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Homenagem
Marco Antonio Rossi, Lucio Flávio Condurú e 
Casimiro Blanco Gomez. O mercado de seguros 
é abalado pela perda de grandes executivos
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Inscrições abertas 
para o XVII Conec

Com o tema “Aprender, Empreender e Ser - 
Corretor, o Caminho Seguro da Distribuição”, 
o XVII Conec vai acontecer de 6 a 8 de outubro 
de 2016, no Anhembi, em São Paulo Pág. 14
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O que o maior desastre ambiental do Brasil 
pode ensinar ao mercado de seguros

Diante de um cenário de destruição, ocasionado pelo rompimento das barragens em Mariana, interior 
de Minas Gerais, a solução para evitar um sinistro dessa magnitude está na prevenção e gerenciamento 
de riscos, além de uma apólice bem construída para tentar arcar com os prejuízos Pág. 18

Ano voltado à 
especialização

Sincor-SP investe em ações e programas para 
ajudar o corretor de seguros a crescer, mesmo 
em tempos de instabilidade econômica
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Bons resultados no desafiador 
2015 nos preparam para mais  
um ano exitoso

Mesmo tendo trazido adversidades políticas e 
econômicas, para os corretores de seguros do Sin-
cor-SP o ano de 2015 foi marcado por grandes 
resultados. Junto àqueles que atuam diretamente 
no Sindicato, durante todo o ano mantivemos 
nosso esforço para transformar a entidade, dotan-
do-a de gestão empresarial, buscando com isso a 
possibilidade de compor importantes ações para 
os associados. Nossos diretores estão cada vez mais 
alinhados, tendo compreensão do nosso ser e do 
nosso modo de fazer.

Apesar das dificuldades no cenário nacional, o 
setor de seguros continua como ponto fora da cur-
va, crescendo diante das incertezas, e tendo ainda 
muito espaço para se desenvolver – devemos cres-
cer cerca de 15% este ano, mérito de todos nós 
e que, por isso, deve ser motivo de orgulho. O 
Brasil está e continuará entre as 10 maiores eco-
nomias do mundo, em breve teremos a retoma-
da do crescimento da economia e, quando isso 
acontecer, precisamos estar ainda mais preparados 
para contribuir com a expansão do setor e com o 
desenvolvimento nacional. Com essa visão man-
temos o foco em ouvir o corretor, capacitá-lo e  
apontar oportunidades.

Fechando o ano, compartilho um número em-
blemático. Sem contar as festas de confraterniza-
ção que estão sendo realizadas pelas regionais. Em 
2015 tivemos mais de 10 mil credenciamentos 
para participação em nossos eventos, com foco em 
empreendedorismo, capacitação, além de proximi-
dade com parceiros de mercado e lideranças – é 
quase como se tivéssemos feito dois Conecs!

Destaco neste ano a significativa agenda do Go-
verno Itinerante do Sincor-SP, movimento que 
projeta nossa atividade em nível estadual, de forma 
sem precedentes. Foram milhares de quilômetros 
percorridos e dezenas de conversas com prefeitos, 
deputados, vereadores, empresários e lideranças 
locais, estabelecendo diálogo franco e direto em 
benefício dos corretores de seguros, focando em 
temas como representatividade do Sindicato, em-
preendedorismo, papel social da nossa atuação, 
cenário e perspectivas econômicas, além de legiti-
mar nossas lideranças locais. Nos últimos 12 meses 
realizamos o Governo Itinerante em todas as regio-
nais, exceto as da Capital, que ficam programadas 
para o ano que vem.

Em 2015, tivemos 
mais de 10 mil 

credenciamentos em 
eventos com foco em 
empreendedorismo, 

capacitação. 
Manteremos o ritmo 

da agenda intensa 
de trabalho em 2016, 
procurando ser ainda 

mais assertivos 
nos objetivos dos 

corretores de seguros

Alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP

Forte abraço!

Conseguimos atender a uma antiga reivindica-
ção da categoria de descentralização das ações do 
Sindicato, dando a devida importância ao Interior 
do Estado. Todas essas ações – como o Governo 
Itinerante, a exposição “O corretor de seguros 
através dos séculos” ou o evento de grande porte 
“Fórum de Oportunidades” – receberam ampla 
cobertura das mídias locais. A proximidade com os 
jornalistas coloca os diretores do Sincor-SP como 
fontes para diversas outras pautas ligadas a seguros 
e, com isso, estamos obtendo penetração na im-
prensa do interior nunca antes vista. Além disso, 
foram diversas outras realizações, que podem ser 
conferidas na retrospectiva publicada nesta edição.

Para mim e para muitos do mercado de segu-
ros, as piores dificuldades do ano de 2015 foram 
outras. Tivemos surpresas desagradáveis com a 
perda de importantes executivos e lideranças do 
nosso mercado segurador, conforme singela ho-
menagem que trazemos nesta edição. Mais uma 
vez, com todas as dificuldades, só nos restou seguir 
trabalhando e honrando aqueles que tanto fizeram  
pelo setor.

Em 2016 manteremos o ritmo da agenda inten-
sa de trabalho, procurando ser ainda mais assertivos 
nos objetivos dos corretores de seguros. Teremos 
um grande Conec, com toda a responsabilidade de 
realizar o maior congresso dos corretores de segu-
ros do mundo em um ano que já começa cheio 
de temores e dúvidas. Mas estamos arregaçando as 
mangas, lançamos antecipadamente o evento prin-
cipalmente para permitir ao corretor um parcela-
mento maior, já que traz uma proposta diferente, 
por conta das adversidades econômicas e busca 
pela independência e empreendedorismo do cor-
retor de seguros.

Em nome de toda a diretoria, queremos que em 
2016 o Sincor-SP possa contribuir de maneira ain-
da mais ampla para o desenvolvimento do corretor 
de seguros e que as oportunidades oriundas desse 
nosso trabalho possam ser bem aproveitadas.

Desejo um novo ano repleto de sucesso para 
você, sua família, e todos que representam essa in-
dústria maravilhosa do seguro.
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correspondências
Do Sindicato para entidades ou empresas e vice-versa

Liquidação extrajudicial da Santos Seguradora
Você pode ter créditos a receber

Senhores corretores de seguros,
Como é do conhecimento do mercado segurador, a Santos Seguradora S/A teve 
sua liquidação extrajudicial decretada pela SUSEP através da Portaria 2.362 
de 18/01/2006, conforme publicação no DOU de 23/01/2006. A Seguradora 
passou então a estar submetida a um regime especial, tendo sido alterada sua 
razão social para Santos Seguradora S/A – Em Liquidação Extrajudicial.
A liquidação extrajudicial teve diversas gestões liquidandas desde 2006, 
sendo em 12/08/2014, conforme Portaria SUSEP n. 5.992, foi nomeado este 
subscritor como liquidante, com o objetivo de solucionar as pendências dessa 
massa liquidanda.
Uma das decisões do Liquidante, já aprovada pela SUSEP, é a realização 
do pagamento aos credores, nas formas da Lei, através de rateio, uma vez 
que o Ativo da massa não é sufi ciente para o pagamento integral dos débitos 
inscritos.
Ao analisarmos o Quadro Geral de Credores da massa, verifi camos a existência 
de alguns ativos e passivos que não possuem documentação suporte para os 
lançamentos contábeis registrados antes da decretação do regime especial. A 
existência de arquivo informatizado à época em que a Santos Seguradora 
atuava demostra somente haver créditos a receber e a pagar correspondentes a 

diversos corretores de seguros.
Como não foram solicitadas as habilitações dos créditos pelas corretoras, 
estamos efetuando circularização junto às corretoras de seguros que operavam 
com a Santos Seguradora S/A.
Para tanto, solicitamos a colaboração de V.Sas, para que forneçam documentos 
comprobatórios de quaisquer valores a pagar à Santos Seguradora (comissões 
antecipadas ou comissões a serem devolvidas pela corretora à massa liquidanda 
em virtude do cancelamento automático das apólices vigentes na data de 
liquidação extrajudicial) ou a receber pela corretora (comissões pendentes na 
data da liquidação). 
Caso não haja pendências fi nanceiras entre as partes, pedimos que seja 
apresentada declaração com essas informações, dentro do prazo de 60 dias do 
recebimento deste comunicado, para que possamos efetuar os ajustes necessários 
e concluir a análise sobre os pagamentos aos credores da Santos Seguradora.
As informações poderão ser enviadas via correio para o Largo São Bento, 
64, 17º andar, Centro, São Paulo/SP, Cep: 01029-010, ou via e-mail para 
santosseg@santosseg.com.br. 
Sendo o que nos cumpria informar, permanecemos à disposição para prestar-
lhes informações adicionais.

São Paulo, outubro de 2015
Santos Seguradora – Em Liquidação Extrajudicial 
Liquidante
CARLOS ROBERTO SANCHES FERNANDES

5JCS NOV/Dez 2015



homenagem

Acidente aéreo 
faz mercado 
de seguros 
perder grandes 
executivos
O trágico falecimento de Marco Antonio 
Rossi e de Lucio Flávio Condurú de 
Oliveira deixou todos que os conheciam 
em estado de choque e tristeza. Vítimas 
de acidente aéreo, ocorrido na noite de 10 
de novembro, os executivos construíram 
carreiras brilhantes e eram reconhecidos 
pelo talento, competência e entusiasmo no 
trabalho, fraternal convivência com suas 
equipes e plena dedicação às suas famílias.

Lucio Flávio Condurú nasceu em Belém 
do Pará, em janeiro de 1961. Dois meses 
depois, Marco Antonio Rossi nasceu em 
Bariri, interior de São Paulo. Distantes 
mais de 2,5 mil km na infância, cruzaram 
seus destinos aos 20 anos de idade, em 
São Paulo, na Bradesco Seguros. Iniciaram 
na empresa na década de 80, com apenas 
um ano de diferença: Rossi em 1981 e 
Condurú em 1982. Foi o início de duas 
carreiras de sucesso, conquista de amigos 
e admiradores.  

A trajetória de 34 anos de trabalho de 
ambos foi interrompida no mesmo dia, 
decretando luto em todo o mercado de 
seguros. Naquele 10 de novembro, eles 
estiveram no Palácio do Planalto em uma 
audiência com o ministro da Casa Civil, 
Jaques Wagner, para tratar de questões 
ligadas à área de seguros. A aeronave 
modelo Citation VII decolou do aeroporto de 
Brasília às 18h39 com destino a São Paulo, 
mas desapareceu dos radares do controle 
de tráfego às 19h04. Caiu em uma fazenda, 
que fica entre o distrito de Santo Antônio do 
Rio Verde, município de Catalão, no sudeste 
de Goiás, e a cidade de Guarda-Mor, em 
Minas Gerais.

Natural de Belém do Pará, Lucio Flávio Con-
durú de Oliveira era funcionário de carreira da 
Organização Bradesco, onde contribuiu de ma-
neira decisiva para que se tornasse um dos maio-
res conglomerados do País. Começou na empre-
sa como assistente de vendas na área comercial, 
onde galgou vários patamares. Graduou-se em 
Administração de Empresas, com especialização 
em Gestão de Pessoas. 

Atuava na Bradesco Vida e Previdência, empre-
sa do Grupo Bradesco Seguros, desde a sua fun-
dação, em 1982. Chegou a comandar os segmen-
tos de Previdência e de Seguros de Vida e atuou 
como diretor executivo por sete anos. Assumiu a 
presidência em março de 2010, cargo antes ocu-
pado por Rossi.

Também exercia o cargo de vice-presidente 
da FenaPrevi na gestão da atual diretoria (2013-
2016). Como dirigente institucional e líder em-
presarial, deu grande contribuição para o desen-
volvimento do setor nos últimos anos, ajudando 
a ampliar a percepção da sociedade quanto à im-
portância do seguro.

Homem simples e de talento nato para liderar, 
foi um motivador das equipes que comandou, 
sempre procurando enaltecer as qualidades indivi-
duais e aglutiná-las em benefício do bem coletivo. 
Na presidência da Bradesco Vida e Previdência, 
Lucio Flávio desenvolveu importantes políticas 

para o fortalecimento do segmento no País, am-
pliando os fóruns de discussão entre as empresas 
que atuam nas áreas de vida e previdência.

Com mais de 30 anos de serviços prestados ao 
grupo, o executivo era considerado uma pessoa 
de convivência amigável, reconhecido pelo talen-
to, competência e entusiasmo no trabalho e plena 
dedicação à família. 

Casado com Edimara Luz Louzada Condurú 
de Oliveira, Lucio Flávio era pai de seis filhos, 
quatro do primeiro casamento, e duas meninas 
do segundo, uma delas com poucos meses de ida-
de. A generosidade era uma característica que se 
destacava na personalidade de Lucio Flávio. Em  
sua página nas redes sociais, após seu falecimento, 
a palavra recorrente é “gratidão”. Amigos e co-
laboradores postaram dezenas de mensagens de 
agradecimento e adeus.

