
Expectativa 
pelo seguro 
auto popular
Corretores, seguradores e consumidores aguardam a chegada 
do produto que promete reduzir de maneira significativa o preço 
do seguro convencional e atrair 20 milhões de pessoas. Pág. 14
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Seguros obrigatórios
Produtos como incêndio, transportes, R.E.T.A., 

entre outros, podem ajudar o corretor a 
diversificar a carteira. Pág. 8

Saúde sustentável
Com o cenário desanimador do mercado, provocado 

pela alta do desemprego, ANS alerta para necessidade 
de união entre os players do setor. Pág. 10

Homenagem
O Sincor-SP perde a gerente de eventos, 

Iara Ferraiol, que por mais de 30 anos conduziu 
as cerimônias da entidade. Pág. 18
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Nossa adaptação aos ciclos da vida
“A vida é feita de ciclos, começos e recomeços, 

mudanças e transformações. E para sermos felizes, 
precisamos nos transformar e nos recriar. Viver é 
recriar-se”. Conheci somente agora este texto da 
poeta Lya Luft, mas já vinha trabalhando o mes-
mo conceito no Sincor-SP. Para que o corretor de 
seguros possa estar realizado profi ssionalmente, 
incluído em cada novo momento, é preciso se re-
inventar, não que isso deva ser visto pela ótica de 
uma ameaça, mas como o curso natural de tudo 
na vida. 

Após um período de forte crescimento, o setor 
de seguros passa por um momento de reorganiza-
ção. A fase de mudança exige dos profi ssionais da 
área uma nova forma de encarar o mercado. O cor-
retor precisa se reinventar, se adaptar a esse novo 
ciclo como um empresário da corretagem. 

Apesar de todos terem empreendido, muitos 
o fi zeram sem a correta orientação e a consciên-
cia de que são empreendedores e construtores de 
seus futuros. Nesse momento, precisamos explorar 
o potencial da carteira de clientes, sermos proati-
vos e quebrarmos paradigmas. É preciso mudar a 
postura, e não mais por opção, mas porque se faz 
necessário ou, até mesmo, obrigatório.

Como tudo na vida, as crises também são cí-
clicas e, como qualquer período de difi culdade 
que vivemos, nos deixa mais fortalecidos e sábios. 
Recentemente, estivemos em reunião com uma 
importante seguradora, e me chamou atenção o 
conselho do presidente: “nunca desperdicemos 
uma crise”. 

Vi recentemente o fi lme “A grande aposta”, que 
mostra o quanto isso é verdade – com a crise imo-
biliária dos EUA, em 2008, muitos quebraram, 
mas um grupo de investidores soube construir 
fortuna com as oportunidades que a crise oferecia, 
justamente pelas particularidades do momento. 

A propósito, nossa integração cada vez maior 
com as empresas e entidades do mercado faz com 
que tenhamos a percepção da importância do 
corretor de seguros e do Sincor-SP, ou seja, a for-
ça da distribuição para o ecossistema dos seguros. 
Consolida o que sempre defendi, que é importan-
te a união das diferenças e das lideranças para o 
fortalecimento necessário ao enfrentamento aos 
novos desafi os.

Para estar incluído 
em cada novo momento 

é preciso se reinventar, 
não que isso deva ser 

visto pela ótica de uma 
ameaça, mas como o 

curso natural de 
tudo na vida

Alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP

Forte abraço!

Como abordei na Carta de Conjuntura do Se-
tor de Seguros, ainda que a situação econômica do 
País apresente um grande grau de instabilidade, a 
aprovação do processo de impeachment e um novo 
governo, ainda que interino, permitem reforçar as 
expectativas da retomada do crescimento. Alguns 
indicadores econômicos já apresentaram melhora, 
sinalizando e antecipando uma possível diminui-
ção no grau de incerteza da economia, o que já é 
um ponto favorável. 

Lembrando que as crises são cíclicas e passagei-
ras, há um grande potencial de melhora, que se 
manifestará tão logo a situação fi car mais equili-
brada. Em pouco tempo, teremos a retomada do 
consumo, até então paralisado pela crise, benefi -
ciando todos os setores da economia. 

Nos últimos anos, o crescimento do segmento 
de seguros, diante das circunstâncias, foi sempre 
positivo, devido ao trabalho de todos os profi ssio-
nais da cadeia produtiva. E esse crescimento do 
setor, que acontece mesmo de que forma reduzida, 
em período tão difícil, só faz confi rmar a pujan-
ça e a determinação da indústria dos seguros, que 
tem nos corretores um de seus pilares mais sólidos. 
O aprendizado nas crises é o legado que nos dei-
xa preparados para a retomada do crescimento de 
nossa atividade. 

Por falar em ciclos da vida, neste mês nos des-
pedimos da nossa amiga Iara, que por mais de 30 
anos cuidou da realização dos eventos do Sincor
-SP. Além de uma grande profi ssional, também 
sentiremos falta de sua personalidade singular, que 
fi cará para sempre marcada. No entanto, trazendo 
conosco um pouco de tudo o que conhecemos, a 
vida segue e aprendemos a nos adaptar, encontra-
mos outros caminhos, novas formas de se trabalhar 
e novas satisfações.

Cabe a mim, em nome de todas as gestões com 
as quais Iara colaborou, registrar nosso muito 
obrigado por toda sua contribuição na trajetória 
da grandeza e representatividade atingidas pelo 
Sincor-SP.

A C E S S E  A G O R A  M E S M O !

w w w . x v i i c o n e c . c o m . b r
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correspondências
Do Sindicato para entidades ou empresas e vice-versa

Moção de Congratulações e Aplausos

À Regional de Assis do Sincor-SP, pela doação efetuada à Casa da Menina São 
Francisco de Assis[...] em atitude que reafi rma a possibilidade da sociedade estar 
empreendendo ações que contribuam para solucionar os graves problemas por 
ela enfrentados, o Sincor-SP – Regional Assis fez a entrega, no dia 13 de abril do 
corrente ano, de 6 berços, 2 bebês-conforto e diversos pacotes de fraldas para a Casa 
da Menina São Francisco de Assis, doação essa que faz parte da Campanha “Dia 
do Bem Seguro”. A atitude louvável merece o reconhecimento desta Casa de Leis.

São Paulo, 25 de abril de 2016
Presidente da Câmara Municipal de Assis e Vereador
EDSON DE SOUZA e EDUARDO DE CAMARGO NETO

voz do corretor

Pelo Facebook, 14 de maio de 2016
Corretor de seguros de Campinas
EDSON VILALBA

Pelo Facebook, 16 de maio de 2016
Corretor de seguros de Osasco
JURANDIR LOPES JUNIOR

Pelo Facebook, 19 de maio de 2016
Corretor de seguros
CÁSSIO ANDRADE

reação dos corretores

Esta empresa denominada Youse “Seguradora” 
está cheirando a golpe. Poderiam verifi car na Susep 
a habilitação?

O que está sendo preparado contra esse absurdo da 
Caixa Econômica em colocar no mercado a “Youse 
Seguradora Online”? Lá eles são categóricos em dizer 
Seguro Diret, ou seja, sem a intermediação do corretor 
de seguros. Um absurdo a Susep ter permitido uma 
coisa dessas.

