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Acordo Coletivo
fi ca em 10,67%

Após intensas negociações, o reajuste salarial 
foi definido para os profissionais do setor 
de seguros, tendo como base a inflação 
acumulada de 2015 Pág. 6

Seguro Auto + 
Residencial

Produtos “combo” buscam popularizar o 
seguro residencial, mas exigem transparência 
redobrada do corretor com o cliente sobre 
coberturas e assistências Pág. 12

A entidade vai reformular a marca, a 
estrutura física de todas as regionais 
e o portal na web, além de aprimorar 
as formas de interação com mercado 
de seguros e o consumidor

Marketing no
Facebook

Com investimentos bastante acessíveis, é 
possível fortalecer o relacionamento com o 
cliente e aumentar a visibilidade do negócio

Pág. 10

Construindo um

NOVO SINCOR-SP

Pág. 14



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

para congressistas do XVII Conec.

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

CATEGORIA INVESTIMENTO*
(POR PESSOA)

Corretor de seguros 
associado e cônjuge R$ 545,00

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

Outros R$ 1.485,00

HOTÉIS
CREDENCIADOS

ADESÃO(POR PESSOA)*
VALOR DA HOSPEDAGEM PARA

3 NOITES + CAFÉ DA MANHÃ

Apartamento
para 2 pessoas

Apartamento
individual

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

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

O CONEC É UM 
EVENTO COMPLETO. NOS 

VALORES ESTÃO INCLUSOS: 

•  Inscrição
•  Coff ee Breaks
•  Almoços
•  Jantares

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

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

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

CONFIRA OPÇÕES DE HOSPEDAGEM E DESCONTOS EM PASSAGENS AÉREAS
O maior congresso de corretores de seguros do mundo já está com 1/3 das inscrições efetivadas.

Não perca mais tempo. Inscreva-se.

www.sincorsp.org.br

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

INFORMAÇÕES
EVENTOS SINCOR-SP

(11) 3188-5046

*Valor da inscrição será reajustado 
a partir do mês de abril

Último mês com o mesmo valor do ano passado*.
Aproveite ainda opção de parcelamento em até 7x



olá

Estruturas sólidas  
levantam o novo Sincor-SP

A grandeza do Sincor-SP ficou evidenciada em 
um encontro que tivemos neste mês de feverei-
ro. Nossa representatividade advém dos quase 12 
mil associados, dos quais se destacam 350 que 
formam o grupo de colaboradores voluntários 
diretos, que trabalham em parceria com os 100  
colaboradores contratados. 

A reunião mostrou poder de convocatória da 
gestão, ao agregar durante um dia inteiro mais de 
350 corretores de seguros, quase todos aqueles que 
atuam no Sindicato, entre diretoria executiva, dire-
toria institucional, diretoria regional, coordenado-
res e assistentes de comissões técnicas.

São empresários que trabalham voluntariamen-
te, então é um sistema que exige envolvimento, 
conquista e legitimidade de liderança. Profissionais 
de todo o Estado e de todos os ramos, identifi-
cando os desafios e oportunidades em cada can-
to. É um capital pessoal que, se bem trabalhado, 
nos fará conseguir solução para todos os anseios  
da categoria. 

Que empresa agrupará competência e capacida-
de como essa? Principalmente tendo como moti-
vação maior a paixão de querer fazer e, até mes-
mo, a inequívoca necessidade de sobreviver aos 
desafios. Todos estão lá para promover soluções 
e estendê-las para todos os corretores de seguros, 
garantindo a perenidade da profissão para sucesso-
res e para suas empresas. Há um compromisso de 
resultado. O Sincor-SP somos nós!

Em 2016, essa grande equipe que forma o Sin-
dicato começa a entregar projetos de base, comple-
xos de execução, que estavam sendo trabalhados 
durante os primeiros 22 meses de gestão, e que es-
tabelecem a base para o novo Sincor-SP. Enquan-
to, no ano passado, mostramos nossa cara em todo 
o Estado, estivemos próximos dos corretores e das 
lideranças em diversos eventos e reuniões, havia 
muito trabalho de estrutura sendo feito.

No encontro de fevereiro, como podem conferir 
nesta edição, cada área apresentou seus resultados 
e os novos projetos para o ano, sempre com muita 
transparência. Temos trabalhado diuturnamente 
para atender aos anseios dos corretores e dos em-
presários da corretagem de seguros. 

Como alguns exemplos, vimos o trabalho que 
vem sendo feito no Disque Sincor e que apre-
senta, atualmente, índice de reversão de mais de 
70% das dificuldades de associados com segura-
doras. Também vimos que o programa Cultura  

A tendência  
dos novos projetos  

é estudar mercados e 
homologar empresas 

para oferecer descontos 
significativos aos 

associados. Queremos 
transformar o Sincor-SP 
em uma plataforma de 
soluções para o corretor  

de seguros

Alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP

Forte abraço!

do Seguro completamente reformulado, manten-
do a parceira com o SindsegSP, entra em vigor no  
primeiro quadrimestre.

Entregaremos uma solução para anseio dos 
corretores de seguros em relação a sistemas de 
multicálculos. Após meses de trabalho, estudos e 
avaliações do que, de fato, podia ou não ser fei-
to, estamos abrindo oferta pública às empresas 
que possuem sistemas de gestão, de BI (business 
inteligence) e multicálculo, para fazerem par-
cerias com o Sincor-SP, nas quais as soluções 
serão disponibilizadas as corretores sócios em  
condições diferenciadas. 

As vantagens não serão apenas em preço, mas 
em assistência e suporte quanto à ideal aplicabili-
dade, visando melhoras de processo, de gestão e, 
claro, a rentabilidade da corretora. Cada profissio-
nal escolhe qual empresa e produto trabalhar. 

Nesta construção de proposta também busca-
mos outro aspecto ainda mais importante que um 
multicálculo: um programa de gestão de corretora 
de seguros. Assim, cada empresa homologada pelo 
Sindicato disponibilizará um sistema de gestão de 
corretora de seguros que inclua o serviço de mul-
ticálculo, tendo passado por uma seleção que irá 
considerar sua capacitação técnica e alguns requisi-
tos para atender à categoria. Será mais um impor-
tante benefício do Sindicato ao associado.

Essa é uma tendência dos novos projetos do 
Sincor-SP: estudar mercados, avaliando desafios e 
oportunidades, e homologar empresas para ofere-
cer descontos significativos aos corretores de segu-
ros associados. 

Seguindo a tendência, também entregaremos 
em 2016 projetos como o banco de currículos 
Empregos Seguros e a Central de Viagens. Quere-
mos transformar o Sincor-SP em uma plataforma 
de soluções para o corretor de seguros.

Estamos buscando as melhores propostas para os 
anseios dos corretores e dos empresários da correta-
gem de seguros. É minha satisfação trabalhar com 
afinco por esse mercado que deu tudo o que tenho 
e que continuará rendendo frutos a meus filhos, 
meus sucessores em minha corretora de seguros.
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ZONA SUL: Márcio Silva
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Por e-mail, 26 de janeiro de 2016
Corretor de seguros da Regional ABCDMR
ALEXANDRE BATISTA Por e-mail, 3 de fevereiro de 2016

Corretor de seguros da Regional Centro
JORGE LUIZ B. DE OLIVEIRA

Débito em conta corrente Liberação de carro reserva 

[...] a exigência que algumas seguradoras estão fazendo referente à 
“Autorização para débito em conta corrente” de alguns bancos vem nos 
causando sérios problemas (para todas as corretoras do mercado) [...] 
O que podemos fazer com relação a esses assuntos?

Prezado Renato, conforme falamos pelo telefone [...] a seguradora informa 
que a apólice está cancelada por falta de pagamento e solicitou o envio 
do comprovante, o que fi zemos conforme e-mail abaixo [...] Peço-lhe, por 
gentileza, a sua interveniência junto àquela seguradora para que libere 
o carro reserva e conclua com mais celeridade esse processo, pois os meses 
subsequentes também foram pagos e os comprovantes enviarei noutro e-mail.

Por e-mail, 27 de janeiro de 2016
Corretor de seguros da Regional ABCDMR
ALEXANDRE BATISTA

Caros colegas do Sincor-SP [...] fi co imensamente feliz pelo rápido retorno 
e agradeço pelos esclarecimentos. Foi e é muito bom saber que podemos 
contar com o apoio (rápido retorno) do Sincor-SP às nossas mensagens, 
pois confesso que esta foi a primeira vez que enviei mensagens ao Sincor-SP, 
sendo que já sou sócio há quase 25 anos.

voz do corretor
Mande suas reclamações, questionamentos, elogios ou sugestões para a redação do JCS, por e-mail: jcs@sincorsp.org.br ou pelo correio: Rua Líbero Badaró, 293, 29º andar – Centro (SP) – CEP: 01009-907

Prezado Alexandre, esse é um problema gerado por decisão do Banco 
Central, que emitiu circular determinando a todos os bancos que 
obtivessem autorização formal dos clientes para qualquer tipo de débito 

em conta. [...] Caso você tenha esse tipo de problema, as áreas do Disque 
Sincor e da Comissão de Ética estão à disposição dos associados [...]

Por e-mail, 27 de janeiro de 2016
Ouvidor do Sincor-SP
OCTÁVIO MILLIET

Prezado Sr. Jorge [...] em atenção à vossa solicitação e, após intervenção 
do Disque Sincor, a seguradora esclarece que: “Não havíamos 

identifi cado o pagamento. Assunto já em regularização, carro reserva 
liberado e processo em andamento”.

Por e-mail, 5 de fevereiro de 2016
Disque Sincor
RENATO ANDRADE

Por e-mail, 5 de fevereiro de 2016
Corretor de seguros da Regional Centro
JORGE LUIZ B. DE OLIVEIRA

Quero, muito, agradecê-lo pela preciosa ajuda junto à seguradora. Sua 
interveniência foi de fundamental importância [...] Reitero que a ajuda 
do Sincor-SP foi de suma importância na solução do problema que 
enfrentamos, esclarecendo também que não houve má fé daquela seguradora.
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cobertura básica

Renovação do DPEM 
tem prazo de 60 dias

O grupo de trabalho formado por executivos 
da Susep, representantes do Ministério da 
Fazenda, da CNseg, Fenacor e Sincors de diversos 
Estados, conseguiu prorrogar a comercialização 
do Seguro de Danos Pessoais Causados por 
Embarcações ou por sua Carga (DPEM) por 
mais 60 dias. Após anúncio da Bradesco Seguros, 
única seguradora que comercializava o produto, 
de que cancelaria o DPEM a partir do primeiro 
dia útil deste ano, a Susep constituiu comissão 
especial para solucionar o problema e debater as 
condições do seguro obrigatório.

Acordo coletivo de 
2016 fi ca em 10,67%

Após intensas negociações, o Sincor-SP e o Sindicato dos 
Securitários de São Paulo fecharam o reajuste salarial em 10,67% 
para os profi ssionais no setor de seguros. De acordo com o 
presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, o acordo foi demorado 
devido a negociações por parte das entidades, que se encontraram 
diversas vezes para resolver o assunto. “O reajuste teve como base a 
infl ação acumulada de janeiro a dezembro de 2015 e acreditamos 
que a porcentagem tenha sido vantajosa para todos”, afi rma.

O piso salarial para São Paulo, ABC, Guarulhos, Osasco e 
Campinas agora é de R$ 990,50 para auxiliar e R$ 880,90 para 
offi  ceboy e semelhantes. Já nas cidades do interior, os salários de 
auxiliar fi caram em R$ 935,20 e outros R$ 882,20. O triênio 
fi cou em R$ 82,30 para todo o Estado. 

Na região metropolitana, que inclui as cidades mencionadas, 
o vale-refeição teve aumento de 11,30%, passando para R$ 19,50, 
e R$ 17,25 nas demais cidades do interior. O auxílio creche fechou 
em R$ 162,50.

Susep estabelece regras 
para seguro aeronáutico

Através da Circular Susep 525/16, a autarquia 
estabelece critérios para a estruturação dos planos de 
seguro do ramo aeronáutico (Casco). O documento 
defi ne que o produto tenha como cobertura básica a 
perda ou avaria da aeronave, tais como equipamentos 
e acessórios a bordo, quando em voo, rolamento ou 
permanência no solo. De acordo com a norma, os 
riscos de acidentes, de qualquer causa, também estão 
garantidos, com exceção daqueles consequentes dos 
riscos excluídos.