Um dos últimos compromissos do executivo 
foi o 19º Congresso Brasileiro dos Corretores 
de Seguros, promovido pela Fenacor em Foz do 
Iguaçu (PR), em outubro passado. Em palestra 
no evento, destacou a necessidade de se trazer ao 
País produtos inovadores, como o Universal Life, 
essencial para uma população que está envelhe-
cendo, e mencionou a falta de preocupação dos 
jovens em poupar para a aposentadoria.

Lucio Flávio Condurú de Oliveira

Trajetória 
de conquistas
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Filho de imigrantes italianos, quando criança 
Marco Antonio Rossi costumava trabalhar em feiras 
livres da cidade de Bariri para ajudar os pais. Seu pri-
meiro emprego foi como offi  ce boy e o segundo no 
Banco Bradesco, em sua própria cidade natal. Algum 
tempo depois, mudou-se para Bauru, onde ocupou a 
superintendência regional. Em São Paulo, para onde 
foi transferido na fase inicial de carreira, Rossi conti-
nuou sua trajetória ascendente. 

Entrou na Bradesco Vida e Previdência em 1981. 
Formou-se em Tecnologia em Gestão de Marketing, 
com pós-graduação em Gestão de Cliente pela Uni-
versidade Paulista (UNIP) e em Altos Estudos de 
Estratégia e Geopolítica pela Fundação Armando 
Álvares Penteado (FAAP). 

Passou por todos os escalões da carreira, ascenden-
do a diretor em janeiro de 1999, até chegar à pre-
sidência da empresa, em 2002. Em 2010, assumiu 
o cargo de presidente da Bradesco Seguros, a maior 
seguradora do País, e, em 2012, foi eleito também 
vice-presidente executivo do Banco Bradesco. 

De acordo com seus colegas, entre os traços mais 
marcantes da personalidade de Rossi, um torcedor 
entusiasmado do Corinthians, se destacavam o dina-
mismo, a capacidade de liderança e a docilidade no 
trato com as pessoas. Sempre foi otimista em relação ao 
futuro do Brasil: mesmo nos momentos de crise, tinha 
uma palavra de incentivo aos amigos e colaboradores.

Jamais abandonou o espírito comercial de vende-
dor de apólices do início da carreira. Era presença 
comum nos encontros motivacionais com a tropa 
que distribui seguros do banco, aos gritos de “vamos 
lá, vamos crescer!”. Quem já fez parte de sua equipe 
o descreve como gentil, bem-humorado e enérgico. 

Tornou-se, naturalmente, um líder institucional, 
representando o setor perante os Poderes da Repú-
blica, instituições empresariais e sociedade civil. Ros-
si seria o substituto de Luiz Carlos Trabuco Cappi, 
atual presidente do banco. A favor de Rossi no pro-
cesso de sucessão, estava o fato de o executivo ser 
bem próximo de Trabuco e de estar à frente da área 

de seguros, que responde por cerca de 30% do lucro 
do banco.

Rossi acumulava os cargos de vice-presidente do 
Banco Bradesco, presidente da Bradesco Seguros e 
presidente da CNseg, confederação que representa o 
setor de seguros, além de membro de órgãos interna-
cionais do setor securitário. 

Foi membro do Conselho de Administração da 
Escola Nacional de Seguros, atuando incansavel-
mente em prol da qualifi cação dos profi ssionais do 
setor, uma de suas principais bandeiras – prova disso 
é que transformou a empresa que presidia, Bradesco 
Seguros, em uma das maiores consumidoras dos pro-
gramas educacionais de seguros. 

Dedicava-se ao desenvolvimento de novos pro-
dutos no mercado de seguros, previdência privada, 
saúde suplementar e capitalização. Apresentou, re-
centemente, o projeto do VGBL/Saúde, produto 
destinado a permitir a aquisição de um plano de saú-
de na aposentadoria, mediante o aporte de pequenas 
quantias, realizado ao longo do período mais produ-
tivo das pessoas. No cenário internacional, presidiu 
a Federação Interamericana de Empresas de Seguros 
(FIDES), durante dois anos, período em que pôde 
contribuir para a integração mais efetiva dos merca-
dos de seguros das Américas, notadamente no desen-
volvimento de programas de educação.

Casado com Maria Isabel Moreschi Rossi, ele era 
pai de quatro fi lhos: Marco Antonio, Marcel, Ma-
riana e Marcela.  Em sua, vida pessoal, Rossi era um 
homem muito ligado à família e de hábitos simples. 
Não conseguia escolher um só fi lme que mais gostas-
se, mas citava dois: Casablanca e O Poderoso Che-
fão - Parte II. A música favorita lembrava de pronto: 
“Tocando em frente”, na voz de Almir Sater. A letra 
da canção é uma boa síntese de sua personalidade 
“Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorri-
so porque já chorei demais”. Por onde passava, con-
tagiava com seu otimismo e jeito de menino honesto 
e de bom coração criado no Interior.

É difícil entender que pessoas cheias de planos, 
pessoas do bem, que não pensavam em outra coisa senão 

fazer esse nosso mercado crescer, tenham seus projetos 
interrompidos. Fica a refl exão de nosso papel no mundo e do 
que realmente devemos valorizar diariamente: as pessoas e 

os momentos com elas, isso é tudo o que levamos desta vida. 
Meus eternos respeito, admiração, sentimento

Alexandre Camillo
presidente do Sincor-SP

Marco Antonio Rossi

Liderança e 
otimismo
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Outra grande perda para o setor de segu-
ros, Casimiro Blanco Gomez, diretor e vi-
ce-presidente do Conselho da Porto Seguro 
também pegou todos de surpresa falecendo 
durante uma cirurgia, no dia 16 de outu-
bro, em São Paulo, aos 69 anos.

Entusiasta do setor de seguros e figura 

Personalidade  
Marcante

Casimiro Blanco Gomez

homenagem

de personalidade marcante, além de profis-
sional de carreira da Porto Seguro, ocupou 
diversas funções no SindsegSP – foi presi-
dente da entidade no triênio 2001 a 2004, 
tendo sido também diretor Tesoureiro, no 
período de 1992 a 1998, e vice-presidente 
entre 1998 e 2001 e de 2007 até 2013.

relacionamento
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Diálogo com lideranças políticas e setoriais

Presidente e diretores do Sincor-SP 
reforçam relacionamento com autoridades 
durante cerimônia de inauguração da nova 
sede da SulAmérica

No dia 7 de dezembro, o presidente do Sincor-SP, 
Alexandre Camillo, e os vice-presidentes da entidade, 
Boris Ber e Simone Martins, prestigiaram a inaugu-
ração oficial da nova sede da SulAmérica Seguros, no 
bairro de Pinheiros, em São Paulo.

Na ocasião, Camillo reforçou diálogo com lideran-
ças políticas e setoriais, como o governador do Esta-

do de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o presidente da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), José 
Carlos de Souza Abrahão, além do presidente da segu-
radora, Gabriel Portella.

Falando sobre a redução dos roubos e furtos de au-
tomóveis em consequência da regulamentação dos 
desmanches no Estado de São Paulo, Alckmin e o 
presidente do Sincor-SP comentaram seus efeitos no 
mercado de seguros.

Já com o presidente da ANS, foram discutidas as 
dificuldades enfrentadas pelo setor na área de saúde.  

A pauta foi reforçada por Camillo como imprescindí-
vel para ser tratada no próximo Congresso de Corre-
tores de Seguros.

Camillo aproveitou para convidar Alckmin e 
Abrahão para o XVII Conec e agendar reuniões logo 
no início do ano, com o objetivo de discutir interesses 
dos corretores de seguros. “Essa é uma das principais 
funções de um sindicato: em todas as ocasiões, manter 
o diálogo com os diversos setores para melhorar nos-
sos produtos, a imagem da categoria representada e a 
segurança das pessoas”, diz Camillo.





retrospectiva

JULHO

AGOSTO

CAPACITAÇÃO
É A PALAVRA-CHAVe
Ações direcionam o corretor de seguros 
a investir em especialização para 
crescimento do seu negócio mesmo em 
tempo de instabilidade econômica

19.  evento Oficinas de empreendedorismo leva 
capacitação a cerca de 1,2 mil corretores 
de seguros 

20.  Parceria entre a unisincor e Sebrae-SP disponibiliza 
treinamentos em EAD aos profissionais de seguros

21.  Sincor-SP lança campanha Corretor do Bem, a fim 
de arrecadar verba para compra e distribuição de 
cobertores a instituições beneficentes

22.  “Os desafios e oportunidades da corretagem de 
seguros” foi tema do Encontro de Corretores de 
Seguros Empreendedores

23.  Fórum de Oportunidades percorre as Regionais 
do Sincor-SP, levando especialização a mais 
de 1,4 mil profissionais

24.  Mercado de seguros se mostra despreparado para 
atender demandas relacionadas a drones 

ReTROSPeCTIVA 

2015
As atividades do Sincor-SP foram marcadas pelo estímulo 

ao empreendimento do corretor de seguros, com eventos voltados 
a capacitação, e divulgação da categoria através de campanhas 

sociais e da exposição que conta a história da profissão no Brasil
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3.  Sincor-SP interpreta nova medida da Susep 
e avalia impacto para o corretor de seguros

4.  Com a pior seca dos últimos 84 anos, 
mercado de seguros se vê diante de 
nichos ainda não explorados para 
suprir os prejuízos

5.  Sincor-SP homenageia corretoras 
de seguros no Dia Internacional da 
Mulher empreendedora

6.  Implantação do programa Visão 
e Ação para gestão da diretoria e 
colaboradores do Sincor-SP

7.  Sincor-SP passa a assinar mensalmente a 
Carta de Conjuntura do Setor de Seguros 

8.  Lançamento do Cruzeiro da Família 
Sincor-SP, evento comemorativo ao 
Dia Internacional da Mulher em 2016

9.  Lei Anticorrupção abre caminho para 
contratação do seguro D&O contra erro 
de gestão de grandes executivos

10.  Governo Itinerante inicia segundo ano com 
visitas do presidente do Sincor-SP aos 
prefeitos e políticos de diversos municípios

11.  Gestão do Sincor-SP 
completa um ano, 
iniciando onda de 
transformações internas, 
com implantação de 
novas tecnologias e 
procedimentos

12.  exposição conta a história da profissão 
de corretor de seguros a mais de 12 mil 
pessoas em 17 regiões do estado

13.  Em parceria com o SindsegSP e a ONG Terapeutas 
do Trânsito, os corretores de seguros se unem 
para falar sobre segurança na ação Maio Amarelo

14.  unisincor e Escola Nacional de Seguros 
fecham parceria para oferecer palestras sobre 
empreendedorismo aos corretores

15.  Cerca de 140 corretores de seguros aprovam o 
Relatório de Prestação de Contas, do exercício de 
2014, do Sincor-SP. Entidade produz, pela 1ª vez, 
material de alto padrão para os associados

16.  2º encontro das ARs empreendedoras 
apresenta o balanço e perspectivas 
para as Autoridades de Registro

17.  Crise X Oportunidades: executivos e 
corretores de seguros dão dicas para driblar 
a crise com empreendedorismo

18.  Sincor-SP recebe alunos do curso técnico 
de seguros do Senac para palestra sobre 
o setor

25.  Parceria entre Sincor-SP, SindsegSP e ONG 
Terapeutas do Trânsito promove o Programa 
Transitando Seguro

26.  Comissões do Sincor-SP realizam Seminário 
Multidisciplinar aos corretores de seguros 

27.  uber ganha espaço em cidades do Brasil e mercado 
de seguros vê uma nova oportunidade de negócio

28.  Sincor-SP realiza 
campanha multimídia 
em homenagem ao 
Dia do Corretor de 
Seguros

29.  Delegação dos Corretores, organizada 
pelo Sincor-SP, reúne cerca de 500 
profissionais no Congresso Brasileiro

30.  Susep anuncia a volta da carteira de 
identidade profissional do corretor de seguros 

31.  Campanha DPVAT percorre as Regionais do 
Sincor-SP, em parceria com a Centauro-ON e a 
ONG Terapeutas do Trânsito

32.  Comissão Feminina, em 
parceria com Admix, 
promove palestra sobre 
prevenção ao câncer de 
mama em decorrência 
do Outubro Rosa

33.  AC Sincor mostra os 
resultados do ano e 
perspectivas para 2016 durante o 3º Encontro 
das ARs Empreendedoras

34.  Lançamento do XVII Conec para potenciais 
patrocinadores e início das inscrições em 
condições especiais aos associados

1.  Início do ano pega São Paulo de surpresa com 
aumento das ocorrências de queda de árvores

2.  Seção do JCS “Sua Casa” inicia jornada 
de apresentação dos departamentos do 
Sincor-SP aos associados
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Verifique opções 
de parcelamento, 
com valores que 
cabem no seu bolso!

Aproveite também condições para hospedagem.
Pela 1ª vez, o Holiday Inn está completamente reservado 

para congressistas do XVII Conec.

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

Você não pode ficar de fora.
Faça agora mesmo sua inscrição pela internet.
www.sincorsp.org.br

informações:
Eventos Sincor-SP (11) 3188-5046

Garanta sua vaga no MAIOR CONGRESSO 
DE CORRETORES DE SEGUROS DO MUNDO!