Bom dia. Gostaria de falar a respeito dessa seguradora 
online Youse. Que, na verdade, usa a corretora 
de seguros da Caixa e também dos “seguros” de 
cooperativa. [...] Acredito que essas outras formas 
concorrem de maneira desleal com profi ssionais que 
estão há anos fazendo de tudo para que o mercado 
segurador cresça e tenha credibilidade.

Caso Youse Seguradora

Ilmº Sr. Roberto Westenberger, cumprimentando-o, a Federação e o Sindicato 
signatários deste Ofício, tendo conhecimento da existência de site na internet com 
oferta de produtos de seguros em nome de “YOUSE SEGURADORA”, passam 
a relatar a seguir, para apreciação dessa Superintendência, denúncia formal por 
infração de regulamentação em vigor. 
Antes de se chegar à elaboração deste expediente, foi encaminhado pelo SINCOR-
SP, em 11/04/2016, correspondência à Caixa Seguros S/A, na pessoa do seu 
Presidente, Sr. � ierry Claudon, questionando as informações constantes do 
endereço eletrônico da “YOUSE SEGURADORA”, relativo à forma agressiva com 
relação à categoria dos Corretores de Seguros, cuja resposta foi efetuada pela sua 
área jurídica, na pessoa do Dr. Marcelus Sachet Ferreira, Gerente Jurídico, com a 
informação de que, a “YOUSE SEGURADORA” está com autorização prévia de 
funcionamento, e em fase de teste-piloto de venda. 
[...] Assim, solicitamos uma posição dessa Autarquia com relação a todas as 
irregularidades aqui apresentadas, que ferem a legislação em vigor, e que, em nada 
contribuem para a categoria econômica dos Corretores de Seguros, como principal 
canal de distribuição de produtos das seguradoras, legalmente autorizadas a operar, 
bem como para o mercado de seguros de uma forma geral.

São Paulo, 25 de abril de 2016
Presidentes da Fenacor e do Sincor-SP
ARMANDO VERGÍLIO E ALEXANDRE CAMILLO

Aprimore seu conhecimento no ramo de automóvel 
com instruções sobre subscrição de riscos, metodologia 

de análise e precificação de frotas, entre outras situações.

Para ver a agenda completa de treinamentos, acesse:

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

A Unisincor oferece o curso

Solicite na sua Regional do Sincor-SP

TÉCNICO DE AUTOMÓVEL, RCF-V, 
APP E DPVAT AVANÇADO
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cobertura básica

Tratamento para 
zika vírus deve 
ser coberto

Por decisão da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), tanto o 
diagnóstico quanto o tratamento para 
o zika vírus deverão ser cobertos pelos 
planos de saúde e seguros de assistência 
à saúde. O teste rápido para as demais 
doenças transmitidas pelo mosquito 
Aedes aegypt - dengue e chikungunya -, 
já é obrigatório e, desde o ano passado, 
a ANS estudava a entrada de novos 
procedimentos no rol de coberturas. Para 
a FenaSaúde, a decisão pode acarretar no 
aumento dos custos ao sistema.

Porto Seguro compra 
carteira da Chubb

Com o objetivo de incr ementar a carteira de 
seguros de veículos de alto valor, a Porto Seguro 
assinou acordo de compra da carteira de seguros 
de automóveis da Chubb do Brasil Companhia 
de Seguros. Após a conclusão da compra, 
as seguradoras garantem que vão realizar a 
transição da carteira sem prejudicar os atuais 
clientes e corretores, preservando garantias das 
apólices, continuidade no atendimento e na 
manutenção dos benefícios e serviços.

Lucro do IRB 
Brasil cresce 65%

O primeiro trimestre deste ano 
teve resultados positivos para o IRB 
Brasil RE, com lucro líquido de 
R$ 212,4 milhões, resultando em 
um avanço de 65% maior do que o 
registrado no mesmo período do ano 
passado. O total de prêmios emitidos 
pela companhia teve crescimento de 
37%, com total de R$ 287 milhões, 
tanto no Brasil como no exterior. O 
aumento registrado neste primeiro 
trimestre nos prêmios emitidos 
decorre das contribuições positivas 
dos ramos de property, rural e vida.

Venda de carros retomará crescimento 
em dez anos

Desde 2013, a venda de automóveis novos estagnou, acumulando retrações. Entre 
janeiro e abril deste ano, as vendas caíram 27,9% em comparação com o mesmo período 
de 2015. A estimativa para o total em 2016 é de 2 milhões de veículos comercializados, 
o que signifi cará retroceder ao mercado de dez anos atrás, quando havia nove fábricas 
a menos do que hoje. A produção de veículos acompanha a queda das vendas e as 
montadoras operam com menos da metade de sua capacidade instalada, de cerca de 
5 milhões de veículos anuais.

Previsão de alta 
nos seguros da 
América Latina

Nos últimos anos, o segmento 
de seguros ganhou importância 
nas economias latino-americanas, 
registrando receita de US$ 138,7 bilhões 
no ano passado, equivalente a 2,86% do PIB 
regional. Graças a essa expansão econômica 
na AL, especialistas acreditam que o mercado 
de seguros vai ter signifi cativo avanço 
este ano no continente. De acordo com o 
levantamento, realizado pela Mapfre, o país 
que contribuiu para a maior parte deste valor 
foi o Brasil, com US$ 55,2 bilhões, seguido 
pelo México, com US$ 54,4 bilhões.

Receitas e despesas 
de saúde registram queda

A taxa de crescimento da receita de contraprestações 
dos planos de saúde registrou recuo de 2,3% entre 
dezembro de 2014 e o mesmo mês do ano passado. 
Seguindo a linha de queda também estão as 
despesas assistenciais, que encolheram 3,6%. 
De acordo com análise da FenaSaúde, a 
receita dos planos teve tímido avanço sobre 
as despesas, alcançando um resultado mais 
equilibrado. Na comparação com 2014, a 
receita de contraprestações aumentou 13,7%, 
arrecadando R$ 148,3 bilhões. Já a 
despesa assistencial subiu 13,4% no 
período, alcançando o montante 
de R$ 121,5 bilhões.
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tendências

O que infl uencia o preço do 
seguro de auto?

O Insurance Information Institute (III) é um site americano especializado 
em informações sobre seguros. Os seus dados vão desde os mais sofi sticados, 
somente para os especialistas, até os mais simples, para o público em geral. 
Podemos dizer que, no Brasil, quem ocupa um lugar similar, como gerador 
desse tipo de informação, é o site “Tudo sobre Seguros”, da Escola Nacional 
de Seguros. 

Um bom exemplo desse caráter extremamente didático do III é o seu texto 
“What Determines the Price of My Auto Insurance Price?”. Aqui, a pergunta é 
simples: “O que determina o preço do meu seguro de automóvel?”

