-
dade Certifi cadora Sincor 
iniciou 2016 entregan-
do o Guia de Estratégias 
Comerciais. Criado pela 
equipe da AC, o material 
apresenta sugestões de 
ações que podem favo-
recer o desenvolvimento 
dos negócios das ARs, re-
sultando em mais pontos 
emissores e mais emissões 
por ponto. 

“Para quem é empreen-
dedor e sabe aproveitar 
oportunidades, não existe 
crise. Prova disso é que a soma do bom atendimento realizado pelas Autoridades 
de Registro de corretores de seguros, mais o aumento das demandas do governo e 
da iniciativa privada pelo uso dos certifi cados digitais, mais as ações de melhoria 
implantadas pela AC Sincor, fi zeram com que o ano passado tivesse um ótimo 
resultado, mesmo sendo um ano de turbulências na economia e política”, afi rma 
o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo. “Nossos números só têm crescido e 
as demandas de 2016, com novas exigências legais de certifi cação digital que irão 
abranger muito mais empresas, trazem perspectivas ainda melhores”, garante.

O Guia de Estratégias Comerciais traz dicas práticas de ações comerciais e de 
marketing que poderão impulsionar as ARs, como estabelecer parcerias comerciais, 
parcerias de posto avançado, ações de marketing, ampliação de portfólio de cer-
tifi cação digital, renovações e expansão dos pontos de atendimento. A adoção de 
qualquer dessas práticas contribui com a expansão dos negócios, seja no volume de 
vendas de certifi cados digitais (com produtos e serviços que não são comumente 
ofertados), seja por meio de novas parcerias, ou ainda, atendendo outras praças com 
a abertura de novos pontos. 

Para a expansão geográfi ca, inclusive, a AC Sincor desenvolveu um plano que visa 
atender à população de todas as cidades do Estado de São Paulo. Auxiliando as ARs 
na análise prévia do melhor lugar para a abertura de um Ponto de Atendimento 
(PA) ou uma Instalação Técnica (TI), a AC disponibiliza um estudo de mesorre-
giões que trata a demanda de cada localidade. No fi nal do ano também foi oferecida 
à rede a lista de cidades onde os serviços de certifi cação digital ainda não chegaram.

“Ao expandir os negócios da AR para outras localidades, o corretor de seguros 
tem a oportunidade de apresentar os seus produtos para diferentes públicos e, con-
sequentemente, atender demandas em locais onde a concorrência ainda não se ins-
talou”, ressalta o coordenador da AC Sincor, Armindo Guerra. A AR interessada 
em novos pontos ou nesses estudos deve encaminhar um e-mail para comercial@
sincorsp.org.br solicitando mais informações.

Use este espaço você também, enviando sugestões para o e-mail: jcs@sincorsp.org.br
Se aceita, sua sugestão poderá ser publicada nesta seção.

2. Mercado de seguros registra lucro líquido de R$ 17,4 bilhões
de janeiro a novembro de 2015, com alta de 10,5% (Susep)

1. Cerca de 2 mil profissionais já confirmaram
presença no XVII Conec, ocupando 1/3 das inscrições 

3. CNseg lança ‘Portal das Estatísticas’, que traz informações,
dados e análises sobre o mercado de seguros (CNseg)

4. Fenacor e Sincor-SP atuam juntos pedindo alterações 
no seguro popular, que visam melhoria do produto
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com corretor

Cont. “A importância do 
bom português no contexto 
corporativo”
4.  Anexo (s) / Anexa (s)
 Errado: Seguem anexo as apólices emitidas. 
 Certo: Seguem anexas as apólices emitidas.

Vai anexo o recibo solicitado.
Vão anexos os recibos solicitados.

 Regra - Anexo é adjetivo e deve concordar em gênero e número com o 
substantivo a que se refere. 

 Observação: Muitos gramáticos condenam a locução “em anexo”. 
Portanto, dê preferência à forma sem a preposição “em”.