ANS decreta liquidação da 
Unimed Paulistana

Após pedido da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) de liquidação extrajudicial da Unimed Paulistana, 
a operadora conseguiu liminar na Justiça que suspendia 
a decisão. No entanto, a Agência publicou novamente, 
no Diário Ofi cial da União, resolução que determina a 
liquidação extrajudicial da operadora. A Unimed do Brasil, 
através de nota, confi rmou a revogação da decisão liminar, 
ressaltando que um liquidante extrajudicial nomeado pela 
ANS volta a responder legalmente pela Paulistana. O caso se 
estende desde setembro de 2015, quando a ANS decretou 
a transferência da carteira da operadora para outros planos 
de saúde.
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tendências

Tecnologia e redução de empregos

É sempre interessante observar o que os mercados seguradores de outros paí-
ses estão fazendo, pois, a partir daí, poderemos ter ideias a serem aplicadas por 
aqui. A Insurance Europe é a entidade que representa as seguradoras europeias. 
Seus números são expressivos. Ao todo, 34 países, um milhão de empregos e 
quase US$ 1,2 trilhão de prêmios por ano.

No seu site, ela divulga um serviço bem interessante, denominado Consumer 
Focus, ao listar as principais iniciativas na área de seguros, divididas por países e 
por assuntos (ao todo, são sete). Muitas vezes, as escolhas dos cases são institu-
cionais, sem citar o nome de nenhuma empresa em particular. O que vale é a 
ideia em si. Como ilustração, ver abaixo.

•  No tema produtos e serviços, na Holanda, a criação de um padrão de qua-
lidade, outorgado por entidade independente, para aquelas seguradoras 
que atingem determinados parâmetros. Até agora, 25% das seguradoras 
já aderiram. 

•  Na Hungria, a criação de uma padronização de produtos em seguros resi-
denciais, visando facilitar a transparência e a compreensão dos consumidores. 
Além disso, a instalação de um centro de atendimento, por parte das próprias 
entidades representativas das seguradoras, visando, com isso, diminuir as quei-
xas por sinistros. 

•  O uso de telemática em seguro de veículos tem crescido no Reino Uni-
do, podendo proporcionar diminuição de custos para aqueles segurados 
mais cuidadosos. 

•  Em outro tópico, a evolução da digitalização, onde, na França, o aviso de 
sinistros pode ser feito integralmente por smartphone. Iniciativas semelhan-
tes também existem em outros países, como Bélgica ou Itália. 

•  Já na Finlândia, os avisos de sinistros, pela forma online, passaram de 32% 
(em 2010) para 58% (em 2014). 

•  No tema gestão de sinistros, em Malta, o desenvolvimento de padrões mí-
nimos de atendimento no reparo de sinistros de automóvel. 

•  Na República Tcheca, a criação de aplicativos de celulares com funções 
educativas ou de prevenção de riscos. Por exemplo, avisando sobre riscos 
meteorológicos, ou sobre viagens e a necessidade de cobertura para tal. Os 
exemplos são inúmeros, e continuam.

Outros tópicos falam em transparência e educação fi nanceira, gerenciamento 
de riscos, combate à fraude, boas práticas de negócios. Essa preocupação em 
tratar o seguro em uma abordagem institucional é algo muito interessante.

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

O conhecimento não tem limites

Faça seu MBA com a melhor 
Escola de Negócios do 
mercado de seguros

 ■ MBA GESTÃO DE SEGUROS E RESSEGURO 
São Paulo - início: 12/4/2016 
Campinas - início: 15/4/2016

 ■ MBA  GESTÃO DE RiSCOS E SEGUROS
São Paulo - início: 29/4/2016

 ■ MBA GESTÃO JURíDiCA DO SEGURO E RESSEGURO 
São Paulo - início: 11/4/2016

COnfiRA OS CURSOS COM inSCRiçõES ABERTAS: 

Inscreva-se agora em:
www.funenseg.org.br/mbas

www.funenseg.org.br | 0800 025 3322

Para associados 
e colaboradores 
de entidades e 

empresas conveniadas.

Para associados Para associados 

Até

20%
de desconto!
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Fusão abre espaço para maior gama de produtos
O presidente da Chubb no Brasil, Antonio 
Trindade, explica como funcionarão as 
metas e estratégias da companhia no País, 
após fusão com a ACE no ano passado. 
Segundo o executivo, a chamada “nova 
Chubb” atenderá todos os segmentos do 
mercado, possibilitando ao corretor de 
seguros oferecer produtos à pequena, 
média e grande empresa, às organizações 
com negócios multinacionais e ainda aos 
indivíduos e à família

JCS: A aquisição da Chubb pela ACE está 
gerando alguma mudança nos procedimentos de 
vendas dos corretores de seguros? 

AT: Os corretores que já vinham trabalhando com a 
ACE e com a Chubb podem continuar contando com 
a mesma excelência em serviços e com os compromis-
sos já firmados. A nova Chubb mantém atendimen-
to com a combinação do melhor de cada empresa. É 
importante frisar que o negócio uniu duas operações 
complementares e que, por isso, passou a oferecer ao 
corretor a oportunidade de acesso a uma gama maior 
de produtos. Hoje, cada um dos pontos de contato da 
nova empresa já está capacitado para lidar com produ-
tos e serviços dos legados de ambas as empresas.

Com relação a ferramentas de alta tecnologia, os 
corretores poderão continuar utilizando os sofistica-
dos instrumentos que o legado da Chubb desenvolveu 
para o médio mercado. Um dos recursos permite a 
realização de cotações muito ágeis, combinando dife-
rentes coberturas, conforme a necessidade do cliente. 
As ferramentas também possibilitam que o parceiro 
administre a sua carteira, considerando os processos 
com o cliente e com a própria seguradora. 

JCS: Por que os legados da ACE e da Chubb são 
complementares?

AT: O negócio reuniu operações complementares 
em todos os mercados do mundo onde ambas as em-
presas atuavam. No Brasil, esse aspecto pode ser ex-
plicado de forma bastante clara. Depois que a ACE 
incorporou a unidade de Grandes Clientes Corpora-
tivos da Itaú Seguros, a empresa foi alçada ao topo do 

Em função desse novo perfil, o corretor  
poderá colocar toda a sua produção na nova empresa, 

facilitando o seu dia a dia

perfil

mercado nacional de Property and Casualty (P&C), 
se destacando como líder em setores como Grandes 
Riscos, Afinidades, Transportes, Responsabilidade Ci-
vil e Programas Multinacionais. 

Já a Chubb vinha desenvolvendo uma operação 
muito forte no médio mercado, contando com um 
amplo e capacitado time de corretores de seguros em 
diversos ramos, com destaque para Vida. Assim, a 
nova Chubb passa a atuar no Brasil com o perfil de 
líder nos diversos segmentos do mercado de seguros, 
exibindo capacidade para atender empresas de todos 
os portes. 

Em particular, nos nichos em que tanto a ACE 
quanto a Chubb possuíam negócios importantes nós 
pudemos combinar o que de melhor ambas as empre-
sas ofereciam. Pelo lado formal, no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica deveremos prosseguir utilizando 
as inscrições da ACE e da antiga Chubb até o final  
do ano.

JCS: Com a aquisição, para quais seguros a 
Chubb dará mais evidência?

AT: Ao fundir os dois negócios, a nova Chubb tor-
nou possível o atendimento ao corretor de seguros em 
todos os segmentos de mercado, considerando a pe-
quena, média e grande empresa, as organizações com 
negócios multinacionais e ainda indivíduos e famílias. 
Em função deste novo perfil, o corretor poderá colo-
car toda a sua produção na nova empresa, facilitando 
o seu dia a dia. Além disso, vamos oferecer um con-
sistente apoio para que esses parceiros desenvolvam 
negócios nos diferentes setores da economia. Isto é, 
quem atua apenas com base no médio mercado, con-
tará com recursos para iniciar produção nas grandes 
empresas e vice-versa. 

JCS: Como está sendo a integração entre ambas 
as empresas?

AT: Após o anúncio da aquisição, em 01 de julho 

de 2015, tanto a ACE quanto a Chubb se envolveram 
em um intenso plano de integração. Durante a execu-
ção do trabalho, foram nomeadas equipes para liderar 
e gerenciar os negócios em diferentes segmentos, in-
cluindo funções-chave como sinistros. 

No Brasil, criamos uma estrutura leve, com poucos 
níveis hierárquicos, aproveitando os melhores talentos 
de ambas as organizações. Até o final do primeiro se-
mestre deste ano, as matrizes dos dois legados estarão 
fisicamente integradas em uma só sede, em São Paulo, 
nos quatro andares do prédio onde já se encontrava a 
equipe da ACE. 

JCS: Quais situações são primordiais para os 
corretores informarem aos clientes?

AT: Os clientes podem continuar contando com o 
mesmo serviço de excelência e com os compromissos 
já firmados. A nova Chubb está capacitada para servir 
o cliente com um conjunto mais amplo de produtos. 
Também temos uma das maiores capacidades de res-
seguros do mercado. Em suma, o cliente tem ao seu 
alcance a excelência que ambas as empresas somaram 
de modo complementar.

8 JCS fevereiro 2016



carta de conjuntura

Corretagem de seguros e a força  
de São Paulo

A primeira edição do ano da Carta de Conjuntura do Setor de Seguros passa 
a contar com estatísticas relacionadas à atividade de corretagem de seguros. No 
Brasil, são 96 mil profissionais atuando na venda de seguros. Destes, 38 mil são 
corretores do Estado de São Paulo, o que corresponde a 40% de todo o País. A 
Capital paulista concentra a maioria dos profissionais, com 48%. 

O documento ainda revela que 80% dos corretores são especializados em todos 
os ramos, 20% apenas em vida, previdência ou saúde, e 37% estão registrados 
como empresas, representando quase 14 mil profissionais. 

Para o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, essa força de vendas deve 
fazer a diferença para a recuperação dos números da indústria de seguros nos 
últimos anos. “É inegável que a competitividade aumentou drasticamente e que 
é cada vez mais difícil se diferenciar e crescer diante das dificuldades conjunturais. 
Contudo, não há como deixar de reconhecer o papel e a força do canal corretor 
paulista na missão de manter o foco, com empenho e criatividade, para a superação 
da crise que afeta, inclusive, o mercado de seguros”, afirma.

A Carta de Conjuntura pontua que a economia continuará em baixa, com PIB 
em retração de quase 4% e taxa de inflação perto dos 10%. No entanto, mostra 
que o setor não teve queda expressiva nas margens de rentabilidade das principais 
companhias. Na comparação entre novembro de 2014 e de 2015, a receita do 
setor, descartando VGBL e previdência, teve alta de 5%. 

De acordo com o consultor de economia do Sincor-SP e realizador do estudo, 
Francisco Galiza, o comportamento da economia tem influência direta no mercado 
de seguros. Assim, o setor deve desacelerar, em virtude do PIB negativo, mas 
apresentará ganhos em termos nominais, que não considera o avanço da inflação. 

Essa composição fará com que as variações por segmento sejam similares às do 
ano anterior. A previsão atual é que somente a indústria de seguros, excluindo 
saúde suplementar, cresça 6% em 2015, ficando abaixo do índice de 2014, que foi 
de 10%. Já para 2016, a projeção é de um crescimento de 9%.

A Carta de Conjuntura do Setor de Seguros é uma publicação mensal, assinada 
pelo Sincor-SP, que aponta dados do mercado de seguros, avaliados juntamente aos 
números da economia do País. 

Está com dificuldades para  
envolver sua equipe nos objetivos  

da corretora de seguros?