O texto começa dizendo que, na média, o prêmio médio anual de seguro de 
Auto nos EUA é de US$ 800; ou seja, de R$ 2,5 a 3,0 mil. Mas, esse valor pode 
variar bastante, sendo função de oito fatores básicos:

•  Histórico do motorista. Se o segurado já teve acidentes no passado ou 
costuma ter muitas infrações de trânsito, o valor do prêmio aumenta;

•  Frequência de uso. Quanto mais você usa o veículo, mais paga de seguro. 
Essa é uma relação direta;

•  Local de uso. Onde você estaciona, mora ou circula são fatores bem re-
levantes. Por exemplo, pela frequência de roubos e vandalismos no local, 
fatores meteorológicos da região, custos médicos ou de reparo onde o veí-
culo está registrado etc; 

•  Idade do motorista. Segurados até 25 anos em geral pagam mais, pois a 
chance de acidentes é maior;

•  Sexo do motorista. Mulheres costumam ser mais cuidadosas e, assim, qua-
se sempre pagam menos, em termos comparativos;

•  Tipo de veículos. Dependendo do tipo, a chance de roubo é maior, ou 
também pode ser mais elevado o custo de reparo. Veículos com mais ou 
menos equipamentos de segurança fazem a diferença, pois afetam também 
a chance de danos em terceiros; 

•  Crédito fi nanceiro. Se o segurado tem um histórico de débitos fi nanceiros, 
insolvência, isso pode afetar bastante o preço do seguro, pois a probabili-
dade de fraude aumenta;

•  Alcance de cobertura. Por fi m, um fator óbvio, os tipos de seguro compra-
dos, como o montante de seguro de Responsabilidade Civil, carros reser-
vas, coberturas adicionais ou opcionais etc. 

O texto é interessante, pois mostra de modo transparente a forma de atuação 
das seguradoras, concluindo que essas, em hipótese nenhuma, levam em conta 
nos seus cálculos outros fatores além dos mencionados, como raça, religião, 
preferência política etc.

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

Seguros obrigatórios trazem oportunidade, 
mas falta conscientização

Produtos podem ajudar o corretor a 
diversificar a carteira, no entanto, é 
necessário orientar a população sobre sua 
importância 

Por Camila Correia 
A cultura do seguro no Brasil ainda se restringe a 

grupos específi cos de fácil conhecimento e divulga-
ção, como dos riscos mais recorrentes, tanto entre os 
profi ssionais da área quanto para os consumidores. 
Os seguros obrigatórios estão em uma classifi cação de 
segmento que, apesar de compulsório, não há tanta 
propagação e boa parte da população e empresários 
brasileiros ainda não contratam. 

Para o corretor de seguros, a oportunidade de co-
mercializar ou assistencializar algumas das 11 modali-
dades de seguros obrigatórios é o momento de traba-
lhar com outros nichos de seguros facultativos, como 
explica Neival Freitas, diretor executivo da FenSeg. 
“Por exemplo, se comercializar o DPEM, ele vai ofer-

tar para donos de embarcações, então, é a hora que o 
corretor aproveita para fazer o seguro de casco, ou um 
seguro de Responsabilidade Civil facultativa para essa 
embarcação. Esse é o momento adequado e oportuno 
para oferecer esses tipos de produtos, que têm um va-
lor agregado superior ao seguro obrigatório.” 

O coordenador da Comissão Oportunidades de 
Negócios do Sincor-SP, Arnaldo Odlevati Junior, de-
fende as estratégias de vendas. “O corretor deve diver-
sifi car o mix de carteira, consequentemente terá au-
mento na renda, e investir em canais de vendas, como 
por exemplo, fazer parcerias com empresas associa-
das aos segmentos, despachantes, marinas, clubes de 
avião etc.”

O segmento abrange várias carteiras e, por isso, re-
quer mais atenção do corretor. A não contratação dos 
seguros legalmente obrigatórios, independentemente 
da ocorrência de um sinistro, pode gerar multas para o 
segurado, de acordo com a Lei Complementar 126/07.

Todas as segmentações obrigatórias precisam da 

orientação de um corretor de seguros, assim como o se-
guro DPVAT, que tem um impacto grande ao atender 
o público. Para o diretor-presidente da Seguradora 
Líder-DPVAT, Ricardo Xavier, o corretor é o profi s-
sional mais qualifi cado para dar o atendimento. “Iden-
tifi camos que o corretor seria um canal interessante, 
pois queríamos chegar com atendimento no interior, 
nos pequenos municípios, e, o profi ssional seria a me-
lhor opção para ser uma espécie de assistente social. 
O que gera também uma oportunidade de negócio, 
pois ele atende de modo geral. Se o segurado tem um 
seguro facultativo e ocorreu um sinistro ou algum 
outro problema, o corretor presta todo o atendimen-
to, pois já sabe como proceder nesses casos”, explica 
o presidente.

O fator predominante do nicho é a expansão 
de áreas e suas oportunidades, que muitos corre-
tores desconhecem. Como nos casos do seguro 
para danos pessoais de embarcações ou suas cargas 
(DPEM) e o seguro responsabilidade do explorador 

Temos que pensar uma maneira de ter uma comunicação 
maior de todos os seguros obrigatórios. Alguns deles são mais conhecidos 

e acabam sendo mais utilizados, como o DPVAT [...] Mas [...] outros seguros 
precisam ser divulgados também, que são os seguros obrigatórios 

para condomínio e transportadores de carga
Neival Freitas

Diretor executivo da FenSeg
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A casa, a família, a empresa e as pessoas que trabalham nela são a parte mais importante
do mundo do seu cliente. Por isso, conte com a Porto Seguro Proteção e Monitoramento
para acompanhar de perto a segurança de quem é importante para ele.

Con� ra as soluções:

Alarmes Monitorados - seu cliente conta com a Central 24h
para mais segurança e tranquilidade.

Circuito Fechado de Televisão - um sistema de câmeras
e gravação de imagens para acompanhamento à distância.

Controle de Acesso - soluções para seu cliente ter o controle
e gestão de pessoas e veículos.

Alerta - se um idoso precisar de ajuda, um dispositivo
pode ser acionado e o responsável é noti� cado.

Rastreador - sistema de localização em caso de roubo e furto
além do acompanhamento do veículo pela internet.

www.portoseguro.com.br/monitoramento

Para mais informações, consulte seu gerente comercial ou ligue: 
4004-2288 regiões metropolitanas | 0800 727-0343 demais localidades.

Mais tranquilidade e segurança
para o seu cliente.

Porto Seguro Proteção e Monitoramento.
Protege o seu mundo.

Informações reduzidas. Consulte condições gerais e regiões de contratação. Preço mediante orçamento.

e transportador aéreo (R.E.T.A.). 
Apesar da inadimplência que atinge 80% dos donos 

de barcos, e o contratempo com a única seguradora  
que oferece o produto, o seguro DPEM é bem pareci-
do com o DPVAT, assim como as coberturas (morte, 
invalidez e reembolso de despesas médicas da vítima). 
A Susep e entidades envolvidas estão predispostas a 
encontrar uma solução para esse caso, através de um 
grupo de trabalho desenvolvido pela autarquia, como 
explica o superintendente, Roberto Westenberger. 

“É uma falha de mercado curiosa, o seguro é obriga-
tório e nenhuma seguradora quer oferecer o produto. 
A Susep esgotou tudo aquilo que entendemos que seja 
essencial para uma companhia se interessar no pro-
duto, inclusive, fizemos algumas medidas provisórias 
nesse ambiente político que estamos. Com o apoio do 
grupo, pegamos as seguradoras que entendemos que 
teriam alguma vocação para trabalhar com o DPEM, 
ou porque já trabalham com seguro de casco maríti-
mo, ou que já ofereceram o DPEM no passado etc. Fi-
zemos todas as pesquisas e, até o momento, não houve 
o interesse”, declara Westenberger. 