5.  Reti� car / Rati� car
 Errado: Estamos corretos. Os fatos retifi cam nossas previsões.
 Certo: Estamos corretos. Os fatos ratifi cam nossas previsões.
 Regra - Ratifi car signifi ca confi rmar, comprovar.

Retifi car refere-se ao ato de corrigir, emendar.
 Ex.: Vou retifi car os dados do relatório.

6.  Entre eu e você / Entre mim e você
 Errado: Este segredo fi ca entre eu e você. 
 Certo: Este segredo fi ca entre mim e você. 
 Regra - Eu é pronome pessoal do caso reto e só pode ser usado na 

função de sujeito, ou seja, antes de um verbo no infi nitivo, 
como neste caso:
“Traga o livro para eu ler no próximo feriado”.

7.  Tem / Têm
 Errado: Eles tem feito um bom trabalho nesta corretora de seguros. 
 Certo: Eles têm feito um bom trabalho nesta corretora de seguros.
 Regra - “Tem” refere-se à 3ª pessoa do singular do verbo “ter” no 
                   Presente do Indicativo. 

“Têm” refere-se ao mesmo tempo verbal, porém na 3ª pessoa 
do plural. 

O acento circunfl exo é utilizado para diferenciar o singular 
(palavra átona) do plural (palavra tônica).

Este quadro é produzido pela docente da Unisincor, Suely Aguiar

3. Seguro obrigatório de embarcações (DPEM)
vai deixar de ser comercializado e enfrenta crise (Susep)

4. Número de operadoras de saúde em regime
de portabilidade extraordinária aumenta (FenaSaúde)

1. Concorrência de mercado e crimes cibernéticos são
as principais ameaças para os negócios em 2016 (Allianz Risk Barometer)

2. Novembro foi o pior mês para o mercado em 2015,
com queda de 2,86% em relação ao período do ano anterior (Susep)
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Hessler Furck
Corretor de seguros, empresário, 
consultor de empresas e 
palestrante, com mais de 
26 anos de atuação no mercado 
de seguros. É formado em 
Direito e Comunicação Social, 
com diversos cursos de 
especialização, entre eles, 
Negociação Estratégica 
pela Wharton University, 
Philadelphia, USA. 

O ano de 2015 se foi, deixando poucas saudades em prati-
camente todos os campos da atividade econômica brasileira. 
O País, como se sabe, está atravessando uma crise institucional, 
política e econômica, o que alimenta a falta de confiança do bra-
sileiro na melhoria do cenário em curto prazo. 

O emblemático psicanalista alemão Sigmund Freud dizia que 
os dois principais fatores motivadores de qualquer tomada de 
decisão do ser humano seriam o desejo e o medo. E assim, em 
um Brasil estagnado, e paradoxalmente impulsionado por esse 
medo da incerteza, o ramo de seguros cresceu cerca de 12% em 
2015, passando incólume por essa primeira fase de uma crise 
que, segundo analistas econômicos, deve demorar até meados de 
2017 para dar uma trégua. 

Neste contexto, 2016 nos convida a fazer algumas reflexões, 
sobre quais seriam os desafios que o empresário e o profissional 
corretor de seguros devem enfrentar para atravessar o ano 
com sucesso. 

Em primeira análise, e como cidadão brasileiro, a regra geral 
é não se deixar contaminar pelas más notícias que a economia 
e a política, infelizmente, devem continuar a trazer neste ano, 
e manter sempre a atitude positiva, mergulhando a fundo no 
seu negócio. 

O corretor de seguros deve acreditar que pode, e deve crescer, 
estabelecendo metas auspiciosas, porém realistas. A hora é de ser 
protagonista e não espectador. Não espere que as coisas aconte-
çam, não se permita depender de fatores externos e coloque as 
mãos à obra para perseguir seus objetivos e metas.  