Para ver a agenda completa  
de treinamentos, acesse:

www.unisincor.com.br
www.facebook.com/unisincor

A Unisincor pode te ajudar com o novo curso

Solicite na sua Regional do Sincor-SP

COMO ESTABELECER  
METAS PARA ALCANÇAR O 
SUCESSO NOS NEGÓCIOS
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cenário

rede social permite direcionamento de 
conteúdo, criando proximidade com o 
público, além de possibilitar investimentos 
de menos de r$ 10 por dia 

Por Th amires Costa
Pergunte aos seus amigos e conhecidos quantos de-

les estão presentes no Facebook. E quantos deles uti-
lizam a rede social para buscar produtos e serviços ou, 
até mesmo, a imagem de algumas companhias. O fato 
é que a empresa que está de fora da ferramenta, com 
certeza, está perdendo oportunidades de negócios e, 
principalmente, visibilidade. 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Insti-
tuto Ipsos, 67% dos brasileiros são infl uenciados por 
marcas no Facebook, 44% curtem uma marca ou em-
presa na rede social e 41% interagem com os conteú-
dos divulgados por elas. No entanto, não adianta estar 
lá apenas como espectador, é preciso interagir com os 
fãs da página.

Saber usar a ferramenta adequadamente pode ser 
uma grande estratégia para quem busca investir em 
marketing, mas não tem um orçamento muito alto. 
O próprio Facebook possui um recurso de anúncios 
e propagandas, no qual é possível investir o valor de-
sejado para que uma publicação seja visualizada por 
milhares de usuários da rede social. 

Facebook pode ser grande aliado para corretores

“O Facebook é uma grande e importante ferramen-
ta de comunicação para os empreendedores e proprie-
tários de pequenos negócios. É uma mídia barata para 
investir, podendo estabelecer quanto quer ‘gastar’ por 
dia em anúncios e ainda pode direcionar para o públi-
co-alvo do seu negócio”, explica a consultora de negó-
cios para empreendedores, Priscila Tescaro.

De acordo com a Comissão de Tecnologia do Sin-
cor-SP, o Facebook pode ser um verdadeiro canal de 
relacionamento com o cliente, além de ser efi ciente e 
barato. “Pode ser um recurso de marketing para o pe-
queno corretor, um canal onde ele pode divulgar suas 
ações sem ter que fazer altos investimentos”, declara. 
Contudo, o grupo faz um alerta para a falta de estraté-
gia. “O corretor que decidir investir numa página no 
Facebook deve ter o mínimo de planejamento”. 

A Comissão destaca que, antes de começar, é pre-
ciso saber diferenciar o perfi l da página. “O corretor 

não pode confundir a pessoa física com a jurídica, ou 
seja, confundir perfi l com página. Muitos corretores 
quando entram no Facebook criam perfi s, que pos-
suem recursos limitados. Ao optar por construir uma 
página, ele deve seguir um passo a passo oferecido pelo 
próprio Facebook. A partir daí o corretor pode dire-
cionar publicações específi cas, focando tipos de públi-
co diferentes e, assim, prospectá-lo”, orienta. 

A prática
A maior dúvida dos que estão iniciando nas redes 

sociais é sobre conteúdo. O que pode ser interessan-
te divulgar na fanpage? Notícias que sejam relevantes 
para diversos públicos, mas que tenham sempre uma 
ligação com o mundo do seguro, por exemplo, pode 
gerar visualizações e curtidas. 

“Publicar o quanto a empresa é especialista no 
ramo que atua pode ser uma das melhores formas de 

Publicar o quanto a empresa é especialista no ramo que atua 
pode ser uma das melhores formas de divulgação. Posts com 
conteúdo, explicando sobre temas pertinentes ao segmento é a 

melhor maneira de gerar interesse para potenciais clientes
Priscila Tescaro

Consultora de negócios para empreendedores
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divulgação.  Posts com conteúdo, explicando sobre te-
mas pertinentes ao segmento é a melhor maneira de 
gerar interesse para potenciais clientes”, revela Priscila. 
“Criar situações, relatar ocorrências e curiosidades a 
respeito do mercado de seguros é muito interessante 
para despertar a necessidade do produto ou serviço”, 
relata a Comissão.

Apesar de didática e autoexplicativa, existem alguns 
“segredos” que podem difi cultar a vida do administra-
dor da página. Para ter maior alcance das publicações, 
o que interessa não é o total de curtidas na página, e 
sim o engajamento dos posts, o quanto ele é visto e 
compartilhado pelos seus fãs. Saber quais conteúdos 
são capazes de gerar envolvimento do seu público é 
fundamental para o sucesso de uma fanpage.

Para avaliar se os posts estão atingindo o público cer-
to, o próprio Facebook disponibiliza dados de mensu-
ração, que verifi cam itens, como idade, gênero, local 
de trabalho, estado civil, entre outros, das pessoas que 
curtiram sua página. 

“Os dados são a base para analisar  tudo o que acon-
tece por trás da página e contribuir na elaboração 
de ações de vendas ou relacionamento, por exem-
plo. Eles servem de base para identifi car qual é o horá-
rio que seu público mais visita a página, o perfi l desse 
público - onde mora, sexo, faixa etária - e, com base 
nesses dados, criar ações para um público específi co ou 
uma região geográfi ca, por exemplo”, explica Priscila.

“Usando os gráfi cos e relatórios disponibilizados 
pelo Facebook, o corretor poderá visualizar quais pos-
tagens tiveram mais acesso e quais foram mais com-
partilhadas ou curtidas. Isso poderá indicar o caminho 
certo”, explica a Comissão.

O grupo aponta que, dependendo dos resultados, o 
corretor pode segmentar seus posts. “Muitas estratégias 
de vendas podem ser utilizadas, basta decidir ‘o que’ e 
‘para quem’ deseja divulgar. Assim, poderá criar textos 
ou peças publicitárias específi cas, visando impactar 
segmentos diferentes.”

Investindo no Facebook Ads
Em 2007, a empresa criou o Facebook Pages, que 

permitia empresas e marcas também participarem da 
rede social e, juntamente, um sistema de veiculação 
de anúncios baseado no perfi l do usuário, o Facebook 
Ads. Desde então, o número de empresas presentes no 
Facebook vem crescendo a cada dia. 

Segundo pesquisa recente, realizada pela Celent, 
78% das seguradoras utilizam alguma rede social ape-
nas na América Latina. A maioria dessas empresas pa-
gam anúncios e campanhas para serem vistos. 

De acordo com o próprio Facebook, mais de 1 mi-
lhão de empresas investem cerca de US$ 8 milhões em 
anúncios na rede social por ano. Por que fi car de fora? 
Especialistas garantem que o investimento em posts do 
Facebook pode, sim, trazer retorno para as empresas. 

Usando os gráfi cos e relatórios disponibilizados 
pelo Facebook, o corretor poderá visualizar 

quais postagens tiveram mais acesso e quais 
foram mais compartilhadas ou curtidas. 

Isso poderá indicar o camin ho certo
Comissão de Tecnologia do Sincor-SP

n  Falar somente da sua empresa: traga novas 
ideias, dicas, participe de campanhas, humanize 
suas postagens;

n  Deixar de dar importância a comentários negativos: 
demorar, apagar ou deixar de responder tais 
mensagens confirma falta de respeito;

n Misturar postagens da pessoa física com a jurídica.

O que não deve ser feito:

n  Assuntos específicos podem atrair engajamento;
n  Criar relação amigável com os fãs da página;
n  Posts com imagens são mais atrativos;
n  Patrocinar posts específicos pode ser interessante;
n  Técnica 80/20 – 80% informação e 20% 

seus produtos.

importante saber:

Principalmente, se o foco das suas campanhas é fi de-
lizar clientes e construir a marca, mais do que apenas 
vender.

Claro que a ferramenta não obriga nenhum usuário 
a investir no Facebook Ads, no entanto, acaba “atrapa-
lhando” o alcance das publicações para conseguir gerar 
mais anúncios. 

“Caso o corretor decida investir, deve primeiramen-

te procurar informação e entender sobre a ferramenta 
para não desperdiçar orçamento”, orienta a Comissão. 
“Os conteúdos certos já podem gerar um grande en-
volvimento. Como o uso da linguagem acessível ao 
público que se quer atingir, a criação de situações, 
como ocorrências e curiosidades a respeito do merca-
do de seguros são muito interessantes para despertar a 
necessidade do produto ou serviço”, sugere.
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cenário

Produtos Combo: Seguro Auto + Residencial
A oferta requer cautela e profissionalismo 
redobrado do corretor de seguros perante 
o cliente
Por Elaine Lisbôa

Com grande potencial para vendas do seguro resi-
dencial, o Brasil possui cerca de 68 milhões de casas, 
das quais apenas 13% estão protegidas, segundo dados 
da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg). 

Diversos estímulos de comercialização são utilizados 
no mercado para tornar o produto mais conhecido 
pelo consumidor, um deles é o formato “combo”, ven-
dido em conjunto com o seguro de automóvel.

Acontece da seguinte maneira: o cliente natural-
mente procura o corretor para fazer a contratação ou 
renovação do seguro auto. Essa seria a oportunidade 
para oferecer um seguro auto + residencial. Os dois 
seguros, ao serem contratados de uma vez, têm redu-
ção de preço, que varia entre 5% e 20%, dependendo 
da seguradora.

A oferta parece ser perfeita, no entanto, tem gerado 
certa resistência de profi ssionais do setor, isso porque, 
se no ato da venda a inclusão do seguro não fi car mui-
to clara para o segurado, a reputação do corretor fi cará 
prejudicada e o cliente terá problemas com possíveis 
negativas de indenização.

Segundo o coordenador da Comissão de Riscos Pa-
trimoniais do Sincor-SP, Nelson Fontana, esse tipo de 
venda tem pontos positivos e negativos. “Trata-se de 
uma atitude criativa e inovadora, que tem seu mérito 
por agir pela popularização do seguro residencial. No 
entanto, esse produto pode trazer aspectos muito ne-
gativos, como a venda do seguro sem uma orientação 
adequada, mais para dar desconto no seguro de auto-
móvel, o que pode levar a uma grande insatisfação dos 
segurados em casos de sinistros”, sinaliza Fontana.

E é o que se percebe em uma busca simples no site 
“Reclame Aqui”. São diversas insatisfações de clien-

tes que contrataram o produto, cujas coberturas não 
fi caram claras ou nem apontadas no fechamento 
do contrato.

Um consumidor do município de Campinas re-
gistrou queixa junto à seguradora e à corretora, pela 
inclusão de um seguro residencial que não havia sido 
solicitado e que, no momento do sinistro, teve o pedi-
do de indenização recusado. 

“Fui acionar o tal seguro residencial, fruto da ven-
da casada, quando descobri que não tinha cobertura. 
E o pior é que no contrato não constava claramen-
te quais eram as coberturas [...] 15 dias após abrir o 
sinistro, nem me deram um posicionamento”, revela 
o segurado.

Uma advogada de Campo Grande, em Mato Gros-
so do Sul, também registrou queixa por ter recebido 
por e-mail o contrato do seguro auto com valor em-
butido do residencial. Ao ligar para o corretor, ela foi 
informada de que a condição havia sido imposta pela 
companhia e se o contrato fosse cancelado, fi caria 
20% mais caro e teria que fi car sem o seguro auto até 
a resolução do caso. 

“Temos conhecimento de segurados que desconhe-
ciam a contratação do seguro residencial, feito à sua 

revelia, somente para se usufruir dos descontos no 
seguro auto. Observa-se uma prática perigosa, que 
traz uma falsa impressão de cobertura, mas que não 
foi adequadamente discutida e contratada, não pro-
porcionando adequada indenização dos prejuízos”, 
reforça Fontana.  

Para o coordenador, “a venda de produtos combo 
deve ser estimulada, desde que todas as apólices e co-
berturas tenham sido apresentadas e discutidas com 
os segurados, de maneira que eles saibam o que estão 
contratando, para não haver surpresas desagradáveis 
no momento de receber as indenizações dos sinistros 
ocorridos. Seguro bom é seguro bem feito”, reforça. 

Alternativas no cross-selling
Uma estratégia similar na abordagem ao cliente é a 

técnica de cross-selling, na qual se oferece aos clientes 
produtos complementares àqueles que já foram ou es-
tão sendo adquiridos. 