Diferente do DPEM, o R.E.T.A. tem uma quanti-
dade maior de cobertura, com cinco classes (passagei-
ros, tripulantes, prejuízos a terceiros no solo, colisão  

Decreto lei 73 / 1966 – Art. 20 Seguros Obrigatórios no Brasil

•  Danos pessoais a passageiros de aeronaves comerciais; 
(RETA);

•  Responsabilidade Civil do Proprietário de Aeronaves e do 
Transportador Aéreo; (RCTA-C);

•  Responsabilidade Civil do Construtor de Imóveis em Zonas 
Urbanas por Danos a Pessoas ou Coisas; 

•  Bens dados em garantia de empréstimos ou financiamentos 
de instituições financeiras públicas; 

•  Garantia do cumprimento das obrigações do incorporador e 
construtor de imóveis; 

•  Garantia do pagamento a cargo de mutuário da construção 
civil, inclusive obrigação imobiliária;

•  Edifícios divididos em unidades autônomas; 
•  Incêndio e transporte de bens pertencentes a pessoas 

jurídicas, situados no País ou nele transportados; 
•  Crédito à exportação;
•  Danos pessoais causados por veículos automotores de vias 

terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas 
transportadas ou não (DPVAT) (DPEM);

•  Responsabilidade civil dos transportadores terrestres, 
marítimos, fluviais e lacustres, por danos à carga 
transportada.

e cargas e bagagens). O corretor de seguros Paulo 
Prandini, especialista no ramo de seguro aeronáutico, 
aponta que os seguros obrigatórios estão sempre atre-
lados a um bem maior. “No caso do DPEM existe a 
possibilidade de se fazer também o seguro da embar-
cação e no caso do R.E.T.A., o seguro da aeronave. 
Como o próprio nome diz, ‘obrigatório’, uma aerona-
ve fica impossibilitada de voar legalmente, sem que o 
seguro esteja vigente”, conta. 

O mercado precisa investir mais na divulgação dos 

seguros obrigatórios para que o consumidor e, tam-
bém, o corretor saibam da sua importância. “Temos 
que pensarem uma maneira de ter uma comunicação 
maior de todos os seguros obrigatórios. Alguns deles 
são mais conhecidos e acabam sendo mais utilizados, 
como o DPVAT que tem uma divulgação mais inten-
sa. Mas fora o DPVAT, outros seguros precisam ser 
divulgados também, que são os seguros obrigatórios 
para condomínio, transportadores de carga”, alega o 
diretor da FenSeg.
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O setor só se desenvolverá se todas as lideranças 
se unirem em prol do mesmo objetivo. A ANS busca a 
sustentabilidade do mercado, que não é só econômica 

e fi nanceira, mas também assistencial
José Carlos Abrahão
Presidente da ANS

cenário

A sustentabilidade da saúde suplementar 
Presidente da ANS, José Carlos Abrahão, 
fala sobre a importância da união dos 
players para o equilíbrio do segmento

Por Th amires Costa
Em um 2015 sombrio e incerto para a maioria dos 

brasileiros, quando indústrias recuaram e o desem-
prego cresceu, os planos de saúde também tiveram 
um cenário desanimador. Isso porque as operadoras 
perderam mais de 700 mil benefi ciários somente no 
ano passado, uma retração de 1,5% em comparação 
com o ano anterior. O motivo de tal recuo pode ser 
explicado pelo desemprego, já que, de acordo com le-
vantamento do Instituto de Estudos de Saúde Suple-
mentar (IESS), a maioria dos benefi ciários desistentes 
pertencia aos contratos coletivos empresariais.

Mas esse não é o único problema enfrentado pelo 
segmento atualmente, considerando que as despesas 
assistências não param de crescer, seguindo a mesma 
tendência com gastos judiciais, que dobraram nos úl-
timos dois anos.  O mercado é sensível e, no forma-
to atual, não agrada nenhuma das partes envolvidas 
no processo, como pacientes, operadoras e também 
os médicos.

Um exemplo da insustentabilidade no Brasil é que, 
de acordo com o presidente da Agência Nacional de 
Saúde (ANS), José Carlos Abrahão, mais de 700 mil 
exames são realizados anualmente, mas cerca de 30% 
dos resultados não são recolhidos pelos pacientes. “É 
um desperdício e tanto. Esses gastos têm um impacto 
enorme dentro do setor, que é fi nanciado por todos os 
outros benefi ciários”.

Em 2015, as operadoras foram responsáveis por 
mais de 1,2 bilhão de procedimentos médicos, 747 
milhões de exames complementares, 288 milhões de 

consultas e 136 milhões de atendimentos ambulato-
riais. As despesas assistenciais atingiram o montante de 
R$ 121,5 bilhões no ano passado, um crescimento de 
13,4% em comparação com 2014.

A evolução tecnológica também foi apontada por 
Abrahão como um dos principais fatores que aumen-
tam os custos no segmento. “Dentro da inovação e efi -
ciência do setor, o impacto pode ser de mais de 60% 
em termos de custo. Os custos dessa evolução são acu-
mulativos”. Outro problema apontado pelo presiden-
te foi o despreparo de todos os setores para a transição 
demográfi ca que está acontecendo no Brasil. “Tive-
mos a oportunidade de proporcionar o crescimento 
de outras instituições. O que nós produzimos no seg-
mento de saúde suplementar é altamente signifi cativo 
dentro dos outros setores da economia brasileira”.

Segundo o coordenador da Comissão de Saúde do 
Sincor-SP, Ariovaldo Bracco, a situação atual é com-
plicada e não traz benefícios a ninguém. “Uma apro-
ximação entre todos os players do mercado, a fi m de 
trazer um equilíbrio para o segmento, seria a resposta”. 

De acordo com o presidente da autarquia, o maior 

desafi o do segmento é equilibrar o mercado, inves-
tindo na sustentabilidade da saúde suplementar. Para 
tanto, é preciso união de todos os players do mercado. 
“O setor só se desenvolverá se todas as lideranças se 
unirem em prol do mesmo objetivo. A ANS visa o 
acesso à saúde a toda a população, a qualidade que 
temos que proporcionar no atendimento e acima de 
tudo a sustentabilidade do mercado de saúde suple-
mentar, que não é só econômica e fi nanceira, mas 
também assistencial”, declara Abrahão.

Para a presidente da FenaSaúde, Solange Beatriz Pa-
lheiro Mendes, o descompasso entre despesas assisten-
ciais e receitas dos planos de saúde vem impactando 
os custos, consequentemente, atingindo o bolso dos 
benefi ciários dos planos, que, junto com empresas 
contratantes, são a fonte de receita dos seguros e pla-
nos. “O foco das discussões deve ser nas causas que 
apetecem o crescimento das despesas, como incorpo-
ração tecnológica acrítica, desperdícios e modelos de 
remuneração dos prestadores de serviço e de precifi ca-
ção, que incentivam a superutilização dos recursos da 
medicina”, revela.
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Essa ação vai de encontro a todo o trabalho que temos desenvolvido na entidade, de 
profi ssionalizar nossos processos e aproveitar a instabilidade econômica para crescer. 