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
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XVII Conec

Sincor-SP abre inscrições para o XVII Conec
Trazendo novidades aos corretores de 
seguros, o Congresso conta com valores 
e condições especiais aos associados 
da entidade

Com o tema “Aprender, Empreender e Ser - Corre-
tor; o Caminho Seguro da Distribuição”, o XVII Co-
nec (Congresso dos Corretores) vai acontecer de 6 a 8 
de outubro de 2016, no Anhembi, em São Paulo. As 
inscrições estão abertas desde o dia 25 de novembro, 

sendo que a expectativa do Sincor-SP é reunir mais de 
6 mil congressistas. 

Proporcionando conteúdo de qualidade, o evento 
promete trazer 20 palestras e a maior feira de negócios 
do mercado de seguros, para combinar qualifi cação 
e relacionamento, imprescindíveis para o desenvolvi-
mento da categoria.

“Ouvir o corretor, capacitá-lo e apontar oportu-
nidades tem sido a linha de atuação do Sincor-SP. 
A retomada do crescimento do País deve encontrar 

uma categoria ainda mais preparada para contribuir 
com a expansão do setor de seguros. Ao qualifi car 
e melhorar a distribuição, toda a cadeia produtiva 
será benefi ciada”, destaca o presidente do Sincor-SP, 
Alexandre Camillo.

Entre as novidades desta edição, os profi ssionais po-
derão parcelar os valores de inscrição e hospedagem 
em até 10x sem juros, além do hotel Holiday Inn já 
estar inteiramente reservado ao XVII Conec.

Os associados do Sincor-SP poderão investir, à vista, 
o valor de R$ 545 e os não-sócios o valor de R$ 995, 
ou optar pelo parcelamento em 10x sem juros até o 
dia 31 de dezembro. Após esta data, deve-se considerar 
o mês da inscrição, decrescendo a quantidade de par-
celas mês a mês, até setembro de 2016.

Lançamento para investidores

A realização do maior congresso dos corretores de 
seguros do mundo requer cuidadoso planejamento 
e envolve centenas de profi ssionais. O XVII Conec 
foi lançado praticamente um ano antes para seus 
potenciais patrocinadores, que são seguradoras e 
prestadores de serviços diversos do setor de seguros.

A reunião aconteceu no dia 28 de outubro, em São 
Paulo, com a presença de cerca de 60 representantes 
dessas empresas, que planejam levar suas marcas ao 
grande evento do setor no próximo ano.

O presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, 
apresentou o mapa da feira de exposições com 
os tamanhos e posições de estandes a serem 
escolhidos, além de diversas outras possibilidades 
de investimento e exibição das marcas. “Queremos 
construir esse grande evento da maneira mais 
compartilhada possível. Se tivemos sucesso em 
outras ações é porque conseguimos trabalhar com 
planejamento e sempre ouvindo os parceiros e 
interessados”, declarou Camillo.

INSCRIÇÕeS:

Corretor sócio do Sincor e cônjuge =  R$ 545,00 
(por pessoa)

Corretor NÃO sócio e cônjuge =  R$ 995,00 
(por pessoa)

Outros =  R$ 1.485,00 
(por pessoa)

HOTÉIS CReDeNCIADOS:

Holiday Inn = R$ 950,00 por pessoa em apartamento 
duplo no período de 06 (check-in a partir das 15h00) a 
09 de outubro (check-out até às 12h00), com café 
da manhã e taxas inclusas. Transfers disponíveis. 
Estacionamento à parte.

Ibis Barra Funda = R$ 550,00 por pessoa em 
apartamento duplo no período de 06 (check-in a 
partir das 15h00) a 09 de outubro (check-out até às 
12h00), com café da manhã e taxas inclusas. Transfers 
disponíveis. Estacionamento à parte.



 
tendências

Perspectiva para o número 
de acidentes de veículos

O site Insurance Linked, especializado em análises econômicas em seguros, 
divulgou recentemente o texto “Car safety – a new paradigm?”. O ponto central 
do artigo é a discussão sobre as consequências do aumento de segurança nos 
veículos, e se o mercado de seguros está preparado para tal paradigma. 

É desnecessário dizer que essa discussão é essencial para o setor de seguros, de-
vido à importância que o automóvel tem na indústria. Por exemplo, no Brasil, 
em 2014, o seguro de automóvel faturou mais de R$ 40 bilhões, sendo o seu 
ramo mais relevante.

Hoje, aproximadamente 3,5 mil pessoas morrem por dia em acidentes de veí-
culos em todo o mundo. É um número expressivo, mas a tendência, segundo 
o texto citado, é de queda em médio e longo prazo. Segundo o estudo, há três 
fatores infl uenciando esse comportamento:

O primeiro deles é de caráter demográfi co. Uma maior densidade populacio-
nal levará a mais engarrafamentos, com menor velocidade média dos veículos e, 
em consequência, menos acidentes de maior gravidade. 

O segundo fator citado se refere ao design dos carros elétricos, com as bate-
rias embaixo dos veículos, baixando o centro de gravidade, e a inexistência (ou 
diminuição) de combustíveis derivados do petróleo, o que levará a um menor 
risco de explosões.

O terceiro aspecto se refere às diversas melhoras tecnológicas implantadas (ou 
em processo de) nos veículos, como radares, avisos de colisão iminente, alertas 
contra sono e até a tecnologia do carro sem motorista, conhecida internacional-
mente como “driverless car”. 

A estimativa é de que, até 2040, a taxa relativa de acidentes por veículos caia 
80%! Ou seja, no espaço de 25 anos. Sabemos que é difícil acreditar nesses 
números em um país como o Brasil, pela alta violência no trânsito, noticiada 
todos os dias. Mas podemos dizer que é algo que o setor de seguros enfrentará, 
talvez não no espaço de um ou dois anos, mas certamente em uma década ou 
mais. A partir daí, teremos uma nova realidade a enfrentar.

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

Mudanças no DPVAT
A Susep colocou em consulta pública um normativo 

com o objetivo de receber sugestões de modificações no 
seguro DPVAT, propostas pelo mercado. De acordo com 
o diretor técnico da Susep, Danilo Claudio da Silva, entre 
as propostas está a unificação dos consórcios que integram 
o DPVAT em um único grupo. Atualmente, o consórcio 
1 é formado pelas categorias de carros, motocicletas e 
caminhões e o consórcio 2 por ônibus. “Essa junção 
poderá proporcionar uma redução de custos que, 
futuramente, pode ser repassada aos segurados”, explica.

Jayme Garfinkel 
assume presidência 
da CNseg

A Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) decretou que os usuários de planos de saúde 
coletivos e individuais terão coberturas adicionais 
para mais 21 novos procedimentos a partir de 
janeiro de 2016. Entre exames laboratoriais e 
medicamentos para tratamento de câncer em casa, 
está também a ampliação no número de consultas 
com fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista 
e psicoterapeuta. De acordo com a autarquia, as 
mudanças vão beneficiar mais de 50 milhões de 
usuários de planos de assistência médica e mais de 21 
milhões de planos odontológicos.

Aplicação de recursos 
das seguradoras

ANS prorroga 
portabilidade da 
Unimed Paulistana

O prazo para os beneficiários da Unimed 
Paulistana fazerem a portabilidade para outros 
planos de saúde foi prorrogado por mais 60 dias, 
por decisão da ANS. A autarquia também decidiu 
ampliar a portabilidade para outros contratos da 
operadora, incluindo individuais/ familiares, coletivos 
empresariais com até 30 vidas ou mais e coletivos 
por adesão. Além das opções disponíveis dentro do 
Sistema Unimed, os beneficiários poderão buscar 
outras operadoras sem o cumprimento de carências. 
A suspensão dos planos da Unimed Paulistana foi 
decretada pela ANS, em setembro deste ano, em 
função da crise financeira da companhia. 

Seguro de danos a terceiros para veículos de carga

Sem sofrer alterações desde 2005, os limites para 
a aplicação de recursos das seguradoras, que atuam 
com previdência complementar, seguros, resseguros 
e capitalização, foram alterados pelo governo federal. 
O Conselho Monetário Nacional decidiu dividir em 
quatro categorias e estabelecer limites específicos de 
alocação de recursos para entidades de previdência 
complementar aberta; fundos de aposentadoria 
programada individual e entidades de previdência 
complementar aberta voltada a grandes investidores; 
seguradoras e resseguradoras locais que têm operações 
em moeda estrangeira; e demais seguradoras e 
empresas de capitalização.

Devido ao acidente de avião que vitimou o então 
presidente da Bradesco Seguros e da CNseg, Marco 
Antonio Rossi, no dia 10 de novembro, a presidência 
interina da Confederação Nacional das Seguradoras 
passa a ser de Jayme Garfinkel [foto],  membro 
do Conselho de Administração da Porto Seguro. 
Paralelamente, a presidência interina da Bradesco 
Seguros está nas mãos de Randal Zanetti, antigo vice-
presidente da companhia, que também é fundador 
da Odontoprev.

Novos procedimentos 
de saúde

O Projeto de Lei 7.646/10, que obriga a 
contratação do seguro de danos materiais 
contra terceiros para veículos de carga, 
foi aprovado na Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara dos Deputados e agora 
segue para análise da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. De autoria do 
deputado Júlio Delgado (PSB-MG), a proposta 
defende que a cobertura mínima deve ser 
proporcional ao valor de mercado do veículo 
de transporte e também altera o Decreto-Lei 
73/66, que define como opcional a contratação 
do seguro pelas grandes empresas.
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Fachada do prédio onde fica estabelecida a Mutual Seguros
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sinistros ocorridos após a data da liquidação  
(5 de novembro) não serão indenizados. Nos 
casos de sinistros ocorridos antes da liquidação, os 
procedimentos para cada ramo de seguro ficarão 
disponíveis no site da Mutual www.mutualseguros.
com.br. Para os corretores de seguros que tinham 
comissões a receber, a instrução é aguardar a 
convocação para habilitação de credores, que 
será publicada no Diário Oficial da União e, 
posteriormente, no site da companhia.

Com mais de 40 anos de mercado, Mutual sofre liquidação

Orientação
O Sincor-SP faz alerta aos corretores de seguros 

para que fiquem atentos ao fechar contratos com 

as companhias que estão em regime especial. No 

site da Susep é possível acompanhar a situação das 

empresas através da coluna lateral em Informações 

ao Público > Mercado Supervisionado > 

entidades em Regime especial.

Em publicação no Diário Oficial da União, do 
dia 6 de novembro, a Susep decretou a liquidação 
extrajudicial da Companhia Mutual de Seguros. 
Após quase um ano sob regime de direção fiscal, a 
seguradora deixa o mercado de seguros brasileiro 
com mais de 40 anos de experiência. 

O processo de liquidação, de acordo com o 
Ministério da Fazenda, corresponde ao período que 
antecede a extinção da pessoa jurídica, após ocorrida 
a causa que deu origem à sua dissolução, onde ficam 
suspensas todas as negociações que vinham sendo 
mantidas como atividade normal.

Com a decisão, todas as apólices da companhia 
foram canceladas, no entanto, como há cobertura 
para os eventos ocorridos até a data da liquidação, as 
apólices vigentes terão o prêmio estornado com base 
na relação proporcional entre o prêmio pago e os dias 
cobertos para futura restituição, segundo orienta  
a Susep.

As propostas que estavam em análise durante o 
decreto de liquidação não possuem cobertura. Nos 
casos em que o prêmio já tenha sido pago, o valor 
será restituído integralmente. 

Em comunicado oficial, a Susep alerta que os  

Especialistas falam sobre sinistros no segmento de riscos de engenharia

Um dos setores que mais agregam valor à economia 
do País, a construção civil é cercada por eventos de 
risco durante a execução de obras no período de cons-
trução e manutenção. Somente as áreas de escavações 

e sistemas que viabilizam a perfuração do solo são res-
ponsáveis por 54% das ocorrências de sinistros.

Segundo o engenheiro civil e professor na área de 
seguros, Demérito Moura Rebello, a maioria dos pro-

jetos contemporâneos prioriza ao máximo o uso de 
área em subsolos (para estacionamentos) dado o alto 
custo do m² dos terrenos, principalmente em grandes 
cidades. “É nesta fase de contenção de terreno para 
viabilizar a escavação e tirar a água do solo que os si-
nistros ocorrem”, comenta. 

O consultor e professor em cursos técnicos volta-
dos para a área de seguros, Fabio Carbonari, apresenta 
uma lista de procedimentos básicos antes de subscre-
ver o risco em uma apólice de uma obra de engenha-
ria, como pedir a escritura do terreno, o código de 
obra daquele município, ver quem é o topógrafo con-
tratado para verificar sua qualidade, além de exigir o 
cronograma executivo da obra e o laudo da vizinhan-
ça, entre outras indicações. 