O corretor de seguros e 2º tesoureiro do Sincor-SP, 
Carlos Cunha, acredita que esse seja o caminho ideal 
a ser seguido. “Geralmente, o produto combo dis-
ponibiliza apenas uma assistência ao segurado, por 
isso, minha preferência sempre é vender os dois segu-
ros individualmente. E essa oferta acontece quando 

A venda de produtos combo deve ser estimulada, 
desde que todas as apólices e coberturas tenham sido 

apresentadas e discutidas com os segurados, de maneira que 
eles saibam o que estão contratando, para não haver surpresas 

desagradáveis no momento de receber as indenizações dos 
sinistros ocorridos. Seguro bom é seguro bem feito

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

estamos com o cliente, o que, na maioria das vezes, 
acaba sendo no ato de contratação ou renovação do 
seguro de automóvel”, pontua o diretor.

A Tokio Marine Seguradora também apresenta 
alternativas. Segundo o diretor executivo de Produ-
tos Massificados da companhia, Marcelo Goldman, 
apesar de não possuir produtos combo, a seguradora 
frequentemente realiza campanhas, juntando os dois 
seguros. “Até o final de fevereiro, estamos promoven-
do uma campanha que fornece um valor na ferramen-
ta Conta Corrente correspondente a 30% do prêmio 
do seguro residencial. Ou seja, o corretor vende um 
seguro residencial e pode utilizar 30% do prêmio 
como desconto no seguro auto”, exemplifica. Outro 
produto é o Tokio Residencial Fácil que, ao contra-
tá-lo, o segurado ganha um desconto na franquia 
do auto no mesmo valor do prêmio que pagou pelo  
seguro residencial.

A AIG também não pratica a venda combinada 
de produtos, mas o gerente de Seguro Residencial da 
AIG Brasil, Bruno Ciolli, pontua que é interessante 
a contratação dos dois produtos acontecer na mesma 
seguradora. “Assim, o consumidor tende a otimizar os 
custos com os produtos, além de centralizar suas apó-
lices, permitindo mais eficiência no atendimento do 
segurado”, defende.

Estatísticas interessantes
De acordo com dados divulgados pela FenSeg, o 

Estado de São Paulo representa 28,5% do total de re-
sidências do País, com mais de 15 milhões. As regiões 
Sul e Sudeste são as mais relevantes do nicho, com par-
ticipação de 2,5% e 8,9%, respectivamente.

O presidente da Comissão de Seguros de Riscos Pa-
trimoniais Massificados da federação diz que o produto  

costuma assustar um pouco o consumidor por ser 
comparado com o automóvel. “O seguro auto custa 
cerca de 2% a 5% do valor do veículo, o consumidor 
acha que a mesma matemática se aplica para o segu-
ro residencial, acreditando que o produto será muito 
caro, quando na verdade é mais em conta”, esclarece.

Segundo estudo da entidade, o prêmio médio de 
um produto com cobertura básica, que abrange incên-
dio, queda de raio e explosão, fica em torno de 0,2% 
a 0,6% do valor total da casa. “A variação de preço de 
um bairro nobre para um bairro mais simples é muito 
baixa. Este é um produto que qualquer pessoa com 
renda fixa pode ter”.

Nesse raciocínio, os serviços assistenciais ofereci-
dos pelos produtos, tais como chaveiro, consertos de 
eletrodomésticos, consertos elétricos, já fazem valer a 
contratação. “Utilizando essas assistências e economi-
zando com os serviços, o consumidor já paga o va-
lor do prêmio”, ressalta Jarbas Medeiros, membro da 
comissão, lembrando os corretores que essa pode ser 
uma ótima justificativa de venda do produto.

Outro membro da comissão, Claudio Cabral de As-
sunção, ressalta que a renovação do produto é quase 
sempre garantida. “Devido à baixa oscilação no preço 
do prêmio e à baixa sinistralidade na carteira, a pos-
sibilidade de renovação é muito alta, com índice de 
quase 90%”, ressalta.

Divulgação
O que todos os executivos e especialistas concordam 

é que o corretor de seguros tem um papel fundamental 
de educar e disseminar o conhecimento dos produtos 
ao consumidor. “O corretor de seguros tem sido cada 
vez mais arrojado em seus negócios, buscando sempre 
diversificar sua área de atuação e conhecer melhor os 

novos produtos e soluções do mercado. Nesse sentido, 
tem feito um trabalho consultivo e proativo, não se 
limitando a receber as demandas, mas também diag-
nosticando as necessidades específicas de cada cliente e 
oferecendo todas as soluções que atendam suas neces-
sidades”, destaca Ciolli.

O executivo da AIG Brasil continua dizendo que 
o crescimento do mercado securitário nos últimos 
anos vem atrelado a uma exigência mais rigorosa dos 
consumidores e isso requer um constante movimen-
to de melhoria no serviço prestado. Ciolli diz que 
“também é notável, que uma parcela significativa da 
população ainda não conta com este mecanismo de 
proteção que é essencial para pessoas e patrimônio. 
Ou seja, temos oportunidades com todos os produtos 
e um trabalho constante de divulgação do seguro é de  
extrema importância”.

Além disso, notícias relacionadas a eventos da na-
tureza, como vendavais, ciclones e chuvas de granizo, 
e “arrastões” em prédios colocam o seguro residencial 
em evidência. “Independente do combo, o interesse 
dos corretores tem crescido, o ganho por apólice vem 
subindo, já que o prêmio médio do produto tem uma 
trajetória crescente a cada ano”, comenta Goldman, 
da Tokio Marine, que aproveita para dar dicas. 

Segundo ele, é fundamental o corretor atualizar as 
Importâncias Seguradas a cada renovação, verificar se 
existem coberturas que não foram contratadas e ofe-
recê-las na renovação ou mesmo no meio da vigên-
cia. “É oportuno também ter um plano de assistên-
cia robusto, para que tenha uma ampla quantidade 
de serviços disponíveis. Tudo isso, além de aumentar 
a satisfação dos clientes, aumenta o prêmio médio 
do seguro e, consequentemente, a remuneração do  
corretor”, conclui.

Norte
No Domicílios: 5MM 
No Apólices: 155 mil
Prêmio Total: 38,75 MM
iP regional: 3,07%
iP Brasil: 0,23%

Nordeste
No Domicílios: 18 MM 
No Apólices: 632 mil
Prêmio Total: 158 MM
iP regional: 3,46%
iP Brasil: 0,92%

Sudeste
No Domicílios: 30 MM 
No Apólices: 6,1 MM
Prêmio Total: 1,5 Bi
iP regional: 20,5%
iP Brasil: 8,9%

Centro-Oeste
No Domicílios: 5MM 
No Apólices: 557 mil
Prêmio Total: 139,2 MM
iP regional: 10,4%
iP Brasil: 0,8%

Sul
No Domicílios: 10,3 MM 
No Apólices: 1,7 MM
Prêmio Total: 427 MM
iP regional: 16,6%
iP Brasil: 2,5%

BrASiL
No Domicílios: 68 MM 
No Apólices: 9,1 MM
Prêmio Total: 2,2 Bi
iP Brasil: 13,3%

n Norte
n Nordeste
n Sudeste
n Sul
n Centro-Oeste
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cobertura especial

Novas ações do Sincor-SP vão aprimorar 
relacionamento c om os associados

Os projetos incluem modernização de 
todas as regionais da entidade, um portal 
com áreas exclusivas para sócios, site de 
currículos, treinamentos diferenciados, 
guias de orientação técnica, entre outros
Por Elaine Lisbôa e Camila Correia

Nos próximos meses, os corretores de seguros po-
derão observar uma série de ações do Sincor-SP, que 
devem auxiliar no dia a dia dos negócios, reforçar a 
divulgação da categoria perante o consumidor e mo-
dernizar toda a estrutura da entidade para atendimen-
to dos associados.

As iniciativas foram apresentadas durante o encon-
tro Visão e Ação – Alinhamentos e Diretrizes 2016, 
que aconteceu no dia 16 de fevereiro, reunindo a dire-
toria plena do Sincor-SP, composta por cerca de 350 
pessoas, entre diretorias executiva e regional, vice-pre-
sidentes, comissões e assistentes regionais.

O grupo acompanhou as apresentações das áreas 
as quais cada diretor executivo está responsável e, na 
sequência, as comissões foram divididas para defi nir 
com os respectivos assistentes as iniciativas locais. 

Na ocasião, o presidente do Sincor-SP, Alexandre 
Camillo, parabenizou os profi ssionais pela dedicação 
nas propostas. “Cada pessoa que compõe essa direto-
ria é um corretor de seguros de sucesso, que teve o 
interesse em contribuir para o crescimento da cate-
goria, trabalhando com serenidade, responsabilidade 
e conhecimento. E somente dessa maneira consegui-
remos trabalhar para que toda a gama de informa-
ções, das mais diversas áreas, se torne em soluções 
das quais o mercado realmente precisa e espera da 
entidade”, destacou.

Situação do multicálculo
O presidente aproveitou a oportunidade para po-

sicionar os profi ssionais a respeito das tratativas de 
viabilização do projeto multicálculo de seguros. A 

ferramenta, negociada anteriormente com a empresa 
Ebix, passava pela análise da Comissão de Crise, for-
mada por corretores de seguros especialistas nesse tipo 
de tecnologia. 

O contrato previa o oferecimento de um sistema de 
cotação de seguros aos associados por um custo men-
sal de, aproximadamente, R$ 200. Para ter acesso aos 
cálculos das companhias, o corretor precisaria também 
pedir autorização das parceiras. 

“Nós visitamos algumas seguradoras e cogitamos 
continuar com o processo, mas existia uma série de 
complicações contratuais. A principal era o compro-
misso de ter, no mínimo, 1 mil cotadores utilizando a 
plataforma no primeiro ano e, no segundo ano, mais 
1 mil. Caso o Sincor-SP não alcançasse essa margem, 
teria que pagar pelos faltantes”, explicou.

Esse tipo de compromisso, além da falta de ferra-
mentas de gestão para auxiliar os corretores de seguros 
nos negócios fi zeram com que o Sincor-SP cancelas-
se o contrato. Agora, o presidente diz que o projeto 
será reconstruído.  

“Da maneira como estava, nós mataríamos a cate-
goria, dando o primeiro passo concreto para a prática 
da venda direta de seguros. Por isso, vamos retomar 
o processo do início. A tecnologia não fará apenas a 
cotação, mas irá fornecer suporte para gestão dos ne-
gócios. E tudo isso por um preço mais acessível, que 
caiba no bolso de todos os corretores e em condições 
aceitáveis para o mercado”, pontuou. 

Reestruturação das Regionais
Um dos principais projetos do Sincor-SP é a rees-

truturação física de todas as regionais. Os locais serão 
padronizados, como acontece com os bancos, por 
exemplo, com fachadas, cores, móveis e equipamentos 
eletrônicos exatamente iguais. 

“Queremos ganhar visibilidade perante os correto-
res, transformando nossa estrutura em um centro de 
convergência. Como também, mostrar ao consumi-
dor, de maneira explícita, o atendimento ao DPVAT”, 

explicou o 1º secretário, Marcos Abarca, responsável 
pelo projeto. 

A nova proposta começa por Sorocaba e o motivo, 
segundo Abarca, foi “uma série de coincidências feli-
zes. O imóvel que identifi camos já tem todas as carac-
terísticas: está no nível da rua, com amplo espaço in-
terno, em uma rua movimentada da região e próxima 
ao centro da cidade. Além disso, o preço é menor em 
relação ao que estamos pagando e fi ca próximo a uni-
dade da Escola Nacional de Seguros da região”, disse. 

A conclusão das obras vai acontecer ainda no pri-
meiro semestre do ano. “O Sincor-SP está derivando 
os investimentos que outrora eram aplicados em situa-
ções diversas como, por exemplo, as placas de estrada, 
para uma ação em que iremos atrair a atenção do con-
sumidor e oferecer maior comodidade ao associado. 
Os corretores que hoje precisam utilizar os espaços das 
seguradoras para receber um cliente, poderão contar 
com um local completamente estruturado nas regio-
nais que são deles, sem qualquer custo”, completou o 
presidente Camillo.  

Comunicação e novo portal
Está em produção o novo portal do Sincor-SP, com 

formato responsivo e áreas exclusivas para associados, 
integrado a diversas plataformas de comunicação da 
entidade. Através dele será possível acessar o conteú-
do da TV Sincor (também em desenvolvimento), 
participar de pesquisas e enquetes, gerar boletos, fazer 
empréstimos de materiais da Biblioteca, ter acesso aos 
conteúdos dos treinamentos realizados, acompanhar 
processos nas áreas técnicas, entre outros serviços. 