Agora, chegou a hora de reconhecermos os profi ssionais que se empenharam e buscaram 
uma solução diante das difi culdades apresentadas pelo mercado nos últimos anos

Alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP

prêmio

Corretores serão premiados por ações empreendedoras

Sincor-SP lança iniciativa para reconhecer 
ideias e práticas inovadoras da categoria. 
As inscrições vão até o dia 31 de julho

Visando incentivar e reconhecer as ações empreen-
dedoras da categoria, o Sincor-SP lança o Prêmio 
Sincor-SP Corretor de Seguros Empreendedor. O ob-
jetivo é conhecer, avaliar e divulgar práticas ou ideias 
diferenciadas, planejadas ou implantadas, nas empre-
sas corretoras de seguros.

Poderão participar do Prêmio todos os corretores 
pessoas físicas ou jurídicas, que sejam associados ao 
Sincor-SP, exceto diretores da executiva, regionais e 
coordenadores de comissões. Os trabalhos deverão ser 

encaminhados para o e-mail 
premio.corretor.empreendedor@sincorsp.org.br até 
o dia 31 de julho. A premiação acontecerá durante o 
XVII Conec. 

De acordo com o presidente do Sincor-SP, Alexan-
dre Camillo, o Sindicato sempre incentivou ações 
inovadoras, defendendo o empreendedorismo como 
bandeira para o crescimento. “Essa ação vai de en-
contro a todo o trabalho que temos desenvolvido na 
entidade, de profi ssionalizar nossos processos e apro-
veitar a instabilidade econômica para crescer. Agora 
chegou a hora de reconhecermos os profi ssionais que 
se empenharam e buscaram uma solução diante das 
difi culdades apresentadas pelo mercado nos últimos 
anos”, declara.

1
Primeiro colocado
• Troféu;
•  Inscrição no XVII Conec, com 

reembolso de traslados (ida e volta), 
além de hospedagem para duas 
pessoas, em apartamento duplo;

• 1 Notebook;
• Jantar com a diretoria executiva 
do Sincor-SP, com direito a um 
acompanhante.

2
Segundo colocado
• Troféu;
•  Inscrição no XVII Conec, com 

reembolso de traslados (ida e volta), 
além de hospedagem para duas 
pessoas, em apartamento duplo;

•  Jantar com a diretoria executiva 
do Sincor-SP, com direito a um 
acompanhante.

rEgrAS gErAiS 

1.  O trabalho proposto (implantado e/ou projeto) deverá ser praticável no que diz respeito à praticidade e viabilidade 
econômica em empresas corretoras de seguros e/ou para profissionais da corretagem de seguros autônomos; 

2.  A proposta deverá incorporar algum tipo de tecnologia. Serão aceitos também conceitos, situações ou ensaios 
teóricos que modernizem, modifiquem ou melhorem substancialmente métodos, processos ou ferramentas já 
existentes;

3.  O corretor de seguros, pessoa física ou jurídica, necessariamente associado ao Sincor-SP, poderá inscrever quantos 
trabalhos desejar;

4.  O trabalho deverá ser apresentado em PDF contendo: identificação do (s) autor (es) do trabalho, tendo como 
responsável um único corretor de seguros habilitado, associado ao Sincor-SP; nome do projeto; relato da proposta; e 
dados reais ou estimados relativos a ganhos financeiros de tempo, redução de processos burocráticos etc;

5.  Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail premio.corretor.empreendedor@sincorsp.org.br até às 24h00 
do dia 31 de julho de 2016;

6.  Os corretores participantes do concurso que não se classificarem entre os três primeiros receberão Certificado de 
Participação do Sincor-SP.

O regulamento completo pode ser conferido no site do Sincor-SP
www.sincorsp.org.br

Regras
O trabalho proposto deve incorporar algum tipo de 

tecnologia, como equipamento, software, planilha, ar-
quivamento ou cadastro digital, assim como ter aplica-
bilidade, praticidade e viabilidade econômica. A pro-
posta também deve cumprir alguns requisitos como: 
possibilitar a otimização do tempo, promover redução 
de gastos, desenvolver a performance da equipe, além 
de outros resultados que possam promover mudanças, 
visando o aumento na produtividade. 

As propostas serão avaliadas por uma Comissão 
Julgadora, formada pela Comissão de Tecnologia do 
Sincor-SP, com coordenação de Marcelo Blay, mais 
três membros escolhidos entre os vice-presidentes no-
meados, diretores e coordenadores do Sindicato. Os 
trabalhos serão avaliados pela originalidade, economia 
de tempo e demais recursos utilizadas na proposta, 
além da praticabilidade.

O corretor deve apresentar o nome escolhido para o 
projeto, além do propósito principal do trabalho, com 
relatos e dados estimados, se possível. Também deve 
constar os nomes dos autores, tendo um corretor de 
seguros habilitado como responsável. O regulamento 
completo do prêmio pode ser conferido no site do 
Sincor-SP. 
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opinião

Algumas atividades do mercado, observada a legislação, são 
de difícil compreensão por parte dos leigos e, conduzem a ela-
boração e fechamento de contratos de maneira equivocada, 
com certeza na esteira do desconhecimento. É o que se pode 
afirmar na questão de subscrição de seguros para cartórios, 
cuja operação é regulada pela Lei 8.395/94. 

De acordo com Dr. Marcelo Guimarães Rodrigues, desem-
bargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, dada a im-
portância da atividade, pode-se afirmar que possui natureza 
jurídica peculiar, pois se intrinsecamente é de ordem pública, 
e tanto o é, que, por conveniência política, o Estado a delega 
à pessoa natural qualificada, porém, sua gestão, se faz em ca-
ráter privado.

Assim, cartório de Registros Públicos é mera repartição ad-
ministrativa ou unidade de serviço, que não tem personalida-
de jurídica nem, consequentemente, capacidade de ser par-
te em processo movido em razão de prática de erro gravoso  
de transcrição. 

A responsabilidade civil por danos causados a terceiros cabe 
ao oficial titular, pessoa física. Portanto, se é cediço que não 
tem personalidade jurídica, não é admissível que figure como 
contratante em negócio jurídico, cabendo ao delegatário a 
responsabilidade pessoal sobre obrigações contratuais even-
tualmente contraídas.

Por outro lado, para ajudar a miscelânea, o INSS constituiu 
imposição para a criação do CNPJ. Por conta do não enten-
dimento do negócio, passou-se então a se realizar negócios 
com o cartório e o seu CNPJ, inclusive a contratação de seus 
funcionários, e não mais com o titular. 

No sentido de corrigir o equívoco, a Receita Federal, por 

Alexandre  
Del Fiori
Assessor técnico do Sincor-
SP, com mais de 45 anos de 
atuação em corretoras de 
seguros, reguladora de sinistros 
e seguradoras; neste último, 
gerenciando as áreas Comercial, 
Técnica e Operacional.

Contratação de seguro: cartórios
meio da Instrução Normativa n. 971/2009, que em seu art. 
19, II, g, obrigou cartórios à inscrição no CEI (cadastro espe-
cífico do INSS), ou seja, deixou claro que a contratação dos 
empregados deve ser vinculada à pessoa física do empregador. 
Ademais, o notário e oficial de registro faz a declaração de 
imposto de renda como pessoa física, através do carnê-leão.