E a regulação de um sinistro da área, muitas vezes, 
enfrenta situações que dificultam o procedimento, por 
isso, o engenheiro José Luiz Dantas Lucariny acredi-
ta que o ideal é uma apólice de responsabilidade civil 
com textos claros, diretos e enxutos. O tema foi dis-
cutido durante o Seminário de Riscos de Engenharia, 
realizado pela Comissão que trata o assunto na Fede-
ração Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), no dia 27 
de outubro.



cobertura especial

O rompimento de duas barragens de rejeitos 
de minério é considerado o maior desastre 
ambiental no País e põe em dúvida os 
limites do seguro

Quinta-feira, 5 de novembro, por volta das 15h30, 
as barragens do Fundão e de Santarém, localizadas no 
subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 km da cidade de 
Mariana, em Minas Gerais, se romperam. A lama es-
palhada continha rejeitos da produção de minério de 
ferro da mineradora Samarco, controlada pela Vale e 
BHP Billiton Brasil, destruindo a maioria dos imóveis 
do subdistrito, deixando centenas de pessoas desabri-
gadas, oito mortos e 11 desaparecidos.

Outras seis localidades de Mariana, além de rios e 
municípios vizinhos, também foram atingidos pela 
lama tóxica. Os rejeitos chegaram até a bacia do Rio 
Doce, que banha os Estados de Minas Gerais e Espí-
rito Santo, matando peixes e contaminando as águas 
com diversos metais, como chumbo, ferro e alumínio, 
cortando o abastecimento de água de várias cidades na 
região e paralisando a pesca do rio, que é fonte de ren-
da para muitas famílias. De acordo com especialistas, 
o rio está ofi cialmente morto.

Mais de 15 dias após o ocorrido, apesar dos esfor-
ços da mineradora de amenizar os estragos, os rejei-
tos acabaram chegando à praia de Regência, onde o 
rio deságua no mar, em Linhares, norte do Espírito 
Santo. No mar, os rejeitos expulsaram fauna, fl ora e, 
consequentemente, os pescadores, causando revolta 
aos moradores do munícipio pela incerteza do futuro.

Para tentar reparar os danos, em acordo com o Mi-
nistério Público Estadual e Federal, a Samarco prevê 
gastos de R$ 1 bilhão na recuperação do meio am-
biente mais o pagamento das multas ao Ibama, que 
atingiram o valor de R$ 250 milhões até agora, com 
possibilidade de aumento. Mas, segundo especialistas, 
os valores estimados para arcar com todas as despesas 

ambientais ultrapassam a casa dos R$ 20 bilhões.
Estamos diante do maior desastre ambiental do País 

e as perdas não foram somente ao meio ambiente, mas 
também às pessoas afetadas e à empresa responsável 
pelo ocorrido. Por isso, o mercado de seguros se per-
gunta: é possível que o seguro possa arcar com todos 
esses prejuízos? Como é possível mensurar o valor des-
sas perdas?

De acordo com a advogada especialista em meio 
ambiente, Carolina Gonçalves Mota, o dano no caso 
Samarco é muito amplo, não sendo possível mensurar 
o total. “Além do dano na bacia do Rio Doce e na cos-
ta brasileira, muitos municípios foram afetados, com 
a falta de água, o impacto na economia, na pesqueira 
no rio; soterramento do subdistrito Bento Rodrigues 
com a destruição da moradia, bens e vida, dentre ou-
tros que podem acarretar ajuizamento de muitas ações 
individuais e coletivas contra a empresa”, revela.

Para a Comissão de Responsabilidade Civil do Sin-
cor-SP, as apólices da mineradora não serão sufi cientes 
para cobrir todos esses danos. “O seguro não cobre 
toda a responsabilidade civil da Samarco em decorrên-
cia aos impactos socioambientais causados no desastre. 
Além disto, difi cilmente a importância segurada será 
sufi ciente para reparar todos os danos cobertos pela 
apólice”, explica. 

No entanto, o advogado, mestre em direitos sociais 
com concentração em direitos difusos e coletivos e au-
tor de diversos livros sobre seguro ambiental, Walter 
Polido, alerta que o seguro ambiental não está mais 
vinculado ao de responsabilidade civil. “A própria 
concepção de meio ambiente foge à visão clássica de 
bem, à medida que é considerado um bem autônomo 
e com interesses jurídicos múltiplos. Já o seguro de res-
ponsabilidade civil não é sufi cientemente elástico para 
circunscrever os danos ambientais”, destaca. 

A apólice de responsabilidade civil é aquela que vai 
cobrir os danos causados às famílias, como reconstru-
ção das casas atingidas, perda de renda etc. Já a apó-
lice de seguro ambiental, arca com os reparos feitos 
na natureza. “No caso da Samarco, por exemplo, toda 
essa questão de limpeza dos rios, recuperação da vida 
aquática e até marítima, está envolvida na apólice 
de seguro ambiental. Este é um seguro autônomo, 
não é mais uma cláusula dentro do seguro de RC”, 
declara Polido.

O mercado de seguros como um todo acredita que 
as apólices da mineradora, tanto de responsabilidade 
civil quanto de property são insufi cientes para cobrir os 
danos causados pelo sinistro. Por motivos contratuais, 
as detentoras das apólices da Samarco, ACE e Allianz, 
não se pronunciaram sobre o assunto. 

É impossível mensurar valores. Além do dano 
na bacia do Rio Doce e na costa brasileira, muitos 

municípios foram afetados, sofrendo com a 
destruição da moradia, bens e vida

Carolina Gonçalves Mota
advogada especialista em meio ambiente

Caso Samarco: 

JCS NOV/Dez 201518



O seguro ambiental
De acordo com a Federação Nacional das Segurado-

ras (FenSeg), no ano passado, o segmento movimen-
tou cerca de R$ 28,5 milhões, com previsão de R$ 50 
milhões este ano. Além das indústrias de óleo e gás, 
as de química e petroquímica, e de papel e celulose 
também são alvos do seguro ambiental, por gerarem 
grande quantidade de poluentes.

Em virtude da Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos, em vigor desde 2010, existe agora o conceito de 
lógica reversa, que sugere o seguro ambiental como 
instrumento efi caz de iniciativas públicas e privadas 
com foco no equilíbrio ecológico. Paralelamente, a 
Lei Estadual de Áreas Contaminadas, de 2013, reserva 
papel ao seguro ambiental para proteção da qualidade 
do solo e de áreas contaminadas, obrigando a contra-
tação de apólice em situações que envolvam operações 
de despoluição. 

O caso da Samarco também fez reabrir a votação 
para o Código de Mineração, que poderá exigir con-
tratação do seguro ambiental para projetos com po-
tencial contaminação de água ou solo por resíduos tó-
xicos. Outra mudança sugerida é a obrigatoriedade de 
que as mineradoras tenham programa de tratamentos 
dos resíduos gerados na extração, mas ainda está em 
trâmite na Câmara dos Deputados.

Atualmente, são poucas as seguradoras que traba-
lham com seguro ambiental no Brasil. Por ser uma 
carteira de difícil administração, exigindo experiência 
e conhecimento no assunto, as companhias preferem 
não investir neste segmento.

Segundo Walter Polido, até no mercado internacio-
nal a opção de seguradoras é baixa. “Este é um segu-

ro complexo, dentro das companhias que possuem o 
produto existem grandes especialistas do assunto por 
trás. O envolvimento de empresas terceirizadas na re-
gulação do sinistro e até na aceitação do risco, também 
é necessário. Por isso, ele não pode ser ofertado por 
várias seguradoras”, ressalta.

Como fi ca o corretor de seguros em meio a essas 
difi culdades? A Comissão de RC defende que o profi s-
sional deve ter conhecimento específi co dos riscos que 
o cliente está exposto, além de domínio sobre as con-
dições de cada companhia. “É preciso conhecer muito 
bem o segmento, apresentar possibilidades de sinis-
tros, estruturar planos de contingência. E, na maioria 
das vezes, é necessária a parceria com especialistas”.

Quanto ao sinistro que arrastou um mar de lama, 
dizimando o Rio Doce, atravessando dois Estados e 
chegando ao oceano, mesmo se tiver uma apólice ade-
quada, o desastre trará consequência a todos os setores 
e, principalmente, ao meio ambiente.

No caso da Samarco, toda essa questão de limpeza dos rios, 
recuperação da vida aquática e até marítima, está envolvida 
na apólice de seguro ambiental. Este é um seguro autônomo, 
não é mais uma cláusula dentro do seguro de RC

Walter Polido
advogado mestre em direitos sociais
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Fonte: Walter Polido
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RISCOS INDUSTRIAIS
Programa de Seguros de Riscos Ambientais

Responsabilidade Civil
Perdas e Danos 

de Terceiros

• Danos Materiais
• Danos Pessoais
• Lucros Cessantes
•  Danos Imateriais
Ø Danos Morais

Danos Ambientais 
ou ecológicos

Direitos Difusos

•  Danos Ecológicos
Ø Danos Materiais;
Perda de uso;
Dano Moral Coletivo

Property
Perdas e Danos 

do próprio segurado

• Danos Materiais
•  Lucros Cessantes 

durante a paralização 
para Remediação 
(descontaminação 
ou limpeza)



benefícios

Novas opções de seguro de vida
exclusivas para associados do Sincor-SP

Associados do Sincor-SP, que já possuem 
cobertura gratuita, poderão contratar plano 
complementar da Icatu Seguros a preços 
competitivos. A contratação poderá ser feita 
a partir de 11 de janeiro

A instabilidade econômica parece não estar refl etin-
do na contratação do seguro de vida. Segundo dados 
da Susep, o faturamento dessa modalidade acumulou 
a marca de R$ 5,9 bilhões entre janeiro e junho deste 
ano, 13% a mais do que o valor alcançado no mesmo 
período de 2014. 

E não é por acaso. O seguro de vida garante pro-
teção fi nanceira aos familiares e/ou dependentes da 
pessoa que contratou o produto, como também ao 
próprio segurado, no caso de sofrer um acidente que 
resulte em invalidez permanente total ou parcial, redu-
zindo - ao menos em partes - a preocupação causada 
pelo imprevisto.

Há mais de 20 anos, o Sincor-SP oferece um seguro 
de vida gratuito a todos os corretores de seguros as-
sociados. Mas foi no mês de outubro que a entidade 
fi rmou parceria com a Icatu Seguros para ampliar as 
coberturas do benefício, como também disponibilizar 
a oportunidade dos profi ssionais contratarem um pla-
no complementar, extensivo a cônjuge, e por valores 
diferenciados do mercado.

Vantagem grátis
A proposta de admissão de sócios do Sincor-SP con-

tém um item chamado “Condições”, que já fornece 
ao corretor o seguro de vida gratuito. No documento 
é possível incluir o nome dos benefi ciários, que fi ca à 

escolha do corretor (cônjuge, fi lhos, parentes, amigos 
etc), e o percentual que cada um será indenizado. 

As coberturas envolvem morte e invalidez perma-
nente total ou parcial por acidente (IPA), além de ofe-
recer serviço de assistência funeral familiar (SAF), no 
valor de R$ 3,3 mil, extensivo ao cônjuge e fi lhos, e 
capital segurado de R$ 15 mil.

O diretor de Benefícios do Sincor-SP, Álvaro Fonse-
ca, explica que neste novo plano foram acrescentadas 
vantagens, caso da cobertura de IPA, o aumento do 
valor de assistência funeral e a extensão da faixa etária, 
de 65 anos para 80 anos. 

“O Sincor-SP estava buscando, além de uma me-
lhoria de produto, uma redução de custo, pois assim 
é possível aproveitar melhor os recursos do associado 
para oferecer mais benefícios. Nós conseguimos au-
mentar a cobertura do seguro e reduzir o custo para a 
entidade em, aproximadamente, 10%”, diz o diretor. 

Para o superintendente comercial da Icatu Segu-
ros, Silas Kasahaya, o principal ganho é a parceria e a 
proximidade com o corretor de seguros. “Quando co-
meçamos a conversar com o Sincor-SP, havia interesse 
da entidade em melhorar os produtos oferecidos aos 
associados, com custos mais competitivos. E a Icatu é 

uma seguradora especialista em pessoas. Ter a apólice 
do Sindicato nos garante essa proximidade e, ao mes-
mo tempo, conseguimos trazer boas condições, ofere-
cendo uma assistência adequada e com especialização 
para os nossos parceiros”, reforça Kasahaya.

Possibilidade de complementar
O diretor de Benefícios do Sincor-SP explica que o 

seguro gratuito é apenas um estímulo para os profi s-
sionais contratarem um plano que realmente atenda 
às suas necessidades. “Observamos que a maioria dos 
corretores de seguros não tem um seguro de vida que 
garanta a estabilidade da sua família caso algo venha 
a acontecer com eles. E isso é preocupante”, pontua 
Fonseca. Ele continua dizendo que o objetivo do segu-
ro gratuito é apenas dar apoio e mostrar que é necessá-
ria a contratação de um plano complementar.

Mas como saber qual o plano ideal? Kasahaya co-
menta que a Icatu criou um simulador para ajudar as 
pessoas a verifi car, de maneira muito prática, qual o 
capital segurado ideal com base no perfi l. Para fazer 
os cálculos, é necessário visitar a página da companhia 
na internet pelo endereço goo.gl/UzQ3YM ou atra-
vés da página de Benefícios do site do Sincor-SP [veja 
simulação no Box]. Com o valor ideal de capital segu-
rado, fi ca mais fácil pesquisar os planos disponíveis e 
contratar. 