“O desafi o é enorme, mas iremos oferecer um ende-
reço eletrônico que, realmente, trará grandes facilida-
des para os associados”, pontua o 1º vice-presidente do 
Sincor-SP, Boris Ber, que também é diretor responsá-
vel pela área de Comunicação.

Boris também apresentou a visibilidade das regio-
nais nas mídias de todo o Estado, por meio da divul-
gação institucional do corretor de seguros em ações 
como a exposição “O corretor de seguros através dos 
séculos”, campanhas do seguro DPVAT e programas 
sociais. “Dobramos o número de publicações da enti-
dade nos veículos de imprensa, oferecendo conteúdo 
editorial de qualidade aos jornalistas da capital e inte-
rior”, comentou. 

Além disso, a área está desenhando todo o projeto 
de design da nova estrutura das regionais, que deve-
rá trazer novidades em relação à marca do Sincor-SP. 
“Será uma surpresa para a categoria, mas posso adian-
tar que daremos uma nova cara para a Casa do Corre-
tor de Seguros”, sinalizou o vice-presidente.

Especialização
Através de uma parceria entre a Unisincor, o Se-

brae-SP e o Senac, o programa “Ofi cinas, Palestras e 
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Consultorias” irá considerar desde o início dos pro-
cessos de uma corretora de seguros, oferecendo trei-
namentos relacionados a diversas áreas de negócios, 
como administração, marketing, atendimento ao 
cliente e gestão de pessoas, por um período de oito 
meses. “Ao todo serão 54 horas de especialização, 
com investimento de R$ 830”, completou o 2º te-
soureiro do Sincor-SP, Carlos Cunha, responsável 
pela Unisincor.

Além disso, o corretor terá a chance de aplicar na 
sua empresa o programa Cliente Oculto. “Trata-se de 
uma análise feita pelo Sebrae-SP e Senac em relação ao 
processo de atendimento do corretor ao cliente. No 
fi nal, os especialistas farão uma reunião com os corre-
tores, apresentando um diagnóstico do seu negócio”, 
explicou Cunha. O investimento no mercado custa, 
em média, R$ 10 mil, mas, através da parceria, os as-
sociados terão desconto, podendo acionar o trabalho 
pelo valor de R$ 2 mil. 

Currículos para corretoras
Em breve, os associados poderão contar com um 

site de currículos de pessoas que buscam colocação 
no mercado de seguros. Trata-se do portal “Empregos 
Seguros”, que está sendo desenvolvido pelo departa-
mento Social, em parceria com a Moshe Informática. 

“Terão acesso, exclusivamente, empresas corretoras 
de seguros associadas, através de login e senha. Não 
iremos liberar para quaisquer outras empresas do mer-
cado, pois o objetivo é favorecer a nossa categoria”, 
comentou o diretor Social, Luiz Morales. 

Guia de Orientação Técnica
O Disque Sincor recepciona anualmente mais de 2 

mil processos de corretores de seguros sobre as mais 
diversas áreas [veja matéria na página 19]. Através de 
uma ferramenta de gestão, o departamento elencou 
os 10 principais problemas enfrentados pela categoria 
e agora vai produzir um Guia de Orientação Técnica 
para auxiliar na resolução das questões. 

“São pontos cruciais, que geram mais negativas e 
que correspondem à maioria dos processos acionados 
no Disque Sincor. No material, orientamos o corre-
tor a resolver cada situação, com dicas também para 
utilização dos sistemas das seguradoras”, reforçou a 
2ª vice-presidente, Simone Martins, diretora respon-
sável pela área. O Guia será disponibilizado nas 30 
regionais do Sincor-SP e reforçado nos eventos “Voz 
do Empreendedor”. 

Guia de Benefícios
O departamento de Benefícios está atualizando sua 

grade de serviços oferecidos. Uma delas, abordada na 
edição Nov/Dez do JCS, é a mudança dos seguros de 
vida gratuito e complementar dos associados. Para este 
ano, a área vai oferecer, em parceria com uma agência 
de viagens, atendimento diferenciado aos sócios, per-
mitindo aos profi ssionais aproveitarem o período de 
lazer com a família e com toda a comodidade. 

O coordenador de Benefícios do Sincor-SP, Álvaro 
Fonseca, destacou que todos os associados receberão 
fi sicamente um Guia de Benefícios completo, que 
mostra os descontos oferecidos em diversos segmen-
tos. “Muitos associados desconhecem todas as vanta-
gens que o Sindicato oferece. Por isso, vamos diminuir 
essa distância, disponibilizando um material físico de 
qualidade para consulta”. 

Novo Cultura do Seguro
Após um período de avaliação e estudo de estraté-

gias, o programa Cultura do Seguro vai retomar suas 
atividades, totalmente repaginado. Parceria entre o 
Sincor-SP e o SindsegSP, o programa continuará a per-
correr o Estado de São Paulo com o objetivo de orien-
tar alunos de ensino médio, executivos, formadores de 
opinião, autoridades públicas e universitários sobre a 
importância do seguro como propulsor econômico e 
agente de desenvolvimento.

Para o 2º secretário do Sincor-SP e diretor respon-
sável pelo programa, Osmar Bertacini, é importante 
reavaliar as posições e redefi nir as estratégias. “Em 
2016, estaremos mais focados e preparados para levar 
a Cultura do Seguro para os jovens paulistanos. O lan-
çamento do novo modelo está previsto para acontecer 
no primeiro semestre”, explica.

Financeiro e Tecnologia
Buscando dar mais transparência ao fl uxo fi nanceiro 

do Sincor-SP, foi concluído o processo de implantação 
do sistema administrativo de gestão, que disponibiliza, 
de maneira online, todos os lançamentos da entidade, 
com a opção de gerar relatórios e gráfi cos analíticos. 

Já no setor de tecnologia, estão sendo ajustados os 
sistemas de inscrição de eventos. O primeiro geren-
ciado é o XVII Conec, cuja ferramenta mostra, em 
tempo real, todas as inscrições e reserva de hotéis, sepa-
radas por região. “Dar mais transparência às ações do 
Sindicato foi a grande missão que me colocaram. E é 
com grande satisfação que mostro os resultados des-
ses processos”, disse o 1º tesoureiro, Marco Damiani. 

Divisão em grupos
Na segunda parte da reunião, os profi ssionais foram 

divididos em seis grupos, para discussão de assuntos 
pontuais. A divisão aconteceu da seguinte maneira: 1) 
Diretorias Executiva e Regional, e Vice-presidências; 
2) Comissão de Automóvel; 3) Comissões Agente do 
Bem-Estar Social, Benefícios e Feminina; 4) Cursos e 
Cultura do Seguro; 5) Saúde, Vida e Previdência Pri-
vada; e 6) Interesses do Corretor. 

Para o assistente da Comissão Interesses do Corre-
tor, da região de Araçatuba, José Antonio Tonette, a 
reunião foi proveitosa para acompanhar as novas ações 
da entidade e trabalhar no interior em total sintonia 
com a visão do Sincor-SP. “Vários corretores me per-
guntam como estão as coisas e esse encontro foi fun-
damental para fi carmos alinhados com a atuação do 
Sindicato. A gestão está bastante transparente, traba-
lhando muito e mostrando os pontos que os corretores 
mais necessitam, para que possamos atuar juntos e nos 
manter uma classe unida e forte, efetivando a conquis-
ta da entidade”, concluiu. 

O Sincor-SP está derivando os investimentos que outrora eram aplicados 
em situações diversas [...] para uma ação em que iremos atrair a atenção do consumidor e

oferecer maior comodidade ao associado. Os corretores que hoje precisam utilizar os espaços 
das seguradoras para receber um cliente, poderão contar com um local completamente 

estruturado nas regionais que são deles, sem qualquer custo

Alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP
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itamar Ziliotto*
Diretor Comercial da SPB – 
SegPartners Brasil Corretora de 
Seguros, com 13 anos de atuação 
na diretoria da Itaú Seguros

Operando com centenas de milhares de dados conectados e 
inter-relacionados, o mercado de seguros soube se beneficiar dos 
recursos aportados pela tecnologia. Tão logo disponíveis, as se-
guradoras acolheram os novos instrumentos de trabalho e gestão 
e fizeram deles seus aliados, na busca da eficiência operacional e 
da eficácia comercial.

Um olhar retrospectivo para o modelo anterior de cotar e 
fornecer o preço, concretizar uma operação de venda de segu-
ro automóvel, transformá-la em apólice, confirma uma brutal 
mudança, com significativas alterações na forma de contratação, 
no tempo nela dispendido e no conteúdo dos dados coletados.

Um negócio que envolve uma expressiva quantidade e com-
plexidade de dados, inúmeras transações, frequentes recorrên-
cias, situações inusitadas, múltiplos participantes, funciona hoje 
no silêncio das transações online, com baixo ruído, forte redução 
de custos e com alto grau de satisfação dos envolvidos.

Por trás dessa “tranquila” operação, são realizados milhares 
de transações, com centenas de milhares de conexões, todas elas 
fluindo numa harmoniosa sequência, que permite realizar negó-
cios simples, tais como um seguro de automóvel, até produtos de 
alta complexidade, como riscos de engenharia.

Conclusão: as seguradoras souberam aproveitar a oportunida-
de e ganharam em agilidade, consistência operacional, facilidade 
e rapidez de atendimento, além de constituírem um fantástico 
banco de dados, que lhes permite, hoje, ser “cirúrgicas” em suas 
propostas de comercialização.

Os processos e sistemas utilizados consolidaram operações e fi-
zeram com que o corretor participasse delas como um integrante 
ativo, fornecendo dados, produzindo informações que, valida-
das, passaram a ser uma preciosa fonte de oportunidades. E, que 
na percepção deles, corretores, os transformou em “colaborado-
res/ auxiliares” dos processos operacionais das seguradoras. Ou 
ainda, para ser mais coerente com o sentimento dos corretores, 
parte do trabalho lhes foi transferido.

Esse novo padrão de operação foi, por sua vez, benéfico para 
os corretores, que passaram a ter sistemas inteligentes, amigáveis 

A “onda” tecnológica
e rápidos para cotações de preços, andamento e acompanhamen-
to de processos e muitas outras informações que fazem parte do 
workflow da venda de seguros e de sua prestação de serviços.

São inegáveis os benefícios decorrentes desse avanço tecno-
lógico, que segue evoluindo e ganha agilidade, simplicidade e 
facilidade na mesma medida de sua utilização.

Apresentar preços de diversas seguradoras, em diferentes mo-
dalidades, com garantias diferenciadas, está a um “clique”, o que 
pode implicar no risco de “comoditização”, se a preocupação for 
por preço, mas, igualmente, pode contribuir para a apresentação 
de um seguro personalizado, que considere as efetivas e reais ne-
cessidades do consumidor, o contexto em que ele vive e opera, 
as circunstâncias que o envolvem e, sobretudo, uma oferta mais 
abrangente de coberturas e amplitude de segurança.

Afinal, seguro é proteção à vida e ao patrimônio. E, exa-
tamente, nesta ordem. Há muito mais o que fazer do que se 
restringir a cotar e propor “seguro de automóvel”, de três ou  
mais seguradoras.

Enquanto todo esse instrumental tecnológico era exerci-
tado e foi sendo aperfeiçoado pelas companhias de seguro, 
os corretores ficaram, na maioria absoluta dos casos, pre-
sos a soluções individuais e “caseiras”, onerando o negócio de 
corretagem com operações dispendiosas, sem processos ou  
procedimentos padronizados.

As consequências dessa atitude se refletem em dois aspectos. 
Primeiro: envolvimento operacional do corretor, em detrimento 
de sua função fundamental e vocacional de vender. Por não ter, 
não querer ou não poder ter uma estrutura operacional adequa-
da, o corretor passou, ele próprio, a ser o operador principal de 
sua corretora. Dado, porém, que as tarefas são multifacetadas, 
diversas na execução e abrangentes no fazer, esse “executar” mo-
mentâneo e provisório acabou por ficar definitivo e se constituir 
num modelo de atuação.