Atualmente, o CNPJ para o oficial de registro só tem uma 
função: o preenchimento da Declaração sobre Operações 
Imobiliárias (DOI) – art. 8º da Lei 10.426/2002 e Instrução 
Normativa RFB 1.112/2010, e eventuais outras obrigações 
acessórias perante o Conselho Nacional de Justiça. No mais, 
o CNPJ só se presta a causar confusão, ao dar aparência de 
pessoa jurídica a alguém que é pessoa física. 

Isto posto, o corretor de seguros deve estar atento na con-
tratação de um seguro em qualquer carteira (ramo) quando 
o cliente for cartório. A apólice deve ser emitida em nome da 
pessoa física e correspondente CPF do titular da serventia. 
Qualquer outra versão ou entendimento sobre o assunto es-
barra diretamente no artigo 21º da Lei 8.395/94.

BiBliOgrAFiA
igor Manuel da Silva gomes
Advogado, pós-graduado em Direito Civil e Processual
www.notoriado.org.br 

Aldary Nunes Junior
Juiz de Direito, ES, consulta Oficio Circular GAB 002/2106
www.perguntedireito.com.br

O corretor de seguros deve estar atento na contratação de um seguro em 
qualquer carteira (ramo) quando o cliente for cartório. A apólice deve ser emitida 

em nome da pessoa física e correspondente CPF do titular da serventia
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Por Thaís Ruco
Com mais de 10 anos de atuação, a Autoridade 

Certificadora Sincor começou a ganhar espaço no 
mercado quando a certificação digital ainda era tema 
desconhecido para pessoas e empresas. Hoje, com a 
tecnologia consolidada devido às sucessivas exigências 
legais e novas utilizações, outros players surgem para 
participar deste negócio. Para construir uma carteira 
de clientes significativa e em pouco tempo, algumas 
das novas ACs adotaram a prática de oferecer pre-
ços abaixo do mercado para parcerias com entida-
des que tragam volume de vendas, notadamente as  
associações comerciais.

Assim, em um trabalho que foi levantado pela 
Comissão Autoridades de Registro Sincor-SP, a AC 
Sincor e a fornecedora Certisign definiram uma nova 
estratégia comercial que foi recebida pelas Autoridades 
de Registro como uma vitória contra a concorrência 
desleal. “Agora as ARs podem firmar parcerias não 
apenas com associações comerciais, mas com qual-
quer associação ou entidade de classe que tenha um 
número significativo de associados, praticando o preço 
reduzido das concorrentes”, explica o coordenador da 
Comissão AR, Carlos Caporali.

A novidade foi anunciada no 4º Encontro das ARs 
Empreendedoras, no final de abril, com o incentivo de 
que as Autoridades de Registro façam visitas a entida-
des de sua região, objetivando volume na comerciali-
zação de certificados digitais. A equipe da AC Sincor 
desenvolveu um modelo de proposta comercial como 
sugestão para que as ARs utilizem na prospecção de 
negócios. O arquivo foi enviado aos gestores das ARs 
no início de maio, em formato editável, que permite 
personalização com dados e logo da AR, assim como 
também os dados do futuro parceiro.

A cada parceria firmada por uma AR da rede é cria-
do um hotsite personalizado, para que os associados 
adquiram o certificado digital pelo preço reduzido.  

Nova estratégia comercial garante competitividade das 
ARs com entidades de classe

certificação digital

A grande vantagem da parceria para a associação é que 
ela passa a ser comissionada em 10% do valor de cada 
certificado digital vendido para os associados, sem que 
tenha despesas ou trabalho – a única condição é que 
forneça o banco de dados de seus associados para as 
ações de divulgação da AR, com auxílio da AC Sincor 
e Certisign. Além disso, a associação passa a somar à 
sua gama de benefícios oferecidos aos associados o cer-
tificado digital a um preço bastante interessante. Isso 

pode ser argumento para conseguir mais associados, 
por exemplo.

“Esta é realmente uma grande vitória para nossas 
ARs, que antes podiam oferecer descontos apenas para 
vendas em lote, mas nada comparado a essa flexibili-
zação. Temos agora um preço competitivo até mesmo 
com as novas ARs que praticam preço abaixo para ga-
nhar mercado”, afirma o coordenador de certificação 
digital da AC Sincor, Armindo Guerra.

Produto Validade Preço para  
não associado

Preço para  
associadoe-CPF Validade do certificado

A1 1 ano r$ 155,00 r$ 125,00 
A3 (só certificado) 1 ano r$ 155,00 r$ 117,70 
A3 (só certificado) 3 anos r$ 230,00 r$ 178,20 
A3 (com cartão) 1 ano r$ 205,00 r$ 171,20 
A3 (com cartão) 3 anos r$ 280,00 r$ 227,60 
A3 (com cartão + leitora) 1 ano r$ 345,00 r$ 295,80 
A3 (com cartão + leitora) 3 anos r$ 440,00 r$ 350,20 
A3 (com token) 1 ano r$ 355,00 r$ 295,80 
A3 (com token) 3 anos r$ 440,00 r$ 350,20 

e-CNPJ  Validade do certificado
A1 1 ano r$ 225,00 r$ 195,00 
A3 (só certificado) 1 ano r$ 225,00 r$ 176,60 
A3 (só certificado) 3 anos r$ 330,00 r$ 264,20 
A3 (com cartão) 1 ano r$ 275,00 r$ 230,10 
A3 (com cartão) 3 anos r$ 380,00 r$ 315,00 
A3 (com cartão + leitora) 1 ano r$ 425,00 r$ 363,80 
A3 (com cartão + leitora) 3 anos r$ 540,00 r$ 450,00 
A3 (com token) 3 anos r$ 540,00 r$ 450,00 

NF-e Validade do certificado
 A1 1 ano r$ 325,00 r$ 264,20 
A3 (Somente Certificado) 3 anos r$ 520,00 r$ 432,30 
A3 (com cartão + leitora) 3 anos r$ 720,00 r$ 582,10 
A3 (token) 3 anos r$ 720,00 r$ 582,10 
A3 (com cartão) 3 anos r$ 570,00 r$ 471,90 

TABElA DE PrEÇOS
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cobertura especial

Seguro mais barato para 20 milhões de veículos

De todos os carros que circulam no Brasil, apenas 30% 
têm seguro. Com o seguro auto popular, esse número pode dobrar, 

atingindo 60% dos veículos
Luiz Pomarole

Diretor Geral da Porto Seguro

Com a chegada do seguro auto popular, 
mercado acredita que o volume de carros 
segurados irá dobrar, alcançando 60% da 
frota nacional

Por Elaine Lisbôa
Foi durante o percurso de um passeio para Riacho  

Grande, em São Bernardo do Campo, que bateram 
no carro de Marcelo Ferreira, de 28 anos. Ele estava 
aguardando liberação do semáforo para prosseguir via-
gem, quando o motorista de um i30 ocasionou a coli-
são. Felizmente, o causador do acidente possuía seguro 
para arcar com os principais prejuízos, mas Marcelo 

fi cou 35 dias sem o automóvel. 
Dono de um Astra 2000, Marcelo nunca contratou 

seguro e o motivo é bastante simples. “Quando com-
prei o carro, em 2011, a cotação fi cou em R$ 4.500. 
O preço não compensava, considerando que meu car-
ro vale algo em torno de R$ 14 mil”, explicou. 