“Hoje, a Icatu vende de maneira intensa a questão 
do conteúdo. Todo o nosso empenho está um passo 
antes do produto. Partimos do ponto de sensibilizar as 
pessoas. E sabemos que se começarmos pelo corretor, 
naturalmente ele passará isso para seus clientes”, des-
taca Kasahaya.

A Icatu desenhou um seguro de vida complementar 
especifi camente para corretores de seguros associados 
ao Sincor-SP. Os planos [veja tabela] contemplam co-
berturas para morte, indenização especial de morte 
por acidente (IEA)², invalidez permanente total ou 
parcial por acidente (IPA), diária por incapacidade 
temporária por doença ou acidente pessoal (DIT), 

*SAF extensivo para cônjuges e filhos, no valor de R$ 3.300,00

SeGURO De VIDA GRATUITO

Cobertura por Morte

Cobertura por Invalidez Permanente Total 
ou Parcial por Acidente (IPA)

Serviço de Assistência Funeral (SAF) Familiar*

Capital Segurado de R$ 15.000,00
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SeGURO De VIDA COMPLeMeNTAR
Garantias Titular Cônjuge

• Morte - Garantia básica 100% 100%

• Indenização especial de morte por acidente (IEA) 100% 100%

• Invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA) 100% 100%

• DIT - Diária por Incapacidade Temporária por Doença ou Acidente Pessoal 
• (módulo 1) no prazo máximo de 90 diárias por evento

100% -

Serviços Titular

• Serviço de Assistência Funeral (SAF) Familiar R$ 5.500,00

• Sorteio (4 sorteios por mês para 1 sorteado) R$ 25.000,00

Assistências

Assistência Qualidade de Vida
Disponibilizar ao segurado serviços ligados a informação nutricional, assistência domiciliar emergencial e não-emergencial, assistência 
automóvel, assistência saúde e serviços indicativos

Assistência Viagem (Nacional e Internacional)
Disponibilizar ao segurado serviços de transporte ou repatriação sanitária inter-hospitalar, acompanhamento de menores, envio e hospedagem 
de acompanhante, regresso antecipado por falecimento familiar, regresso antecipado por inabitabilidade da residência, translado de corpo em 
caso de falecimento, motorista substituto e transmissão de mensagens urgentes

VG Plano I
De 18 a 65 anos



fratura óssea (FO) e doenças graves (DG). Além de 
SAF Familiar no valor de R$ 5,5 mil e participação em 
4 sorteios por mês no valor de R$ 25 mil.

Os planos também oferecem assistências de Qua-
lidade de Vida, como serviços ligados a informação 
nutricional, assistência domiciliar emergencial e não
-emergencial e assistência saúde, e Assistência Viagem 
Nacional e Internacional, disponibilizando serviços de 
transportes ou repatriação sanitária inter-hospitalar, 

regresso antecipado por falecimento familiar, traslado 
de corpo em caso de falecimento, entre outros. 

“Os planos que fi zemos são exclusivos para asso-
ciados do Sincor-SP. Não existe no mercado, como 
também na própria Icatu, um produto que tenha as 
mesmas coberturas, abrangendo fraturas ósseas, pelo 
mesmo preço. Além de dar a opção de incluir o côn-
juge. Inclusive, é mais vantajoso fazer a contratação 
do seguro com o cônjuge, numa condição excelente”, 

comenta o superintendente da Icatu.
O presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, des-

taca que, antes de vender o seguro de vida, o corretor 
de seguros precisa acreditar no produto. “Quando 
entendemos a necessidade de uma proteção tão fun-
damental quanto o seguro de vida e contratamos para 
garantir a nossa proteção e da nossa família, fi ca muito 
mais fácil vender, de maneira consistente e assertiva, 
para nossos clientes”, conclui.

Para fazer a sua simulação, acesse goo.gl/UzQ3YM ou a página de Benefícios do site do Sincor-SP

SIMuLADOR

NA
MEDIDA
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CONSIDeRANDO O PeRFIL De MARINA, QUANTO FICARIA O SeGURO De VIDA COMPLeMeNTAR? e Se MARINA TIVeSSe 66 ANOS? 

MARINA
Idade: 36 anos
Faixa etária - Plano Icatu: de 36 a 40 anos
Capital Segurado Ideal: R$ 816.600,00
CS Plano Icatu: R$ 900.000,00

VG Plano I
De 18 a 65 anos

VG Plano II
De 18 a 65 anos

VG Plano II
De 18 a 65 anos

Garantias Titular Cônjuge
• Morte - Garantia básica 100% 100%
• Indenização especial de morte por acidente (IEA) 100% 100%
• Invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA) 100% 100%
• DIT - Diária por Incapacidade Temporária (módulo 1) 100%* -
• FO – Fratura Óssea 100%** -
• DG – Doenças Graves 100%*** -
*Corresponde a 100% do capital segurado mensal da cobertura de DIT dividido por 30 dias.
**A cobertura de Fratura Óssea é limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
*** A cobertura de Doenças Graves é limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Serviços Titular
• Serviço de Assistência Funeral (SAF) Familiar R$ 5.500,00
• Sorteio (4 sorteios por mês para 1 sorteado) R$ 25.000,00

Assistências

Assistência Qualidade de Vida
Disponibilizar ao segurado serviços ligados a informação nutricional, assistência domiciliar emergencial e não-emergencial, 
assistência automóvel, assistência saúde e serviços indicativos

Assistência Viagem (Nacional e Internacional)
Disponibilizar ao segurado serviços de transporte ou repatriação sanitária inter-hospitalar, acompanhamento de menores, 
envio e hospedagem de acompanhante, regresso antecipado por falecimento familiar, regresso antecipado por inabitabilidade 
da residência, translado de corpo em caso de falecimento, motorista substituto e transmissão de mensagens urgentes

VG Plano III
De 66 a 80 anos

Garantias Titular

• Morte - Garantia básica 100%

• Indenização especial de morte por acidente (IEA) 100%

• Invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA) 100%

• Auxílio Funeral Individual (Reembolso) R$ 5.500,00

Sorteio Titular

• Sorteio (4 sorteios por mês para 1 sorteado) R$ 25.000,00

Assistências

Assistência Qualidade de Vida
Disponibilizar ao segurado serviços ligados a informação nutricional, 
assistência domiciliar emergencial e não-emergencial, assistência 
automóvel, assistência saúde e serviços indicativos

Assistência Viagem (Nacional e Internacional)
Disponibilizar ao segurado serviços de transporte ou repatriação sanitária 
inter-hospitalar, acompanhamento de menores, envio e hospedagem de 
acompanhante, regresso antecipado por falecimento familiar, regresso 
antecipado por inabitabilidade da residência, translado de corpo em caso de 
falecimento, motorista substituto e transmissão de mensagens urgentes

Tipo Individual Familiar

Plano
CS: R$ 900.000,00

R$ 159,73 R$ 269,29

DIT
de R$ 2.000,00

R$ 15,13

Tipo Individual Familiar

Plano
CS: R$ 900.000,00

R$ 198,11 R$ 307,67

DIT
de R$ 2.000,00

R$ 15,13
VG Plano III
De 66 a 80 anos

Tipo Individual

Plano
CS: R$ 90.000,00

R$ 134,45

Seguro de Vida Valores recomendados

Capital Segurado
O capital segurado recomendado foi calculado de forma a prover recursos para a:
•  Criação e educação dos filhos até que o filho mais novo complete 18 anos;
•  Reestruturação familiar por 14 anos;
•  Quitação e/ou transmissão patrimonial de imóvel usado para residência;
•  Proporcionar recursos no caso de invalidez.R$ 816.600,00

1. Sobre Você 2. Sobre sua família 3.  Sobre sua vida profissional 4.  Sobre seu patrimônio

Qual o seu nome?
Marina

Qual a sua idade? e quando 
gostaria de se aposentar?
36 anos / 66 anos

  Você é casado ou vive em união 
estável?

 Sim

  Qual a idade do seu cônjuge/ 
companheiro?

 37 anos

 Você possui dependentes?
 Filhos: 1 filho (4 anos)
  Outros dependentes: Pai (78 anos) 

e Mãe (72 anos)

 Atividade profissional atual:
 Profissional Liberal

 Qual a sua renda mensal?
 R$ 7.000,00

  Atividade profissional de seu 
cônjuge/ companheiro:

 Profissional Liberal

  Qual a renda mensal do seu cônjuge/ 
companheiro?

 R$ 4.000,00

 Você possui residência própria?
 Sim

 Seu imóvel já está quitado?
 Não

 Informe abaixo:
 Valor do Imóvel: 
 R$ 300.000,00

 Saldo a quitar: 
 R$ 80.000,00
 Faltam 27 parcelas

  Você já possui algum valor investido 
em Planos de Previdência?

 Não

 Você possui outros investimentos?
 R$ 10.000,00

Obs: As informações colocadas no simulador são fi ctícias



comissões

Uma necessidade do consumidor e uma 
oportunidade para o corretor

O QUe?
JCS SETEMBRO

POR QUe?
JCS OuTuBRO

COMO
JCS NOVEMBRO/ DEZEMBRO

Encerrando nossa série sobre seguro de responsa-
bilidade civil, vamos apresentar algumas informações 
que facilitam a busca da seguradora mais adequada ao 
nicho de mercado que pretende atuar. As companhias 
podem operar em todas ou algumas das modalidades 
listadas a seguir: 

•  RC Diretores e Administradores - D&O (Direc-
tors and Offi  cers) 

•  RC Profi ssional - E&O (Errors and Comissions)
•  RC Geral 
•  RC Produtos
• RC Engenharia
• RC Ambiental
Algumas seguradoras oferecem produtos inovadores, 

possibilitando acumular RC Geral, RC Profi ssional 

e D&O em uma apólice única. 
Com base nas necessidades de cada cliente, é impres-

cindível analisar o clausulado de cada companhia. A 
falta de uma cobertura poderá ter grande repercussão 
para o segurado e corretor, caso venha a ser necessária 
no decorrer da apólice. Por isso, observe as coberturas 
oferecidas, as adicionais que podem ser contratadas e 
as exclusões.

Algumas das modalidades de RC, entre elas o RC 
Profi ssional, se caracterizam por sinistros de longa 
latência, ou seja, a manifestação efetiva do dano ou 
do prejuízo pode ocorrer muito tempo depois da 
realização de um determinado ato ou da omissão 
do segurado. 

A participação do corretor é importante visto que 
alguns clausulados estão desatualizados, obsoletos e 

sem transparência. Analisando os produtos oferecidos 
com mais conhecimento, a Comissão de Responsa-
bilidade Civil do Sincor-SP irá embasar argumentos 
junto às seguradoras e, quem sabe um dia, será possível 
vermos no mercado as seguradoras internacionais na-
cionalizando o mesmo nível de coberturas existentes 
nos seus respectivos países de origem e oferecendo ao 
consumidor brasileiro.  

Sabemos que o seguro é um elemento fundamental 
da liberdade, da igualdade social e da confi ança entre 
as pessoas. E os corretores, sendo peças-chave dessa 
operação, precisam utilizar o já famoso e desgastado 
termo “empreendedorismo” de forma assertiva, bus-
cando formação, atualização e ética. 

Agradecemos em especial, a alguns representantes 
de seguradoras que estiveram presentes às reuniões 
da Comissão e disponibilizaram as informações soli-
citadas, como: Rodrigo da Rocha Santos (ACE Segu-
ros), Nathalia Gallinari, Joaquim Monteiro, Flavio Sá 
(AIG Seguros), Roberto Uhl (Argo Seguros), Robert 
Hufnagel, Leandro Temponi (Berkley Seguros) e Luis 
Antonio Oliveira (Liberty Seguros).
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CONCeITOS BÁSICOS QUe SeRÃO VISTOS NOS CLAUSULADOS

•   Fato Gerador: acontecimento que produziu o dano;

•   Data Limite de Retroatividade: data igual ou anterior ao início do período de vigência do seguro da primeira de uma 
série sucessiva e ininterrupta de apólices; 

•   Responsabilidade Subjetiva: se baseia na culpa e tem este elemento como fator determinante da responsabilidade do 
causador do dano;

•   Responsabilidade Objetiva: pressupõe a culpa, dela prescindindo, bastando existir o fato e o dano à vítima para haver a 
responsabilização do agente;

•   Apólice à Base de Ocorrência: o pagamento de indenização se dará por danos causados a terceiros e que estejam 
garantidos na apólice na hipótese de danos que tenham ocorrido durante a vigência da apólice e o terceiro pleiteie do 
segurado a indenização, e este da seguradora, observado os prazos legais;

•   Apólice à Base de Reclamações (também chamada de claims made basis): funciona para os danos ocorridos durante o 
período de vigência da apólice ou durante o período de retroatividade e que o terceiro apresente a reclamação ao segurado 
durante a vigência da apólice, ou no prazo complementar, ou ainda durante o prazo suplementar; 

•   Prazo Complementar: prazo adicional para apresentação pelo segurado de reclamações de terceiros, concedido 
obrigatoriamente pela seguradora, sem cobrança de prêmio adicional, contado a partir do término da vigência ou da data 
do cancelamento;

•   Prazo Suplementar: prazo adicional para apresentação pelo segurado de reclamações de terceiros, concedido 
obrigatoriamente pela seguradora, mediante cobrança facultativa de prêmio adicional, tendo início na data do término do 
prazo complementar.