Segundo: frustração empresarial, porque enredado em tare-
fas rotineiras, processos repetitivos, que exigem dele, corretor, 
mais e mais tempo, mais e mais disciplina, em oposição à sua  

opinião
Parte 02/03

16 JCS fevereiro 2016



personalidade de “vendedor”, que se expressa como contatar, se 
relacionar, se conectar.

Esse combinado de tempo e das ocupações caracteriza-se, en-
tão, num formato ostensivamente operacional e, mais lamenta-
velmente, no empobrecimento de seu papel de empreendedor.

A dedicação ao “vender”, como atribuição fundamental, so-
freu também uma lenta, mas funesta transformação ao longo do 
tempo. Por força do momento e de suas necessidades iniciais, o 
corretor começa sua atividade voltado para o comercial e pouco 
envolvido com o operacional. Precisa de clientes, procura negó-
cios, busca oportunidades.

Assim que adquire algum tamanho e relativa estabilidade, vol-
ta-se para as atividades operacionais, administrativas e de gestão, 
ou porque sua estrutura organizacional não possui as qualifica-
ções adequadas ou porque a contratação de pessoal qualificado 
não é possível, por razões as mais diversas, ou ainda porque a 
delegação não é parte de sua estratégia de negócios.

Perde espaço para o operacional e, mais lamentavelmente, em-
pobrece o desempenho.  Afasta-se do que tem de melhor, do que 
constitui seu talento e perde a perspectiva do desenvolvimento e 
da vocação, para a qual está dotado e destinado.

Ainda, como consequência maléfica desse envolvimento e do 
uso de soluções precárias de gerenciamento, administra seu ne-
gócio com controles insuficientes e deficientes, mais informati-
vos do que adequados para a gestão, que podem ser prejudicados 
por uma leitura incorreta de dados ou pela própria inexistência 
deles. O que pode ocasionar danos eventuais às finanças e ao 
desenvolvimento do negócio.

Além do que, como regra, o corretor não define metas e pa-
drões, nem os persegue controladamente.

Consequência desse envolvimento operacional, somado aos 
“incentivos da comoditização”, os corretores ficaram à margem 

de um conhecimento mais profundo, não apenas das especifici-
dades técnicas dos produtos mais sofisticados, mas igualmente 
dos chamados “massificados”.

Por sua vez, as seguradoras não têm conseguido levar ao co-
nhecimento dos corretores sua real proposta de valor, ou seja, 
por que razões o cliente deve preferir o produto dela e não o de 
outra companhia.

É razoavelmente comum que corretores, e até mesmo gestores 
comerciais das seguradoras, confundam proposta de valor com 
programas de incentivos ou benefícios. Podem estes fazer parte 
da proposta de valor, mas, definitivamente, não se esgotam neles.

Essas variáveis, por uma coincidente combinação, contribuí-
ram para reforçar o afastamento do corretor de sua atividade bá-
sica e prioritária: a ação comercial. Ou seja, a execução da tarefa 
de vendas: encontrar e ser encontrado pelos potenciais compra-
dores, transformá-los em clientes efetivos e, sobretudo, man-
tê-los como tais por longo período de tempo, o que demanda 
não apenas repetição ou renovação, mas, sobretudo, o consumo 
de mais produtos que, verdadeiramente, estabelece o vínculo da 
continuidade e da fidelidade.

Os corretores, esses “vendedores de papel”, que tratam de risco 
e de proteção à vida e ao patrimônio, porque capacitados para 
fazer muito mais do que fazem, vocacionados para a gestão e 
desenvolvimento do negócio seguro, e desejosos por ter e manter 
um saudável equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, por certo, 
anseiam e têm solene expectativa de que, alguma nova maneira 
de trabalhar lhes dê a condição fundamental de tirar férias de 
20/30 dias e de ter um negócio possuído por eles, mas gerido 
como uma empresa eficiente e eficaz.
* Escrito com a colaboração de Heitor Ohara, diretor de Planejamento da SPB
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opinião

Crédito: Paulo Rodrigues

Além dos custos com hospitalização e socorros, [...] o País perdeu também  
a produção e a renda que essas pessoas deixaram de gerar. O valor do produto perdido em 

2014 atingiu R$ 220 bilhões, sendo R$ 102 bilhões de vítimas fatais e o restante de acidentados 
inválidos graves [...] Com estes recursos seria possível construir 6,8 mil hospitais ou manter  

73 milhões de estudantes do ensino médio e fundamental por ano

A guerra do trânsito: impacto real  
na economia brasileira

Claudio 
Contador
Economista e diretor do Centro de 
Pesquisa e Economia do Seguro 
da Escola Nacional de Seguros

O Brasil está nas primeiras colocações de dois rankings bas-
tante preocupantes. É o quarto país em registros de mortes no 
trânsito, superado apenas por China, Índia e Nigéria. Tam-
bém ocupa a quinta posição na lista das nações com índice 
mais elevado na relação entre o número de acidentes e o de 
habitantes, atrás somente da Venezuela, Nigéria, África do 
Sul e Angola.

Estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS) mos-
tram que, em apenas um ano, o total de vítimas fatais do 
trânsito no Brasil supera o de soldados americanos mortos em 
16 anos da Guerra do Vietnã. E esses números estão aumen-
tando. Segundo o Denatran, nos últimos 40 anos, cresceram 
15 vezes o número de feridos e seis vezes o total de mortes no 
trânsito. No mesmo período, a população brasileira sequer 
dobrou de tamanho.

Em 2014, estatísticas de indenizações do Seguro DPVAT  
apontaram um total de 763 mil acidentados, sendo 52 
mil mortos, 596 mil com alguma forma de invalidez e 
115 mil feridos e recuperados sem lesão. Os números cho-
cam pela gravidade. Os casos de invalidez, por exemplo,  
aumentaram 34%. 

Esse cenário também afeta a nossa economia. Além dos 
custos com hospitalização e socorros, levantamento do Cen-
tro de Pesquisa e Economia do Seguro (CPES), da Escola 
Nacional de Seguros, confirma que o País perdeu também 
a produção e a renda que essas pessoas deixaram de gerar. O 
valor do produto perdido em 2014 atingiu R$ 220 bilhões, 
sendo R$ 102 bilhões de vítimas fatais e o restante de aciden-
tados inválidos graves. O custo do produto perdido atingiu 
4 % do PIB. Com estes recursos seria possível construir 6,8 
mil hospitais ou manter 73 milhões de estudantes do ensino 
médio e fundamental por ano.

Está comprovado que investir na prevenção e aprovar regras  

mais severas traz excelentes resultados. Após a implantação 
da Lei Seca foram registrados resultados expressivos, como a 
queda de 22,5% no número de mortos nas capitais dos Es-
tados em 2008. Ao evitar acidentes graves, a lei trouxe uma 
economia de R$ 37 bilhões para o País, que corresponde ao 
que a nossa economia deixou de perder de renda e de produ-
ção ao evitar a morte e invalidez de pessoas produtivas.

Mas este drama não é exclusivo do Brasil. A OMS estima 
que 1,3 milhão de pessoas morrem anualmente no mun-
do. O número de acidentados se aproxima de 50 milhões. 
Países emergentes concentram a maior parcela de vítimas. 
A faixa mais jovem e ativa da população é atingida com  
maior intensidade.

Assim, capital humano escasso tem sido destruído por 
acidentes de trânsito. As consequências econômicas e na 
qualidade de vida da sociedade perduram por mais de  
uma geração.

A perda da produção e da renda dos inválidos e mortos no 
trânsito provoca efeitos diretos e duráveis para a sociedade. 
Por ser um tema com conotações políticas, religiosas e quase 
ideológicas, as pesquisas são esparsas e pouco difundidas.

Para reduzir os acidentes e suas consequências, existem so-
luções direcionadas à educação no trânsito, melhor sinaliza-
ção e respeito aos pedestres e adoção de critérios mais exigen-
tes para habilitação de motoristas, entre outros.

Com melhores práticas, alguns países obtiveram êxitos ex-
pressivos. Na Alemanha, o número de acidentados caiu 80% 
nos últimos 40 anos. Na China, as mortes diminuíram 43%.

No Brasil, algumas mudanças tiveram reflexo importante 
na redução dos acidentes e de acidentados. Porém, é preciso 
avançar mais rápido. Não é um problema insolúvel, mas é 
necessário reconhecê-lo e aplicar as medidas corretas.
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Disque Sincor recepciona mais de 2 mil processos 
de corretores em 2015

ATENDiMENTOS DiSQUE SiNCOr | EM 2015

Demandas são atendidas em conjunto 
com outros departamentos, como tributos, 
jurídico e assessoria técnica
Por Th amires Costa

Somente no ano passado, o Sincor-SP intermediou 
mais de 2 mil reivindicações de corretores de 
seguros junto às seguradoras. Os processos foram 
recepcionados pelo Disque Sincor, que trabalhou 
em conjunto com outras áreas para oferecer suporte 
aos associados.

O departamento fez o atendimento a 875 
processos, dos quais 72,11% foram revertidos. Os 
demais casos foram acompanhados pelas áreas de 
tributos, jurídica e assessoria técnica. 

De acordo com a 2ª vice-presidente do Sincor-SP 
e diretora executiva responsável pelo departamento, 
Simone Fávaro Martins, a maioria dos casos 
recepcionados pelo Disque Sincor diz respeito a 
recusas de sinistros, dúvidas da área de tributos, 
jurídica e técnica. 

“Há uma integração entre o Disque Sincor com os 
demais departamentos da entidade, uma vez que nem 
todas as demandas são de nossa responsabilidade. 
Dessa maneira, direcionamos as ações aos setores 
especializados de cada área para auxiliar o corretor 
de seguros”. 

Segundo Simone, quando o corretor não se sentir 
confortável com algum parecer do seu processo, ele é 
encaminhado para a Ouvidoria do Sindicato, liderada 
pelo corretor de seguros Octávio Milliet. Somente no 
ano passado, o departamento recebeu 272 processos, 
com 208 revertidos, representando 76,47% de 
resultados favoráveis aos corretores de seguros.

Em janeiro deste ano, a diretora comenta que 
a área recebeu mais de 154 casos, dos quais 54 
foram direcionados à assessoria técnica, liderada 

por Alexandre Del Fiore. Foram questionamentos 
relacionados a ramos de seguros. O segmento 
de automóvel continua sendo o campeão nos 
atendimentos, com 52% dos casos, seguido por 
saúde, com mais de 11%

“Nosso maior objetivo é promover a crescente 
participação do setor na economia brasileira e ampliar 
práticas e condutas que zelem pela transparência 
na relação do corretor de seguros com o mercado 
segurador e o consumidor”, conclui a diretora. 

Multirrisco condomínio: 1.26%

Responsabilidade civil profissional: 1.64%
RCF danos materiais e pessoais: 1.64%

Vida empresarial: 3.15%

Vida individual: 4.28%

Multirrisco empresarial: 4.91%

diversos ramos: 6.80%

Saúde: 11.21%

Outros: 12.85%
Automóvel: 52.27%

benefícios

Estadão Digital gratuito para associados
Por mais um ano, um dos jornais mais importantes 

do País, O Estado de S. Paulo, renovou a parceria 
com o Sincor-SP para oferecer assinatura gratuita aos 
associados do Sindicato. 
Os corretores de seguros têm acesso a todo conteúdo 
digital, além dos aplicativos para dispositivos móveis, 
como tablets e smartphones. O benefício representa 
economia de, pelo menos, R$ 250 ao ano, valor 
cobrado pelo veículo aos assinantes convencionais. 

De acordo com o coordenador da Comissão 
de Benefícios, Álvaro Fonseca, a assinatura digital 
também pode ser estendida para mais três pessoas 

da família. “O Sincor-SP vem buscando parcerias 
que possam auxiliar os associados em todas as suas 
necessidades. Nesse sentido, acreditamos que é de 
fundamental importância o acesso à informação”, 
diz Álvaro.