Para atrair os 20 milhões de veículos como o de 
Marcelo – com idade entre seis e 20 anos de uso, que 
circulam pelo País sem qualquer tipo de cobertura – , 
veio a Resolução CNSP Nº 336, com o objetivo de 
trazer ao mercado um seguro popular de automóvel 
com menores preços, garantindo proteção para mais 
pessoas. A norma foi divulgada em 31 de março, mas 

até a data de fechamento desta edição estava em pro-
cesso de ajustes para atender aos pleitos do setor.

De acordo com o diretor Geral da Porto Seguro, 
Luiz Pomarole, “de todos os carros que circulam no 
Brasil, apenas 30% têm seguro. Com o seguro auto 
popular, esse número pode dobrar, atingindo 60% dos 
veículos, até porque excluímos desse cálculo locadoras, 
frotistas e carros muito antigos, que entram em outras 
modalidades”, comenta o executivo. 

Segundo ele, “a proposta é que o seguro seja 30% 
mais barato em relação ao convencional e ofereça co-
berturas em formato de pacotes", ou seja, o cliente po-
derá fazer a contratação apenas para colisão e roubo, 
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Além desse volume de novos clientes, trará 
a reboque o combate à pirataria e à atuação 

ilegal de cooperativas e associações
Alexandre Camillo

Presidente do Sincor-SP

ou agregar outras coberturas. “Também será possível 
reduzir o percentual da tabela Fipe - utilizado em ca-
sos de perda total - para 80% e baratear ainda mais 
o seguro”, completa. O produto convencional sempre 
considera 100% da tabela.

Entraves e necessidades
A tentativa de emplacar o seguro auto popular não é 

de agora. Em 2005, a Susep havia publicado a Circular 
Nº 306 para regulamentar as regras de funcionamento 
e os critérios para operação do produto. No entanto, 
a autarquia não considerou uma questão que para o 
mercado de seguros é fundamental: a reutilização de 
peças. O resultado disso foi que nenhuma seguradora 
lançou o produto. 

Nessa segunda proposta, a superintendência permi-
tiu o uso de peças usadas, autorizadas pela Lei Federal 
12.977, conhecida como Lei do Desmonte. O pro-
blema é que não há quantidade sufi ciente disponível 
no mercado. 

Pomarole explica que essas peças são adquiridas so-
mente dos carros que dão perda total e, ao longo de 
um ano, a cada 100 carros que faz seguro, apenas 1% 
corresponde a essa situação. “Considerando que o pro-
duto será principalmente a oferta contra batida, mate-
maticamente essa conta não bate. Por isso, precisamos 
que a Susep libere o uso de peças do mercado alterna-
tivo. São produtos feitos com a mesma qualidade, mas 
que não levam a marca do fabricante”. 

O coordenador da Comissão de Automóvel do Sin-
cor-SP, Salvador Edison Jacintho, completa dizendo 
que a limitação imposta apenas para peças usadas e 
certifi cadas não permite que os seguradores atuem, 
pois não existe volume signifi cativo disponíveis e não 
há logística para atender em locais remotos do País. “A 
sugestão é utilizar também peças do mercado genéri-
co, que são novas, mas não originais de fábrica”.  

O mercado também pede mudança no dispositivo 
que permite a oferta do produto mesmo para veículos 
mais novos, fabricados há menos de cinco anos, e que 
não seja permitida a livre escolha da ofi cina mecânica 
que fará o reparo. “Tenho experiência com redes refe-
renciadas no ramo e posso assegurar que essa liberdade 
de escolha pode provocar muita confusão, inclusive 
para os segurados”, disse o presidente da Confederação 
Nacional das Seguradoras (CNseg), Marcio Serôa de 
Araujo Coriolano, durante conversa com a imprensa.

Ganho para os corretores
Enquanto as conversas continuam entre órgão regu-

lador e seguradoras, os corretores aguardam por mais 
essa opção de vendas. Segundo o presidente do Sincor
-SP, Alexandre Camillo, o produto vai abrir mercado 
para 20 milhões de pessoas, o que, em meio à crise, é 
um ganho para todos. 

“Além desse volume de novos clientes, trará a reboque 

o combate à pirataria e à atuação ilegal de cooperativas 
e associações. Temos uma frota imensa de veículos sem 
seguro que poderiam ser segurados, mas não são pela 
sua idade. Para nós é interessante, porque é um cliente 
novo que precisa ser orientado: abre-se aí um grande 
mercado, ainda mais em um momento em que as ven-
das de veículos novos caíram”, reforça.  

O Grupo BB e Mapfre prevê a oferta das cobertu-
ras tradicionais do seguro, como compreensiva, RCF 

e APO, e inclusão automática da assistência 24h, além 
das proteções parciais como, por exemplo, a cobertura 
para danos parciais por colisão. “Além da facilidade na 
contratação, com um cálculo mais simples, o produ-
to popular permitirá o reparo do veículo com peças 
usadas e a escolha antecipada (pelo cliente) por reparo 
em ofi cinas referenciadas, o que reduzirá o preço do 
seguro”, pontua diretor de Produtos e Subscrição Auto 
do Grupo, Sérgio Barros.

8 anos e
11 meses

8 anos e
8 meses

8 anos e
6 meses

8 anos e
6 meses

8 anos e
7 meses

8 anos

9 anos

idade da frota

Brasileiros compram menos carros zero quilômetro e veículos em circulação 
no país ficam, na média, cinco meses mais velhos em dois anos*

Fonte: Sindipeças. *Dados englobam carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

2011 2012 2013 2014 2015

Por faixa etária - em %

5%
Acima de 20 anos

37%
Até 5 anos

13%
16 a 19 anos

15%
11 a 15 anos

29%
6 a 10 anos

Fonte: Sindipeças. *Dados englobam carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.
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cobertura especial
A Porto Seguro acompanha com atenção as atuali-

zações do novo seguro e Pomarole adianta que a com-
panhia pensa em lançá-lo na carteira da Azul Seguros. 
“Por ser uma empresa que oferece grande qualidade 
de serviço, mas com menos coberturas agregadas, en-
tendemos que será a via mais certa de oferta. Mas, na-
turalmente, se acontecerem as mudanças nas normas. 
Da maneira como está, não nos sentimos confortáveis 
em oferecer", argumenta.

Para Sérgio Barros, é imprescindível que todos os 
envolvidos em possíveis mudanças acompanhem o 
mercado. E, assim como as seguradoras, os corretores 
também precisarão estar atentos para entender as alter-
nativas que este novo seguro trará. 

“Será essencial que os clientes sejam informados 
sobre a possibilidade de reparo do veículo com peças 
usadas e que não há qualquer desvantagem ou risco. 
Entretanto, é possível que os clientes tenham dúvidas/
receios, e os corretores serão peça-chave nesse esclare-
cimento e na venda. Os corretores também serão os 
responsáveis por identifi car qual é o tipo de apólice 
(seguro tradicional ou seguro popular) que melhor 

atende a necessidade do cliente". 
Se o produto dessa vez emplacar, os corretores pre-

cisarão estar atentos para orientar com clareza o clien-
te. “O consumidor deverá estar ciente que o produto 
prevê a possibilidade de contratação de coberturas 
parciais como, por exemplo, a cobertura para danos 
parciais por colisão. Nesse caso, não estarão cober-
tos danos totais, além de roubo/furto. É importante 
também esclarecimento quanto ao reparo com peças 

usadas, que somente serão usadas em partes que não 
envolvam itens de segurança”, reforça Barros.