Esse conteúdo foi produzido pela Comissão de Responsabilidade Civil do Sincor-SP, que é composta por: Felippe Moreira Paes Barretto  
(coordenador), Djalma Bevilacqua, Ivo Marcos Falcone, Marcio Martorelli, Marco Antonio Lasalvia e Patricia Cogliati Boccardo.
O material faz parte de uma série de três artigos, divididos pelos temas:
O que? (JCS setembro) / Por que? (JCS Outubro) / Como? (JCS Novembro/ Dezembro) 
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comissões

Atenção aos riscos no uso de aplicativos 
de mensagens

Esse conteúdo foi produzido pela advogada Aline de Mattos Abarca, membro da Comissão Jurídica do Sincor-SP, que é composta por: 
Edson Lasse Fecher (coordenador), Henrique Kubala, Plinio Machado Rizzi e Priscila Figueiredo

Assim como no uso de e-mails, resolver problemas do trabalho 
por meio de WhatsApp, Telegram ou qualquer outra tecnologia no período 

de descanso pode ensejar pagamento de hora extra ao funcionário

Atualmente é comum que os corretores utilizem 
aplicativos de troca de mensagens, como WhatsApp 
e Telegram, por exemplo, para atendimento de seus 
clientes, como também que funcionários das correto-
ras façam o mesmo, além de utilizarem os aplicativos 
para se comunicarem com seus superiores.

Visando minimizar os riscos dessa prática, especial-
mente riscos trabalhistas, a Comissão Jurídica do Sin-
cor-SP vem esclarecer suas implicações e sugerir uma 
alternativa para evitar surpresas indesejáveis. 

Riscos trabalhistas
Assim como no uso de e-mails, resolver problemas 

do trabalho por meio de WhatsApp, Telegram ou qual-
quer outra tecnologia no período de descanso pode 
ensejar pagamento de hora extra ao funcionário. Se-
gundo a redação atual do art. 6º da CLT, não há dis-
tinção entre o trabalho realizado no estabelecimento 

do empregador, no domicílio do funcionário ou em 
qualquer outro local. 

Portanto, pode ser considerada hora extra ou so-
breaviso qualquer atividade relacionada ao trabalho 
em momentos de folga - hora extra se o funcionário 
efetivamente prestou o serviço por algum tempo e so-
breaviso se fi cou à disposição da empresa, ciente de 
que poderia ser localizado, aguardando ser chamado 
pelo empregador para prestar informações ou com-
parecer à empresa fi sicamente para o trabalho. Além 
disso, se esse tipo de situação ocorrer após as 22h, é 
possível que o funcionário pleiteie também pelo paga-
mento de adicional noturno. 

O debate acerca do tema é recente e ainda não existe 
resposta legalmente prevista para essa demanda. Sen-
do assim, soluções de ações trabalhistas que envolvem 
esse tipo de reclamação dependem do bom senso e da 
avaliação de cada juiz para determinar se o funcionário 

estava trabalhando ou não ao participar de discussões 
em grupos de aplicativos de troca de mensagens. 

Entretanto, a justiça trabalhista já registra diversas 
decisões e julgados em que o empregador foi conde-
nado ao pagamento de adicionais ao empregado por 
envolvê-lo em situações como essa. 

Sugestão para afastar riscos 
Uma forma de evitar demandas decorrentes da par-

ticipação de funcionários em aplicativos de troca de 
mensagens é usar um telefone corporativo cuja utili-
zação seja limitada ao estabelecimento da empresa, ou 
seja, que o empregado não possa levar para casa. Dessa 
forma, não há como um funcionário participar se es-
tiver fora do expediente. Ademais, cada empresa pode 
implementar políticas internas para o uso do equipa-
mento corporativo, objetivando evitar o pagamento 
de adicionais.
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Comissão Feminina leva discussão sobre 
o câncer de mama e a saúde da mulher

A Comissão Feminina do Sincor-SP, em parceria 
com a Admix, preparou um evento especial para as 
corretoras de seguros, por ocasião do movimento Ou-
tubro Rosa, celebrado no mundo todo desde a década 
de 80, para estimular a participação da população no 
controle do câncer de mama. Falando sobre a saúde da 
mulher, a oncologista Dra. Célia Tosello de Oliveira 
conduziu uma palestra, em 29 de outubro, no auditó-
rio da Admix School, em São Paulo. 

“O Outubro Rosa é um momento para pensarmos 
ainda mais em nossa saúde e das pessoas que convi-
vem conosco diariamente. O câncer de mama é um 
problema sério, que precisa ser combatido através da 
prevenção”, declarou a coordenadora da Comissão Fe-
minina, Raquel Gomes.

O Brasil tem 60 mil novos casos de câncer de mama 
por ano – uma a cada 12 mulheres é acometida pela 
doença. “Se tiver neste auditório 60 pessoas, pelas es-
tatísticas, cinco terão câncer de mama. E isso é muito 
preocupante”, afi rmou a médica. “Apesar de existi-
rem doenças mais prevalentes, como a gripe, essas 
têm pouca campanha pela baixa taxa de mortalidade. 
O que importa para uma ação de saúde é, além de a 
doença ser prevalente, levar a grande número de mor-
tes”, afi rma a Dra. Célia.

De acordo com a especialista, a grande iniciativa 
para combater a doença e a mortalidade é não ter 
medo de encarar o problema; pelo contrário, evitar ou 
solucionar. “Sabemos de casos de câncer que termi-
nam em morte, até mesmo de pessoas da mídia, e fi -
camos preocupados. Isso é ruim para vencer a doença, 
para o médico e para a ação de saúde, porque as pes-
soas passam a ter medo de procurar um diagnóstico”. 
Segundo a oncologista, a importância da identifi cação 
de um câncer em estágio inicial pode levar à cura ou 
garantir melhor qualidade de vida.

As pessoas estão expostas a agentes carcinogênicos o 

tempo inteiro. Eles podem ser encontrados no corante 
de alimentos, no ar poluído, nas carnes, nos agrotóxi-
cos das frutas, verduras e legumes. “Estresse e infelici-
dade também geram câncer, por isso, precisamos bus-
car qualidade de vida. O corpo humano tem defesa 
contra esses agentes, senão todos estaríamos com cân-
cer, mas é preciso contribuir. A prática de exercícios 
físicos reforça a imunidade do corpo e é indispensável 
para se prevenir doenças”, reforça.

Dra. Célia explica que o problema é concentrar o 
mesmo tipo de agente carcinogênico no corpo. Assim, 
comer carne em excesso aumenta o risco de câncer, ser 
vegetariano também, pela grande ingestão de agrotó-
xicos. Por isso, é importante uma alimentação variada 
e, até mesmo, comprar as frutas, legumes e verduras 
em lugares diferentes, pois a formação dos solos das 
plantações varia. “Quem fuma muito, não há célula 
que aguente. Se não consegue parar, é preciso pelo me-
nos reduzir e fazer exercícios físicos para combater”.

Ela também fez críticas ao uso de suplementos 
alimentares, alegando que todo hormônio causa au-
mento das células e essa alteração pode ampliar um 
câncer já existente. “Temos casos de jovens que prati-
cam academia e se entopem desses suplementos para 
desenvolver corpo e geram câncer de testículo, mesmo 
que anos depois”.

Investir na prevenção com práticas saudáveis de 
alimentação e exercícios físicos, bem como a identifi -
cação precoce são as principais indicações da especia-
lista. “Faça o exame de mama, é simples. Pessoas com 

histórico familiar de câncer, fumantes e outros grupos 
de riscos, como aqueles que estão muito expostos a 
agentes carcinogênicos devem visitar um oncologista 
anualmente, a partir dos 25 anos”.

O presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, des-
tacou também a importância da qualidade de vida, 
principalmente às mulheres que, ao longo do tempo, 
incluíram novas tarefas no dia a dia. “Temos que viver 
sob o âmbito da efi ciência, não da urgência. Não é 
tudo que é para toda hora, não é tudo que temos que 
dar atenção, não é tudo que vamos resolver, não somos 
tão imprescindíveis assim. Com um pouco mais de 
equilíbrio e serenidade vamos contribuir para deixar 
esta máquina maravilhosa, que é o corpo humano, em 
perfeitas condições”.

COMISSÃO
FEMININA

O Outubro Rosa é um momento para pensarmos ainda 
mais em nossa saúde e das pessoas que convivem conosco 

diariamente. O câncer de mama é um problema sério, 
que precisa ser combatido através da prevenção

Raquel Gomes
coordenadora da Comissão Feminina

A Comissão Feminina do Sincor-SP é composta por: Raquel Gomes (coordenadora), Idumeia Rocha da Silva, Maria Luiza B. 
de Oliveira, Silvia Regina dos S. Alves e Simeia Rocha Silva
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diálogo

Associados do Sincor-SP aprovam 
Previsão Orçamentária para 2016

Contribuição Sindical tem início em janeiro

A Previsão Orçamentária 2016 foi aprovada 
pelos corretores de seguros associados ao Sincor-SP 
com quase 100% dos votos, durante Assembleia 
Geral Ordinária, realizada na sede do Sindicato, no 
dia 26 de novembro. Reforçando as diretrizes de 
transparência, o documento disponibilizado para 
consulta aos associados trazia o detalhamento de 
valores, como projeções de receitas e despesas, e foi 
analisado pelo Conselho Fiscal da entidade.

No mesmo dia, a diretoria executiva e a diretoria 

Os corretores de seguros devem ficar atentos às 
datas para pagamento da Contribuição Sindical, 
obrigatória para o exercício da profissão (Circular 
447/12). Fundamentada legalmente pelo art. 149 da 
Constituição Federal, sua finalidade é a de atender ao 
sistema de custeio da representação sindical, permi-
tindo que a entidade possa retribuir com diversos be-
nefícios e também lutar pelos interesses da categoria. 

O pagamento da Contribuição Sindical Patronal, 
para corretores pessoas jurídicas, deve ser feito até o 
dia 31 de janeiro. De acordo com o § 3º, do art. 13, 
da Lei Complementar nº 123, as empresas optantes 
pelo Simples Nacional estão dispensadas do paga-
mento da Contribuição. No entanto, é preciso avisar 
o Sincor-SP da opção, enviando um e-mail do Termo 
de Deferimento ao Simples, ao departamento de 
Cadastro do Sindicato.

Já o corretor de seguros pessoa física deve efetuar o 
pagamento até o dia 28 de fevereiro. 

O Sincor-SP alerta a categoria que a inadim-
plência pode ocasionar o bloqueio do pagamento 
das comissões dos corretores, já que as companhias 
seguradoras, em conformidade com a Circular Susep 
Nº 447/2012, art. 2, devem exigir a comprovação do 
recolhimento para liberar os valores.

Documento com especificação de valores foi disponibilizado na internet 12 dias 
antes da AGO para consulta dos associados. Para conferir, acesse: goo.gl/TobqPk

regional se reuniram para discutir e alinhar as 
ações do próximo ano, visando os projetos sociais e 
institucionais e em busca do equilíbrio financeiro. 

De acordo com o presidente do Sincor-SP, 
Alexandre Camillo, a transparência nas contas 
permite ampliar as atividades e serviços disponíveis 
aos associados. “Todas as decisões da entidade são 
pautadas pela utilização inteligente dos recursos, 
visando resultados sustentáveis a partir de saldo 
sempre positivo nas frentes de atuação”, afirma.
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certificação digital

AC Sincor ressalta resultados e perspectivas durante 
3º Encontro das ARs Empreendedoras

A Autoridade Certificadora AC Sincor realizou a  
3ª edição de seu semestral Encontro das ARs Em-
preendedoras apresentando os bons resultados dos 
corretores de seguros que atuam na certificação digital 
- Autoridades de Registros -, e debatendo as perspecti-
vas e demandas para 2016. O evento aconteceu no dia 
13 de novembro, em São Paulo.

O presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, 
abriu o encontro, ressaltando a importância da certifi-
cação digital para o Sindicato, geradora de grande re-
ceita e proximidade com os associados e que, por isso, 
a atual gestão tem investido nesta área promovendo 
diversas melhorias. 

Entre as melhorias recentes, foi entregue oficial-
mente durante o evento a “Centralização de dossiês”, 
realizada com a estruturação de uma sala no prédio 
do Sincor-SP para a Central de Dossiês AC Sincor, 
eliminando grandes arquivos das ARs, com segurança 
no acesso às informações e em conformidade com a 
legislação, como também um manual com as regras 
para utilização da Central.

A soma do bom atendimento realizado pelas Au-
toridades de Registro de corretores de seguros, com 
o aumento das demandas do governo e da iniciativa 
privada pelo uso dos certificados digitais, mais as ações 
de melhoria implantadas pela AC, resultaram no au-
mento das emissões de certificados digitais pelas ARs 
da rede AC Sincor, mesmo em ano de turbulências 
na economia e política. O mês de junho de 2015 foi 
histórico em toda atuação da AC Sincor: o resultado 

foi 80% maior do que o alcançado em maio de 2015 
e 150% maior que junho de 2014.