Para reativar a assinatura, basta acessar o link: 
http://acesso.estadao.com.br/login/. Caso não se 
lembre do login e senha ou precisar esclarecer alguma 
dúvida, é possível entrar em contato com a Central 
de Atendimento ao Assinante através dos telefones 
4003-5323 (capital e regiões metropolitanas) e 
0800 014 7720 (demais localidades).
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Marília recebe orientação sobre DPVAT

ação social

A campanha “DPVAT – Corretores de Seguros Juntos com Você” segue 
percorrendo o Interior de São Paulo. A primeira ação do ano aconteceu 
na Regional Marília, dirigida por Walter Reis, no dia 30 de janeiro. 

Os corretores de seguros da região se reuniram para fazer a entrega 
dos panfl etos da campanha, que contêm informações relevantes sobre o 
benefício aos cidadãos da cidade. 

De acordo com o coordenador do departamento Social, Luiz 
Alvares Morales, o principal objetivo da campanha é orientar sobre 
o atendimento gratuito prestado pelo Sincor-SP. “Estamos levando à 
população a conscientização dos seus direitos, fazendo valer o papel do 
corretor de seguros como um agente do bem-estar social”, completa.

BAURU

Festa de confraternização
Os corretores de seguros da Regional Bauru, dirigida 

por Fernando Alvarez, se reuniram para a festa de 
confraternização da categoria no dia 3 de dezembro. 
O evento contou com a presença de 192 pessoas, entre 
corretores, acionistas, acompanhantes e representantes 
de seguradoras.

MARÍLIA

Reunião com 
seguradoras

No dia 28 de janeiro, o diretor da Regional 
Marília, Walter Reis, recebeu os representantes das 
seguradoras parceiras do Sincor-SP. O encontrou 
teve o objetivo de defi nir as ações de 2016.

ZONA NORTE

DPVAT
Cumprindo o papel de atender gratuitamente os 

benefi ciários do Seguro DPVAT, a Regional Zona 
Norte, liderada por Marco Antonio Cabral, realizou 
o primeiro atendimento do ano, no dia 14 de janeiro.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Governo Itinerante
O presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, e a diretora da Regional São 

João da Boa Vista, Silvia Helena Rinaldi Lara, se encontraram com o prefeito da 
cidade, Vanderlei Borges de Carvalho, no dia 29 de janeiro. Durante o programa 
Governo Itinerante, os executivos também se encontraram com executivos de 
seguradoras e representante do Sebrae-SP na região.

JUNDIAÍ

Marketing em tempos de crise 
Em parceria com o Sebrae, a Regional Jundiaí, dirigida por João 

Castro, realizou a palestra “Marketing a favor de suas vendas”, no dia 
27 de janeiro. Ministrado pelo consultor de marketing do Sebrae, 
Danilo José de Andrade Cruz, o treinamento abordou dicas de como 
enfrentar o atual cenário investindo na propaganda da empresa.

regionais
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cooperativismo

Credicor-SP provisiona novo recorde de rentabilidade 

Por Thaís Ruco

A rentabilidade da Credicor-SP, Cooperativa de 
Crédito dos Corretores de Seguros, vem crescendo 
a cada ano e, dessa forma, os resultados obtidos no 
último exercício, 2015, são os melhores desde que 
foi fundada, há quase sete anos. Pelo fato de que na 
cooperativa os clientes/ cotistas têm participação nos 
lucros, a distribuição de 2016, referente ao exercício 
anterior, também será a maior já vista.

O resultado acumulado de 2015 totalizou  
R$ 863.328,15. Antes da distribuição das sobras 
(lucros), deste valor bruto são retirados: o pagamento 
dos juros ao capital – todo cotista tem suas cotas, 
depositadas ao longo do ano, remuneradas em 
100% da Selic; o PLR (participação dos lucros dos 
funcionários); o pagamento do fundo FATES; e 
o fundo de reserva legal. O resultado final (sobras 
líquidas) fica em R$ 401.362,69 [Confira na tabela 
os números de acordo com a provisão e a comparação 
com o exercício anterior].

No mês de março, os números serão auditados 
pelo Banco Central e por consultoria externa para 
que, em abril, aconteça a assembleia dos cotistas, que 

determinará o destino das sobras líquidas, a serem 
pagas aos clientes no mês de maio. Por exemplo, no 
ano passado foi decidido em assembleia que as sobras 
seriam distribuídas sob a seguinte proporção: 35% 
para quem realizou empréstimos, 35% para depósitos 
a prazo e 30% para depósito à vista. 

“Como a maior fonte de receita da Credicor-
SP vem dos empréstimos concedidos, os cotistas 
acharam justo que os clientes que tomaram crédito 
recebessem mais do lucro. Esse é um banco em que 
os juros são menores, você não paga manutenção de 
conta e ainda recebe participação dos lucros”, conta 
a gerente Geny Schmidt. “Vale lembrar que nossa 
cooperativa ainda dispõe de R$ 13 milhões para 
conceder empréstimos”.

A gerente também ressalta que, além de corretores 
de seguros, podem ser cotistas da Credicor-SP 
funcionários de corretoras, empresas sem fins 
lucrativos, condomínios, associações, clubes de 
corretores, prestadores de serviços de empresas 
cotistas (sem que tenham relação com mercado 
de seguros, apenas pela ligação como referência). 
“Vemos que a cooperativa tem crescido, mas ainda 
pode crescer muito mais”, conclui.

Fonte: Procon

rESULTADOS | DiSTriBUiÇÃO

resultados 2015 | Distribuição em 2016 (r$)
Resultado acumulado 863.328,15
PLR 38.222,06
Juros ao capital 301.212,66
FATES 22.190,05
Destinação FATES 5% 25.085,17
Destinação Reserva Legal 15% 75.255,52
Resultado final (sobras líquidas) 401.362,69

resultados 2014 | Distribuição em 2015 (r$)
Resultado acumulado 488.891,57
PLR 32.623,26
Juros ao capital 192.645,81
FATES 67.199,74
Destinação FATES 5% 9.821,14
Destinação Reserva Legal 15% 29.463,42
Resultado final (sobras líquidas) 157.138,20

TAXAS DE JUrOS PArA EMPrÉSTiMOS

instituição Crédito 
pessoal (%)

Cheque 
especial (%)

Caixa Econômica Federal 5,50 7,0

Banco do Brasil 6,32 7,2

Banco Itaú 7,2 8,4

Banco Safra 6,5 8,6

Bradesco 7,20 8,9

Santander 5,91 10,6

Credicor-SP 4,5%

Até 12 meses 2,5%

De 13 a 24 meses 2,8%

De 25 a 36 meses 2,9%
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espaço do clube

Seguro auto popular deve garantir novas possibilidades 
de vendas 

“Mesmo diante da taxa inflacionária perto de dois 
dígitos, o mercado de seguros encerrou 2015 com 
cerca de 10% de crescimento no ano. Tudo isso é 
resultado do trabalho da cadeia produtiva do setor, 
em especial dos corretores de seguros, que têm atuado 
de forma resiliente, seguindo os princípios defendidos 
pelo Sincor-SP de empreendedorismo”, declarou o 
presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, durante 
primeiro encontro do ano do Clube dos Corretores 
de Seguros de São Paulo (CCS-SP), que aconteceu 
em 2 de fevereiro. 

A parceria com as demais entidades setoriais foi 
lembrada por Camillo, que ressaltou as ações no caso 
do seguro DPEM e da audiência pública do seguro 
auto popular. “Pouca atenção se deu à estrutura 
técnica e às oportunidades que este novo produto 
nos traz na carteira de automóvel, num momento 
em que despenca a venda de veículos novos e, por 
consequência, os seguros deles. Além disso, trata-se 
do melhor e mais eficaz combate à comercialização 
da falsa proteção veicular”, alerta. 

Para o presidente do Sincor-SP, o foco na questão 
da comissão desviou a atenção dos corretores do 
mais importante, que é a estrutura técnica do 
produto, apontando que o diferencial da proposta é a 
possibilidade de utilizar peças recicladas na reparação 
de veículos, bem como os potenciais clientes, 
estimados em 20 milhões de automóveis com mais 
de cinco anos de uso, especialmente da população de 

baixa renda. “Além desse volume de novos clientes, 
esse seguro trará a reboque o combate à pirataria e à 
atuação ilegal de cooperativas e associações”, disse. 

O desempenho do seguro automóvel, que cresceu 
apenas 3% no último ano, também foi lembrado por 
Camillo, que considerou o resultado positivo para 
o cenário atual. “Enquanto a indústria retraiu 27%, 
aumentamos nossas vendas em 3%. É um grande 
feito”, declara Camillo, enfatizando o crescimento de 
10% da indústria de seguros como um todo. 

Fazer o bem... TRANSFORMA
Na ocasião, foi lançada mais uma ação da 

campanha “Fazer o bem... TRANSFORMA”, que 
se dedica à doação de cadeiras de rodas a pessoas 
carentes com deficiência motora. Intitulada “Ajude e 
Doe”, a iniciativa tem o propósito de captar recursos 
para a doação de cadeiras de rodas adaptadas, que 
custam entre R$ 3,8 mil e R$ 10 mil. A campanha 
foi idealizada por Cristina Faviere, que durante o 
evento recebeu apoio dos associados do CCS-SP. 

bônus
CIST

Vantagens do corretor especializado
ACONSEG-SP

Responsáveis pelo sucesso  
de seguradora

O primeiro encontro do ano da Aconseg-SP foi realizado com os diretores da 
Suhai Seguros. Segundo o presidente da seguradora, Fernando Soares, “a parceira 
com as assessorias foi parte importante para nosso sucesso. A Suhai cresceu 100%, 
com mais de 40 mil segurados. Além disso, a sinistralidade diminuiu e, assim, 
consolidamos nossa estratégia”. O evento aconteceu no dia 16 de fevereiro, no 
Terraço Itália.

“A especialização como nova 
oportunidade ao corretor de 
seguros” foi o tema da palestra de 
Osmar Bertacini, presidente da 
Associação Paulista dos Técnicos 
de Seguro (APTS) e diretor 2º 
secretário do Sincor-SP, em evento 
do Clube Internacional de Seguros 
de Transportes (CIST), no dia 

18 de fevereiro, no Circolo Italiano. Bertacini discorreu sobre as vantagens 
da especialização em seguro de transporte. “Este ramo é um dos poucos que 
possui seguro obrigatório por lei, como é o caso do RCTR-C”, afirmou. Para 
ele, a sinistralidade elevada do ramo e, consequentemente, o maior número 
de seguradoras para a aceitação do seguro, também reforçam a necessidade de 
especialização do corretor.
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movimentação

YASUDA MARÍTIMA

Diretor em saúde,  
Valter Hime

A Yasuda Marítima Saúde passa a contar com 
Valter Hime como seu novo diretor. O executivo 
chega à companhia para trazer nova dinâmica 
à área de seguro saúde. “Além de conhecer a 
trajetória, venho acompanhando todo o processo 
de crescimento 
da companhia. É 
interessante integrar essa 
equipe na condução de 
uma operação como 
a de saúde, que conta 
com carteira relevante 
e potencial para um 
posicionamento 
estratégico no mercado”, 
afirma o diretor.

CAPEMISA

Diretor técnico,  
Rafael Graça do Amaral 

Eleito o novo diretor Técnico da Capemisa 
Seguradora, Rafael Graça do Amaral, que será 
responsável pelas áreas de atuária, produtos e 
underwriting. O executivo, graduado em Ciências 

Atuariais, tem 19 anos 
de experiência na área 
de seguros de vida 
e previdência, com 
experiência anterior na 
Capemisa. No período 
de 2012 a 2013,  
ele ocupou o cargo  
de superintendente  
da Área Técnica  
na empresa.

MITSUI SUMITOMO

Diretor comercial,  
Flávio Edmundo Zoppello

A Mitsui Sumitomo Seguros anuncia a contratação do profissional 
Flávio Zoppello como diretor comercial da região Sul, Capital 
Paulista e todo o Interior do Estado. O profissional será responsável 
pela gestão de toda equipe comercial, além do atendimento aos 
corretores, assessorias e canais de distribuição dessas regiões. “Além 
da capital, as regiões sob minha responsabilidade apresentam um 
excelente potencial de crescimento e estamos estruturados para 
desenvolver novos negócios com nossos parceiros”, ressalta Zoppello. 