Já como gestor e empresário, o corretor deve se concen-
trar na gestão de seus recursos com extrema atenção e eficácia. 
Neste sentido, parafraseando o lendário CEO da Intel, Andrew 
Grove, que dizia que “Só os paranoicos sobrevivem”, o corretor 
deve estar obsessivamente atento aos seus indicadores de custos e 
desempenho, tais quais: quanto custa a captação de cada cliente, 
qual sua taxa de conversão em seguros novos e renovações, qual 
seu “churn”, ou seja, seu índice de perda de clientes/ano, seus 
custos variáveis, fixos e operacionais, sua taxa de crescimento, 
seu mix de produtos ou número de apólices por cliente e 
muitos mais. 

Os principais desafios que o corretor de seguros deverá 
enfrentar em 2016

É momento de aprender a “tirar leite de pedra”, através da rea-
tivação de clientes perdidos, de um maior controle sobre as indi-
cações, e de busca do aumento de “client share” através de vendas 
cruzadas e produtos conexos. Tudo isso, mantendo sempre uma 
estrutura inteligente, enxuta, eficaz e, sobretudo, planejada. Um 
dos maiores inimigos da empresa em momentos de crise é a falta 
de planejamento.

É o momento de se despir de preconceitos e rever suas estra-
tégias, de passar a vender para consumidores ainda não explo-
rados, e de sair da zona de conforto, considerando, talvez, até 
atuar em nichos e ramos diferentes. Busque novos balcões de 
vendas, peça mais indicações, prospecte clientes novos, busque 
novas fontes de clientes, cative e conquiste mais parceiros, estude 
novos produtos para ofertar e estabeleça ações estruturadas de 
vendas baseadas em inteligência de negócios. 

O corretor deve, cada vez mais, segmentar sua carteira e en-
tender quais experiências de consumo cada tipo de cliente espera 
quando compra seguros dele. É hora de falar todas as “línguas”, 
tanto do cliente que deseja preço, quanto daquele que não abre 
mão de atendimento e tratamento diferencial. 

Outra dica é estar atento a produtos que atendam as necessi-
dades da virtual falência do sistema de saúde e a novos produtos 
a serem lançados, como o seguro de auto popular, com regula-
mentação neste ano, e que deve propiciar um grande potencial 
de mercado.  

Na esfera do marketing e da inovação tecnológica, os corre-
tores devem estar atentos à evolução das plataformas digitais, 
dos novos canais de vendas online, que além de estreitarem o 
relacionamento com os clientes, possibilitam a conquista de 
novos públicos. 

O Google registra por mês 11 bilhões de buscas sobre segu-
ros, sendo 15% feitas via smartphone. Assim, em vez de reclamar 
das vendas pela internet, o corretor deve investir em geração e 
captação de “leads” de vendas, em sites responsivos e “apps” cada 

vez mais simples, eficazes, e adaptados aos smartphones, a fim 
de “surfar” na onda do crescimento e consolidação do e- 
commerce em seguros.  
Em chinês, a palavra crise é formada pela soma dos ideogra-

mas que representam “perigo” e “oportunidade”. A crise é um 
período em que o dinheiro flui das mãos de uns para as mãos 
de outros ou, como se diz no dito popular, momento onde “uns 
choram e outros vendem lenços”. Mas os que “vendem lenços”, 
certamente são apenas os que saem da zona de conforto atentos a 
este novo fluxo econômico, com planejamento, vontade de em-
preender e atitude positiva. 

   O corretor deve, cada vez mais, segmentar sua carteira e 
entender quais experiências de consumo cada tipo de cliente 
espera quando compra seguros dele. É hora de falar todas as 
‘línguas’, tanto do cliente que deseja preço, quanto daquele 
que não abre mão de atendimento e tratamento diferencial

ponto de vista
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EM 2016 VIVA O DIFERENTE.
VENHA SER UM CORRETOR PARCEIRO ADMIX.

Ao tornar-se um corretor parceiro Admix você passa a contar com 
uma plataforma tecnológica e pro�ssionais especializados para que o 
seu dia a dia da gestão de benefícios seja muito mais prático e rápido. 
Ganhe velocidade na operação para aumentar sua competitividade 
comercial e você fechar ainda mais negócios.

Saiba mais por meio do nosso canal de atendimento e junte-se à Admix!
(11) 4873-5159  |  www.admix.com.br