Manuel Matos, diretor técnico da AC, disse que 
2015 foi um bom ano para as ARs, mas 2016 será óti-
mo, pois as exigências legais para o uso de certificação 
digital atingirão ainda mais empresas.

Uma dinâmica de debates com as lideranças da AC 
Sincor possibilitou às ARs fazerem reivindicações e es-
clarecerem dúvidas quanto à operação. Sob mediação 
do 1º vice-presidente e diretor de Comunicação do 
Sincor-SP, Boris Ber, estavam no centro da berlinda: o 
diretor Manuel Matos, o coordenador Armindo Guer-
ra Jr., o consultor Rodrigo Matos, a coordenadora da 
Comissão ARs do Sincor-SP, Elaine Jeronimo, a inte-
grante da Comissão ARs, Aline de Mattos Abarca, e a 

coordenadora de Operações da Certisign, Carla Sasso.
A maior emissora de certificação digital em 2015, 

pela Certisign, foi a AR Minc, que recebeu uma mini-
geladeira. A maior emissora do ano pela AC Sincor, 
foi a AR Macseg, que recebeu um iPad. A AC Sincor 
também sorteou três presentes: dois scanners portáteis 
para utilização nas validações externas de certificados 
digitais e uma TV de 40 polegadas, cujas ARs ganha-
doras foram, respectivamente: Lastro, Vértice e Desk.

No final, todos foram convidados para uma confra-
ternização que brindou o bom ano para os corretores 
de seguros que operam como Autoridades de Registro 
da AC Sincor - mesmo antes de acabar o ano, todas as 
ARs, individualmente, já somam mais emissões que 
em 2014.

Dinâmica de debates mediada pelo 1º vice-presidente do Sincor-SP, Boris Ber. Na foto [da esq. p/ dir] Rodrigos 
Matos, Armindo Guerra Jr., Manuel Matos, Elaine Jeronimo, Carla Sasso e Aline de Mattos Abarca
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ação social

Campanha DPVAT mostra força da categoria  
como agente do bem-estar social
Passando pela capital e Osasco, corretores 
de seguros distribuem folhetos informativos 
com orientações ao atendimento gratuito

Com início no dia 26 de outubro, a campanha 
“DPVAT – Corretores de Seguros Juntos com Você” 
já percorreu seis Regionais do Sincor-SP.  Levando in-
formação e orientação à população, até o dia 30 de 
novembro, os corretores de seguros, em parceira com 
a ONG Terapeutas do Trânsito e a Centauro-ON, já 
haviam passado pelas cinco regiões da capital paulista, 
além da cidade de Osasco. 

A iniciativa visa orientar e promover o atendi-
mento gratuito oferecido pelo Sincor-SP aos be-
neficiários do seguro DPVAT. “Ao enfatizar que o 
atendimento é um direito e que os corretores de 
seguros estão à disposição de vítimas e familiares 
para orientar sobre o recebimento do seguro sem 
qualquer custo, estamos destacando, mais uma vez, 
nosso papel como agentes do bem-estar social”,  

explica o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo.
Os profissionais que têm interesse em participar da 

ação devem entrar em contato com a Regional mais 
próxima, ver a data e o local, e se programar. Para o di-
retor Social do Sindicato, Luiz Morales, a participação 

Centro - 18.11 Zona Oeste - 30.11Zona Sul - 25.11

do profissional é importante, pois mostra a força dos 
corretores de seguros. “O corretor pode mostrar que 
esta é uma categoria que presta auxílio aos demais nos 
momentos em que mais precisam. Sem dúvida, é um 
trabalho inerente de assistência social”, ressalta.

Zona Norte - 26.10 Osasco - 05.11 Zona Leste - 09.11
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voz do empreendedor

Compartilhando experiências profissionais com o setor
As empresas parceiras dos corretores de 
seguros participaram dos encontros “Voz 
do empreendedor” trazendo novidades e 
orientações aos profissionais nas Regionais 
do Sincor-SP

Taubaté e Porto Seguro – 23.09

Presidente Prudente e Porto Seguro – 06.10

Mogi das Cruzes e Allianz Seguros – 15.10

Taubaté e SulAmérica Seguros – 16.10

Guarulhos e Porto Seguro – 20.10

Bauru e Mapfre Seguros – 21.10

Presidente Prudente e Zurich Seguros – 21.10

Fernandópolis e Tokio Marine Seguradora – 22.10 Franca e Icatu Seguros – 28.10

Centro e HDI Seguros – 28.10

ABCDMR e Icatu Seguros – 28.10

Zona Oeste e Porto Seguro – 27.10

São José do Rio Preto e Bradesco Seguros – 27.10

Osasco e Bradesco Seguros – 27.10

Guarulhos e Yasuda Marítima – 07.10

Fernandópolis e SulAmérica Seguros – 07.10

Nova Alta Paulista e Mapfre Seguros – 07.10
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Zona Leste e Bradesco Seguros – 28.10

Nova Alta Paulista e Porto Seguro – 04.11

Taubaté e Zurich Seguros – 04.11

Campinas e Bradesco Seguros – 05.11

Fernandópolis e Zurich Seguros – 05.11

Guarulhos e Icatu Seguros – 10.11

Osasco e HDI Seguros – 12.11

Assis e Icatu Seguros – 12.11

ABCDMR e HDI Seguros – 12.11

Taubaté e Tokio Marine Seguradora – 11.11

São João da Boa Vista e SulAmérica Seguros – 11.11

Presidente Prudente e Allianz Seguros – 10.11

Mogi das Cruzes e Centauro-ON – 12.11

Bauru e Yasuda Marítima – 24.11

ABCDMR e Allianz Seguros – 26.11

São José do Rio Preto e Zurich Seguros – 24.11

Zona Sul e Porto Seguros – 25.11

Campinas e Yasuda Marítima – 26.11

Marília e Porto Seguro – 20.11

Zona Oeste e SulAmérica Seguros – 24.11
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TAuBATÉ

Reponsabilidade Civil
Os corretores de seguros da Regional Taubaté, 

dirigida por Lauro Barreto, receberam a palestra 
“Seguro de Responsabilidade Civil”, ministrada 
por Inaldo Bezzera. O treinamento é resultado da 
parceria entre a Unisincor e a Escola Nacional de 
Seguros, e aconteceu no dia 29 de outubro.

regionais

Governo Itinerante

ASSIS
Em ação do Governo Itinerante em Assis, no 

dia 22 de outubro, o presidente do Sincor-SP, 
Alexandre Camillo, e o diretor regional Jobel 
Cândido Venceslau, se encontraram com o 
prefeito da cidade, Ricardo Pinheiro Santana, 
e a vice-prefeita, Lenilda Ramos, além do 
vereador Alcides Coelho.

NOVA ALTA PAuLISTA
Na cidade de Adamantina, que fi ca na Regional 

Nova Alta Paulista, dirigida por César Munis, 
o presidente do Sincor-SP se encontrou com o 
prefeito, Ivo Francisco dos Santos Junior, no dia 
23 de outubro. 

GuARuLHOS
Durante o Governo Itinerante na Regional 

Guarulhos, dirigida por Claudemir Macchi, o 
presidente do Sincor-SP e outros diretores da 
entidade, visitam a unidade local do Sebrae-SP, 
dirigida por Marcelo Paranzini.

ARARAQuARA
A Regional Araraquara recebeu o Governo 

Itinerante no dia 5 de novembro, quando o 
presidente do Sincor-SP e o diretor José Roberto 
Placco Rodriguez se encontraram com o prefeito 
da cidade, Marcelo Barbieri. 

SÃO CARLOS
O prefeito de São Carlos, Paulo Altomani, 

também recebeu Alexandre Camillo e o diretor da 
Regional, Antônio Carlos Senise, para mais uma 
etapa do Governo Itinerante, que aconteceu no dia 
6 de novembro.

OSASCO
O Governo Itinerante passou pela Regional 

Osasco no dia 24 de novembro, onde o presidente 
do Sincor-SP e o diretor, Eduardo Minc, foram 
recebidos pelo prefeito da cidade, Jorge Lapas. 

MOGI DAS CRuZES

Gestão da corretora
Os corretores de seguros da Regional Mogi das 

Cruzes, dirigida por Fábio Mattos, participaram de 
uma palestra no dia 6 de outubro. O treinamento 
teve foco nos processos de gestão e administração de 
uma corretora de seguros, e faz parte da parceria do 
Sincor-SP com o Sebrae-SP.

Vendas
A palestra “Como vender e encantar o seu cliente” 

aconteceu na Regional Mogi das Cruzes no dia 
28 de outubro, levando os corretores a refl etirem 
sobre perfi l do segurado e diversifi cação da carteira 
de produtos.
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BAuRu

Parceria com Sebrae-SP

FERNANDóPOLIS

Liderança em foco

O diretor da Regional Bauru, Fernando Alvarez, os 
corretores de seguros, Primo Alexandre Manjelardo 
e Andre Biancardi, receberam os representantes do 
Sebrae-SP Fleide Rosana Anequini, Patricia Zuccari 
e Hugo Hoch. A reunião aconteceu no dia 7 de 
outubro e faz parte da parceria entre o Sincor-SP  
e a entidade.

Resultado
Como resultado da parceria com o Sebrae-SP, os 

corretores de seguros da região de Bauru receberam 
a palestra “Empresa organizada tem melhor 
desempenho”. Ministrado pela consultora do Sebrae-
SP, Patricia Zuccari, o treinamento aconteceu no dia 
11 de novembro.

ZONA NORTE

Bicicletas
O diretor da Regional, Marco 

Antônio Cabral, realizou a 
entrega de uma bicicleta ao 
Lions Club de São Paulo em 
Santana, para arrecadação de 
fundos ao almoço da entidade, 
cuja renda será destinada a obras 
assistenciais junto a comunidade.

Alinhamento
O diretor da Regional, Odeir Vilar, recebeu 

os executivos das seguradoras parceiras para uma 
reunião de alinhamento das atividades do Sincor-SP 
para o ano que vem. O encontro aconteceu no dia 
11 de novembro e contou com a presença do vice-
presidente de Relacionamento com o Interior,  
Rafael Miranda.

No dia 15 de outubro, a Regional Fernandópolis, 
dirigida por Odeir Vilar, recebeu a palestra 
“Liderança de um Empreendedor”. Na ocasião, 
os corretores de seguros receberam orientações 
de Andresa Pugliese sobre como se tornar um 
empreendedor de sucesso e liderar sua equipe.

GuARuLHOS

Agenda 2016
As seguradoras parceiras do Sincor-SP estiveram 

presentes na Regional Guarulhos, dirigida por 
Claudemir Machi, para tratar dos eventos do 
Sindicato no ano que vem.

MARÍLIA

Interesses do corretor
O diretor da Regional Marília, Walter Reis, se 

reuniu com os assistentes das comissões do Sincor-SP 
para discutir os interesses dos corretores na região.
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bônus

espaço do clube

CCS-SP comemora final de ano

APTS

Cerimônia de posse
ACONSEG-SP

Novo presidente

Depois de quatro anos na presidência da Aconseg-SP, Jorge Teixeira Barbosa entrega o 
cargo para o novo presidente, Marcos Colantonio, e diretoria, para o biênio 2016-2018. 
A posse aconteceu no dia 17 de novembro, no Circolo Italiano, em São Paulo. A nova 
diretoria é composta por Marcos Colantonio, presidente; Ricardo Montenegro, vice-
presidente; Roberto Benedito de Oliveira, diretor Financeiro; Milton Ferreira, diretor 
Administrativo; Jairo Henrique Christ, diretor do Interior; Helio Opipari Junior, 
presidente do Conselho de Administração; e Arsênio Lélis de Almeida, Margaret Tymus 
Freitas, Aparecida Gomes Garrido Cadima, integrantes do Conselho Fiscal.

A posse da nova diretoria da APTS, realizada em 29 de 
outubro, contou com a presença de 250 pessoas, entre associados, 
convidados e autoridades. O evento marcou o retorno de Osmar 
Bertacini à presidência da APTS, 18 anos depois de ter cumprido 
duas gestões consecutivas, entre 1993 e 1997. Quarto presidente 
em 32 anos de existência da entidade, Bertacini foi eleito por 
aclamação, em setembro, juntamente à diretoria, para cumprir a 
gestão 2015-2017.

A tradicional festa de confraternização do Clube 
dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP) foi 
realizada no dia 19 de novembro, no Circolo Italiano, 
com a presença de cerca de 300 convidados. 

Em breve pronunciamento, no início do 
evento, o mentor Adevaldo Calegari agradeceu aos 
patrocinadores e, em seguida, solicitou aplausos em 
memória de Marco Antonio Rossi e Lucio Flávio 
Condurú de Oliveira. “Certamente, suas obras, alegria e 
companheirismo ficarão para sempre conosco”, disse.