ICATU SEGUROS

Ombudsman,  
Gabriela Assmar 

A nova ouvidora da Icatu Seguros, Gabriela 
Assmar, possui ampla experiência em mediação 
de conflitos nas áreas escolar, familiar, penal, 
comunitária e empresarial, tanto no Brasil quanto no 
exterior. Gabriela terá como atribuições representar 

a voz dos clientes, 
corretores e parceiros 
comerciais perante o 
Grupo Icatu Seguros. 
Como Ouvidora Interna 
prestará assistência 
informal a funcionários, 
estagiários, menores 
aprendizes, candidatos 
e ex-funcionários, sob 
confidencialidade.

SULAMÉRICA

Superintendente  
de sustentabilidade,  
Tomás Carmona 

A SulAmérica anuncia a chegada de Tomás 
Carmona para o cargo de superintendente de 
Sustentabilidade da companhia. À frente da área, o 
executivo será responsável pela evolução da inclusão 
do tema na estratégia de negócios da empresa, 
garantindo o alinhamento com os compromissos 
assumidos e o desenvolvimento de projetos 
socioambientais e de governança, com o intuito 
de manter a posição da companhia em relação à 
transparência das relações e dos compromissos junto 
à sociedade e públicos de interesse. 

PAN SEGUROS

Gerente comercial, Érica Paraíso
A Pan Seguros anuncia a nova gerente Nacional Comercial, Érica 

Paraíso, que será responsável pela gestão das regionais da seguradora, 
acompanhando o processo de vendas e atuando ao lado da equipe em 
busca de novos negócios e oportunidades. A gerente ficará baseada 
na sede da empresa em São Paulo (SP). “Trabalhar na Pan Seguros 
vem ao encontro de meu planejamento de carreira e projeto de vida, 
significando crescimento e superação de novos desafios”, destaca Érica.
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escada acima / escada abaixocertifi cação digital
Use este espaço você também, enviando sugestões para o e-mail: jcs@sincorsp.org.br
Se aceita, sua sugestão poderá ser publicada nesta seção.

Atendimento e emissão 
da AC Sincor são democratizados 
a todas as regionais

1. Susep deve proibir funerárias 
de estipular seguro (Susep)

2. Devedores do Banco Central poderão oferecer 
seguro como garantia de pagamento (Banco Central)

3. rompimento das barragens da Samarco incentiva 
contratação do seguro ambiental

A Autoridade Certifi cadora Sincor (AC Sincor) promove o treinamento e 
credenciamento de Autoridades de Registro geridas por corretores de seguros 
e, por isso, desenvolveu sua própria AR, a Autoridade de Registro Sincor, para 
funcionar como uma espécie de laboratório para as novas empresas.

A AR Sincor atua na reciclagem e formação de conhecimento dos agentes 
de registro em relação à operação (validação e emissão de certifi cados digitais, 
montagem de dossiês, entre outros), bem como serve de modelo para a vivência 
da ferramenta CertiScan, e outras modernizações que surjam. Localizada na sede 
do Sincor-SP e da AC Sincor, no centro de São Paulo, também emite certifi cados 
digitais para o público da região, principalmente corretores de seguros que passam 
pelo Sindicato.

Para descentralizar esse benefício e atendimento aos corretores de seguros, 
principalmente os que iniciam na atividade de certifi cação digital ou que precisam 
de orientações sobre o assunto, o Sincor-SP inicia em 2016 a abertura de Postos 
de Atendimento da AR Sincor em suas outras 29 regionais (além da Centro). Os 
funcionários das regionais serão capacitados para a profi ssão de agentes de registro 
e, dependendo do movimento do local, serão contratados novos colaboradores 
para a função.

Os postos de atendimento irão atuar na emissão de certifi cados digitais, 
fazendo validação presencial dos requerentes dos documentos. Os endereços serão 
incluídos na lista de pontos de atendimentos disponíveis aos clientes no site da 
AC Sincor (agendamento online). Como Postos de Atendimento, os documentos 
serão encaminhados à AR (matriz) para segunda verifi cação.

Assim como na sede, adicionalmente os novos Postos serão comodidade para 
os corretores de seguros de cada localidade que precisam emitir seus certifi cados 
digitais e estão próximos de uma regional do Sincor-SP. “Esta é mais uma ação 
para descentralizar os serviços do Sincor-SP, democratizando aos corretores 
de seguros de todo o Estado. Também é mais um passo para caracterizar cada 
regional como a verdadeira Casa do Corretor de Seguros”, afi rma o presidente 
Alexandre Camillo. 

Após a capacitação dos funcionários e adaptação dos escritórios, o início dos 
atendimentos em todas as regionais está previsto para o segundo semestre 
de 2016.
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3. Subsídio federal prevê r$ 741 milhões para o seguro 
rural, mas preocupa agricultores (Globo Rural)

1. Dívida de débitos tributários e previdenciários 
da Unimed ultrapassa r$ 1,2 bilhão (Valor Econômico)

2. imposto sobre carros no Brasil é maior no mundo, variando 
entre 48,2% e 54,8% do valor do veículo (Anfavea)

com corretor

Este quadro é produzido pela docente da Unisincor, Suely Aguiar

Cont. “A importância do 
bom português no contexto 
corporativo”
8. Ao encontro de / De encontro a
 Errado:  Os corretores de seguros estão satisfeitos, porque a atitude do 

governo veio de encontro ao que desejavam. 
 Certo:  Os corretores de seguros estão satisfeitos, porque a atitude do 

governo veio ao encontro do que desejavam.
 Regra -  Ao encontro de dá ideia de harmonia;

De encontro a dá ideia de oposição. 
No exemplo acima, os corretores de seguros só podem fi car satisfeitos se 
a atitude do governo vier ao encontro do que desejam.

9. Ao meu ver / A meu ver
 Errado: Ao meu ver, o XVI CONEC foi um sucesso. 
 Certo: A meu ver, o XVI CONEC foi um sucesso.
 Regra - “Ao meu ver” não existe.

10. Senão / Se não
 Errado: Nada fazia se não chorar.
 Certo: Nada fazia senão chorar.
 Regra -  Senão signifi ca “a não ser”.

Se não é usado nas orações subordinadas condicionais.
Ex.: Se não chover, irei ao cinema.

11. Visar / Visar a
 Errado: Ele visava o cargo de diretor. 
 Certo: Ele visava ao cargo de diretor.
 Regra - O verbo visar, no sentido de almejar, pede a preposição a.
 Obs: Quando anteceder um verbo, dispensa-se a preposição “a”.
 Ex.: Elas visavam conhecer Paris.

12. Implicar / Implicar com
 Errado: A crise econômica implicou em várias demissões 

de funcionários. 
 Certo: A crise econômica implicou várias demissões de funcionários.
 Regra - No sentido de acarretar, o verbo implicar não 

admite preposição.
No sentido d e ter implicância, a preposição exigida é com.

Ex.: Ela sempre implicava com a amiga.

13. Somos / Somos em
 Errado: Somos em cinco corretores de seguros na empresa. 
 Certo: Somos cinco corretores de seguros na empresa.
 Regra - Não se deve empregar a preposição “em” nessa expressão.
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O corretor de seguros sabe que o relacionamento, a presen-
ça com o cliente na hora do sinistro e bons serviços prestados 
são a chave do sucesso. O bom trabalho gera indicações que 
fazem crescer a carteira de clientes ao longo do tempo. 

Ações de marketing pela internet podem parecer algo sem 
sentido, já que a maioria dos negócios acontece por meio de 
relacionamento. Contudo, as tecnologias criam novas formas 
de interação entre empresas e consumidores, eventualmente 
gerando rupturas.  

Esse novo contexto explica uma aplicação, como o Uber, 
na qual você pede um motorista apertando um botão, sem 
precisar fazer uma ligação telefônica. Quais os riscos e opor-
tunidades que essa nova realidade gera para um corretor  
de seguros?

Esteja onde seu cliente está
O Google faz 40.000 pesquisas por segundo no mundo. O 

Facebook hoje possui mais de 1 bilhão de usuários ativos. O 
LinkedIn, que é uma rede profissional, conta com 400 mi-
lhões de usuários. Um smartphone tem mais poder de proces-
samento do que o computador que levou o homem à lua, em 
1969. Como minha corretora pode ter algum benefício dessa 
nova realidade? Aqui vão algumas dicas:

Dica 1 - Faça do seu website um canal de prospec-
ção de seguros

Além de excelente conteúdo e acesso aos seus contatos, o 
site deve ser uma filial da corretora no bolso do cliente em 
potencial.  Hoje, mais de 37% dos acessos ao e-commerce no 
Brasil acontecem pelo celular ou tablet, assim o seu site deve 
aparecer bem nesses dispositivos. Chamamos essa característi-
ca técnica de responsividade. A ação permite a disponibilida-
de da corretora 24 horas por dia e no bolso do seu cliente, no 
momento em que pensar no seu produto.

Dica 2 - Use o Google a seu favor
OK, criamos um site e nada aconteceu. Para um site existir 

efetivamente, deve aparecer na pesquisa do Google. Quando 
o cliente digitar “seguro de automóveis” ou “seguro residen-
cial”, você vai querer que sua página apareça, junto ao seu 
contato telefônico. Para isso acontecer, o jeito mais rápido é 
criar uma campanha de anúncios no Google. Você fixa um 
valor de gasto diário e o Google coloca seu anúncio até esse 

A web como um diferencial para o corretor
limite ser alcançado. A boa notícia é que você consegue iniciar 
com valores muito baixos, a partir de R$5 por dia. Com esse 
pequeno investimento, você abre um novo canal de vendas 
em potencial.

Dica 3 – Linkedin
O LinkedIn é uma rede pouco falada quando comparada 

com o Facebook, contudo para produtos de seguros é, sem 
dúvida, muito mais efetiva. Isso, porque permite anúncios 
segmentados por perfil profissional e não por perfil pessoal, 
colaborando para você atingir faixas de renda específicas. É 
possível criar o anúncio dos seus produtos para gerentes de 
empresas em companhias de grande porte. Trata-se de um 
público que você sabe que tem condições de comprar um se-
guro “premium”. Além disso, os posts do LinkedIn são volta-
dos para o profissional, o que induz as pessoas a considerarem 
seu anúncio com mais seriedade.

Dica 4 – Atendimento “premium” ainda é tudo
No passado, quando o cliente era mal atendido por uma 

empresa, falava com seus familiares, parentes próximos e ami-
gos. Em média, essa reclamação alcançava 15 a 25 pessoas. 
Hoje, uma reclamação pode ter um impacto devastador. Di-
vulgada numa rede social, um cliente insatisfeito pode atingir 
milhares de pessoas. Tendo ou não a sua corretora uma pre-
sença digital, seu cliente reclamará de você na internet.

Dica 5 – A web permite inovação
O famoso publicitário americano Roy H. Williams prega 

que a inovação original é muito rara. Até mesmo alguns casos 
clássicos, como a linha de produção de Henry Ford vieram de 
insights de outros ramos, no caso, o ramo frigorífico.  

Por que não corretores e seguradores inovarem a partir de 
insights de outros ramos? Um modelo que tenha paralelo 
muito parecido no e-commerce e o de afiliados ou parceiros. 
Nesse modelo, o parceiro do e-commerce divulga links de 
produtos, uma vez que esse produto tenha sido comprado, 
ganha-se a comissão do varejista. 

O detalhe é que essa venda acontece 100% online, sem 
contato pessoal, com o parceiro fazendo a divulgação do link. 
Por que não ter um modelo no qual o corretor abra um novo 
canal online, onde venda um link das seguradoras? Uma vez 
que essa venda tenha sido efetivada, a comissão é gerada, da 
forma como ocorre atualmente no mundo físico. 

Talvez, com pequenos passos de inovação, num futuro pró-
ximo compremos um seguro com o clique de um botão no 
celular, assim como chamamos um carro no Uber. A diferen-
ça é que se essas inovações partirem dos corretores e eles forem 
agentes ativos dela, não terão o mesmo destino dos taxistas, 
que hoje brigam para barrar uma inovação da qual foram 
agentes passivos.

Ações de marketing pela internet podem  
parecer algo sem sentido, já que a maioria dos  
negócios acontece por meio de relacionamento.  
Contudo, as tecnologias criam novas formas de  

interação entre empresas e consumidores
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