Com toda a diretoria do CCS-SP reunida, grande 
parte dos associados, diversas autoridades e convidados, 
a confraternização contou com a participação do cantor 
Fernando Rios, apresentando o show “Contagiante”.
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cooperativismo

Uma década de trabalho em benefício  
dos corretores de seguros

uCS

Atuação e perspectivas 
Em 20 de outubro aconteceu o 7º Trocando 

Ideias da UCS, que recebeu o presidente do 
Conselho de Administração da Porto Seguro, 
Jayme Garfinkel, com a palestra “Corretor 
de seguros: presente e futuro da profissão”. 
Aos associados da UCS, Garfinkel trouxe os 
conceitos do “capitalismo consciente”. Para 
ele, uma empresa existe para fazer as pessoas 
felizes, sendo o lucro consequência, por isso, o 
proprietário tem de ser sensível e preocupado 
com os colaboradores. Quanto a dicas para os 
corretores de seguros, ele elencou alguns pontos 
cruciais: “Para o sucesso, é preciso ter: foco, 
especialização, disponibilidade, amor pelo que faz 
– porque o cliente sente, e trabalhar muito”.

CIST

III Congresso de 
Transportes 

Em parceria com a ALSUM (Associação 
Latino Americana dos Subscritores Marítimos), 
o CIST promoveu o III Congresso Latino 
Americano de Seguros de Transportes & Cascos, 
entre os dias 16 e 19 de novembro. Reunindo 
profissionais de 14 países, o evento totalizou a 
presença de, aproximadamente, 350 congressistas. 
O presidente do CIST, José Geraldo da Silva, 
reforçou que a parceria entre as entidades 
possibilitou a troca de experiências entre os 
profissionais de diversos países que atuam no 
segmento marine e incluir na agenda da América 
Latina o importante mercado brasileiro.

CAMARACOR-SP

Valorização do corretor 

Há 10 anos, durante uma reunião de diretoria 
no Sincor-SP, foram discutidas as vantagens para a 
categoria em poder contar com uma cooperativa. 
“Graças ao apoio do Sindicato, fomos visitar algumas 
cooperativas existentes e tomar conhecimento do 
ramo ‘banco’, que só conhecíamos como clientes e 
não como ‘fornecedores’”, lembra o presidente da 
Credicor-SP, Luiz Ioels. 

O processo de maturação foi longo, segundo 
Ioels, talvez por surgirem outras prioridades, mas a 
ideia permaneceu viva e, em 2006, a cooperativa foi 
fundada. “Com a adesão de 30 sócios fundadores, 
formamos o primeiro Conselho de Administração, 
do qual fiz parte, e que elegeu a diretoria executiva 
e o Conselho Fiscal, com aporte inicial de 600 cotas 
cada um (R$ 1 por cota)”.

 Hoje, para o presidente executivo, estar à frente da 
Cooperativa de Crédito dos Corretores de Seguros, 
é ao mesmo tempo gratificante e frustrante. “É 
gratificante pelo que crescemos, com os resultados 
financeiros alcançados e distribuídos aos cotistas, 
com os serviços de alta qualidade que prestamos, 

pelas próprias características de todos sermos donos 
igualmente. Não importa o número de cotas, todos 
são atendidos da mesma forma, com carinho e 
atenção, sem deixarmos o profissionalismo. 

Acredito que, em breve, conseguiremos fazer 
o corretor compreender a importância que é 
possuirmos uma instituição financeira grande 
e sólida, assim como o Sindicato será uma 
demonstração aos demais players do mercado da 
nossa força como categoria. De minha parte, não 
iremos deixar de divulgar nunca”.

Ioels ressalta a segurança que a instituição garante 
aos cotistas. “Todas as contas correntes e aplicações 
são asseguradas pelo FG – Fundo Garantidor – 
de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. Também 
vale lembrar que somos auditados internamente e 
externamente por empresa independente, duas vezes 
ao ano”.

Para manter a competitividade com os bancos, a 
cooperativa busca ampliar cada vez mais seu portfólio 
de produtos e serviços, sempre ganhando pelas taxas 

mais atrativas. A última vantagem implementada é a 
portabilidade de crédito. 

“Com o intuito de sermos competitivos e 
estarmos prestando o melhor serviço atendendo 
às necessidades dos nossos ‘sócios’, implantamos 
recentemente a portabilidade de crédito. O cotista 
tem um empréstimo em outra instituição que 
está praticando um juro maior que o nosso, o que 
geralmente acontece, e nós pagamos o saldo devedor 
diretamente ao outro banco mediante um contrato 
de financiamento. Falaremos mais sobre o novo 
produto na próxima edição do JCS”.

A importância do corretor de seguros no 
desenvolvimento de uma companhia como a 
SulAmérica foi o tema principal da palestra do 
diretor comercial Luciano Lima, na 30ª Tribuna 
Livre, da Camaracor-SP, que aconteceu no dia 
26 de outubro. De acordo com o executivo, 
considerar apenas a produção paulista colocaria a 
seguradora em 14º lugar no mercado. “Somente 
em São Paulo, em um ano, chegamos a R$ 2 
bilhões em prêmios em saúde, R$ 519 milhões 
em auto, R$ 29,3 milhões em Vida e AP. Hoje 
atendemos nove mil corretores na Capital e 
Baixada Santista. Em 2016 temos a perspectiva de 
abrir mais duas filiais na Capital”.
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2. Obrigatoriedade da carteira de identificação profissional do 
corretor segue para avaliação no Senado Federal (Agência Câmara)

1. Mais de 700 pessoas se inscrevem para o XVII Conec 
nos primeiros cinco dias de lançamento 

3. Mortes no trânsito de São Paulo caem pela metade 
no mês de setembro (Secretaria da Segurança Pública)

4. Corretores de seguros e colaboradores da Tokio 
Marine arrecadam R$ 210 mil em prol da AACD. 

com corretor

A importância do bom português 
no contexto corporativo
O domínio da língua é uma das competências obrigatórias para 
profi ssionais de qualquer área. No contexto empresarial, infrações à norma 
culta são bastante comuns – e em qualquer nível hierárquico.
Em nosso País há defi ciências na formação básica e a maioria dos 
estudantes não se preocupa em conhecer um pouco mais o próprio idioma, 
ingressando no mercado de trabalho com muitas dúvidas sobre o assunto.
A partir deste mês, vou listar em cada edição do JCS “erros e acertos” para 
orientar os corretores de seguros que redigem no dia a dia da empresa.

1.  Faz / Fazem

 Errado: Fazem dois meses que terminei o trabalho.
  Certo: Faz dois meses que terminei o trabalho.
  Regra - No sentido de tempo decorrido, o verbo “fazer” é impessoal, 

ou seja, só é usado na 3ª. pessoa do singular. 
 Em outros sentidos, o verbo fazer concorda com o sujeito. 
 Ex.:  Eles fi zeram um ótimo trabalho!

Não se fazem móveis como antigamente.

2.  A / há

 Errado: Atuo no ramo de seguros a 15 anos.
 Certo: Atuo no ramo de seguros há 15 anos.
 Regra - Para indicar tempo passado, usa-se o verbo haver. 
  O “a”, como expressão de tempo, é usado para indicar futuro ou 

distância. 
 Ex.:  Falarei com o gerente do banco daqui a cinco dias.

Ele mora a dois quilômetros do trabalho.

3.  Através / por meio

  Errado: Os vereadores sugerem que, através de lei complementar, os 
convênios sejam fi rmados com os municípios.

  Certo: Os vereadores sugerem que, por meio de lei complementar, os 
convênios sejam fi rmados com os municípios.

  Regra -  Por meio signifi ca “por intermédio”.
Através de, por outro lado, expressa a ideia de atravessar. 

 Ex.: Enxergava tudo através da janela.

Este quadro é produzido pela docente da Unisincor, Suely Aguiar
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3. em 2016, Ministério da Agricultura passará a custear fatia 
menor do prêmio do seguro rural, entre 30% e 45% (Valor Econômico)

4. Seguradoras que fazem campanhas Black Friday prejudicando 
dia a dia dos corretores de seguros

1. Desastres climáticos no mundo causam perda de US$ 1,9 trilhão, valor 
acima do PIB do Brasil (Escritório da ONU para a Redução dos Riscos de Desastres)

2. 65% dos seguradores temem um cenário econômico “pior” 
e outros 20% “muito pior”, nos próximos seis meses (Fenacor)

Fale com nossa equipe: (11) 3188-5034

www.acsincor.com.br

Faça parte 
você também.

107
105

Autoridades
de Registro

Postos de atendimento 
no Estado de São Paulo

60 Postos de atendimento 
espalhados pelo Brasil

Há 10 anos oferecendo 
oportunidades de negócios 
em certificação digital para 

corretores de seguros
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ponto de vista

Nivaldo  
dos Santos
Docente da Unisincor, com  
26 anos de experiência no 
mercado de seguros. Atualmente 
é gestor de uma seguradora 
multinacional, e professor no 
MBA de Gestão de Riscos e 
Seguros da UNIP.

Vivemos no mundo da informação. Com a evolução tecno-
lógica, temos acesso a notícias quase que em tempo real. Se-
gundo o site UOL Notícias, o Brasil é o 5º país no mundo em 
usuários ativos na internet com, aproximadamente, 60 milhões 
de pessoas. Se você consultar no site de busca Google a palavra  
“seguradora” encontrará quase 1.200.000 links.

Dentro dessa realidade, é obrigação de um profissional estar 
bem-informado, pelo menos, sobre sua área de atuação. Mas, 
qual a influência disso no meu trabalho ou nos meus negócios?

Não há nada melhor do que conversar com alguém que sabe 
o que está acontecendo. O conhecimento gera confiança, tanto 
no cliente quanto nos fornecedores que, para os corretores de 
seguros, são as seguradoras. Estar “por dentro” pode aproximar 
as pessoas, melhorando o relacionamento e, como consequência, 
ampliar ou manter negócios, além - e principalmente – de evitar 
situações desagradáveis. 

Imagine você num almoço com o cliente e ele lhe pergunta: 
“Qual o crescimento do mercado de seguros no último ano?”. E 
se essa mesma pergunta viesse de um diretor de uma seguradora 
num almoço de negócios? Qual a imagem que você acha que 
passaria se não soubesse a resposta?

No contato que tenho com profissionais de seguros – inclu-
sive, corretores - me surpreendo com a falta de informação. Às 
vezes, sou consultado sobre qual seguradora opera com deter-
minado ramo de seguro e, ao mencionar a empresa, ouço como 
resposta: “Essa seguradora não existe. Nunca ouvi falar”. Minha 

A importância de estar bem-informado
resposta imediata é: “Você precisa se informar melhor”. 

Além de evitar situações constrangedoras, estar informado 
também é importante para o dia a dia dos negócios. Por exem-
plo, recentemente, foram noticiados problemas operacionais 
ocorridos em uma seguradora multinacional, que devido à im-
plantação de novo sistema, simplesmente não conseguia emitir 
apólices e, como consequência, tinha dificuldade nas indeniza-
ções, pagamento de comissões etc. Outra seguradora multina-
cional deixou de operar com determinadas carteiras de seguros.

No primeiro caso, é importante saber qual a situação atual da 
seguradora, as perspectivas e prazos para solução dos problemas 
e depois decidir como proceder nos atuais e novos negócios da 
companhia. No segundo caso, é necessário saber como proceder 
nas renovações, se existe outras seguradoras com as mesmas ca-
racterísticas que possam atender as necessidades de seus clientes. 

Esses são apenas alguns exemplos relacionados ao mercado 
de seguros, mas é importante estar informado não apenas sobre 
o mercado que atua, mas também sobre notícias em geral. Eu 
sei que o tempo é escasso e o dia parece cada vez mais curto, 
mas é importante criar o hábito de ler, no mínimo, uma notícia  
por dia. 

No mercado altamente competitivo, estar informado é um 
diferencial. As novas gerações são cada vez mais bem informa-
das, justamente, pelo hábito de estarem conectados. Eles serão os 
clientes ou os fornecedores do futuro.

Dicas para facilitar o acesso à informação:
•  Assine revistas ou jornais. Isto será um investimento e não um gasto.
•  Crie o hábito de ler, no mínimo, uma notícia por dia. 
•  Torne-se seguidor de empresas ou pessoas especializadas no mer-

cado de seguros.
•  Inscreva-se em palestras, seminários, feiras.
•  Faça cursos. 
•  Participe de eventos oferecidos pelas empresas e utilize a oportunida-

de para adquirir informações sobre o mercado.

Se você leu este artigo até o final, parabéns! Isto significa que 
você está interessado em adquirir conhecimento.

Não há nada melhor do que conversar com alguém 
que sabe o que está acontecendo. O conhecimento gera 
confiança, tanto no cliente quanto nos fornecedores [...] 
Estar “por dentro” pode aproximar as pessoas, melhorando 
o relacionamento e, como consequência, ampliar ou manter 
negócios, além - e principalmente – de evitar  
situações desagradáveis
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Agradecemos a con�ança na nossa parceria.

Em 2016 queremos continuar
ainda mais próximos.

www.admix.com.br
(11) 4873.5159