Para a Comissão de Automóvel do Sincor-SP, apesar 
de todos os pontos em aberto, com certeza “será mais 
um produto a ser comercializado, considerando uma 
massa razoável de veículos sem cobertura de risco, que 
têm a possiblidade de se tornarem segurados, aumen-
tando consideravelmente a carteira do corretor de se-
guros”, conclui Salvador. 

Será essencial que os clientes sejam informados 
sobre a possibilidade de reparo do veículo com peças usadas 
e que não há qualquer desvantagem ou risco. Entretanto, é 

possível que os clientes tenham dúvidas/receios, e os corretores 
serão peça-chave nesse esclarecimento e na venda

Sérgio Barros
Diretor de Produtos e Subscrição Auto do Grupo BB e Mapfre

Será mais um produto a ser comercializado, 
considerando uma massa razoável de veículos sem cobertura de risco, 

que têm a possiblidade de se tornarem segurados, aumentando 
consideravelmente a carteira do corretor de seguros

Salvador Edison Jacintho
Coordenador da Comissão de Automóvel do Sincor-SP

PriNCiPAiS COBErTUrAS

Não poderá ser oferecida apenas indenização integral 
por colisão

Deverá compreender, no mínimo, a garantia de indenização 
por danos causados ao veículo por colisão.

Poderão ser ofertadas coberturas agregadas exclusivamente 
relativas aos ramos Assistência e Outras Coberturas - Auto 
(0542), Acidentes Pessoais de Passageiros - APP (0520) e 
Responsabilidade Civil Facultativa Veículos - RCFV (0553).

SEgUrO AUTO POPUlAr

FOCO:
Carros com mais de 

5 anos 
de uso

MErCADO:
Possível aumento de  

50% 
do volume de 

carros segurados

PÚBliCO:
Mais de  

20 milhões 
de pessoas
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homenagem 

Por Thaís Ruco
Não era preciso conhecer muito bem a Iara para per-

ceber sua personalidade forte e competência profissio-
nal. A seriedade com que cuidava de seu trabalho – a 
realização dos diversos eventos do Sincor-SP – criava 
para alguns uma barreira para estabelecer a amizade 
que fica marcada naqueles que souberam se aproximar.

Nilcéia Iara Ferraiol faleceu aos 68 anos, no dia 23 de 
maio, vencida pelo câncer. Em sua despedida, uniram-
se aos parentes diversos amigos e colegas de mais de 
três décadas de atuação no Sincor-SP. Muitos ex-fun-
cionários que passaram pelo departamento de eventos 
em diferentes épocas foram prestar sua homenagem e 
agradecimento pela contribuição em suas carreiras.

Iara estava no Sindicato desde os tempos do ex-presi-
dente Wolfgang Stefan Siebner (1981-1989), passando 
por todas as demais gestões. Fez história na entidade à 
frente do departamento de eventos, que surgiu e foi es-
truturado por ela. Gostava muito do que fazia, adorava 
a dinâmica e percalços típicos dos eventos, cuidava dos 
detalhes com capricho e refinamento (uma das suas 
marcas); tinha um carinho especial pelo Conec, foi a 
organizadora desde o princípio e viu o crescimento até 
a fase atual, tornando-se o maior congresso para corre-
tores de seguros do mundo.

Octávio Milliet, atual ouvidor do Sincor-SP, mas que 
esteve em outras posições no Sindicato, inclusive como 
presidente, conta que foi quem a contratou. “Mãe im-
pecável, a Iara foi também a responsável pela organiza-
ção irrepreensível e sempre muito próxima da perfeição 
dos mais importantes e maiores eventos de seguros do 
Brasil nos últimos 34 anos”, afirma. 

A responsável pelo RH, Claudia Soares, que atua há 
quase 27 anos no Sincor-SP, pôde conhecer bem a co-
lega. “Iara tinha um senso de responsabilidade muito 
grande e um amor pelo Sindicato. Jogava em todas as 
posições para defender que os eventos fossem realiza-

Amigos, familiares e colegas homenageiam a 
profissional que por mais de 30 anos cuidou  
dos eventos do Sincor-SP

dos da melhor maneira. Em minha área sempre vi seu 
empenho em defender os funcionários – se houvesse 
um evento de treinamento para a equipe, que fosse ofe-
recido o melhor, assim como para os corretores”.

Márcio Pires, diretor de Operações do Sincor-SP, foi 
um de seus grandes amigos nos últimos anos. “Sempre 
ligada em tudo, Iara tinha uma frase feita que eu, parti-
cularmente, ouvia todas as manhãs quando, invariavel-
mente, vinha me ver e dizia ‘Conte-me tudo, não me 
esconda nada’. Neste plano não há mais o que contar, 
mas, fica a saudade e admiração por uma profissional 
que sempre esteve disposta para o trabalho. Mesmo 
durante o período da doença (muitas vezes, veio ao 
Sincor-SP com a aplicação da quimioterapia), quase 
não reclamava da dor, da doença, do incômodo. Al-
gum dia, quando nos reencontrarmos, será minha vez 
de perguntar: ‘conte-me tudo, não me esconda nada’”.

Iara deixa dois filhos, José Ferraiol Neto (39 anos) 
e Augusto Cesar Paiva Ferraiol (37), as duas noras, 
respectivamente Juliana e Adriana, e duas netas, a do 
filho mais velho, Giovanna (6 anos) e a do mais novo, 
Marcela (9 meses).

“Enquanto houve saúde, minha mãe foi para o escri-
tório todos os dias. Ela amava o que fazia, assim perma-
neceu por tanto tempo, em tantas gestões do Sindicato. 
Deu referências profissionais para muitos que trabalha-

ram com ela, por isso, nos últimos dias de mamãe, vi 
pessoas que já não eram ligadas ao Sincor-SP há muito 
tempo e foram agradecer, até mesmo em casa e no hos-
pital, e se despedir, quando sabíamos que seu quadro 
era irreversível”, revela o filho Augusto Cesar (Guto). 

“Com sua pose de dura, sempre foi uma matriarca, 
sempre muito preocupada, e cuidou dos filhos com 
muito carinho – até hoje me ligava para dizer que ia 
chover, para não esquecer de levar blusa, de levar guar-
da-chuva, sempre nos oferecia ajuda. Nos últimos dias 
ela sabia da gravidade do problema e, por isso, ficou 
ainda mais organizada em casa, mesmo debilitada, pois 
tinha medo de morrer e deixar a pia com louça suja”. 

“Falar da minha mãe é para mim uma honra. Ela 
teve uma infância muito difícil e humilde, uma ju-
ventude dura e sofrida. Desde pequeno a imagem 
que tenho dela é sempre trabalhando e, muitas vezes, 
colocava os filhos para trabalhar também – mas, com 
ela, isso virava diversão. Graças ao seu profissionalismo, 
conseguiu se destacar e fazer nome no mundo dos se-
guros. Acredito que ela era igual no trabalho e em casa, 
batalhadora, dedicada em tudo que fazia, detalhista e 
comprometida com suas coisas, durona, mas justa, ale-
gre, brincalhona e cativante. Acredito que teriam mui-
tos outros adjetivos para caracterizá-la, mas o que mais 
a define - e ficou de lição -, para nós, filhos, é guerreira, 
pois sempre buscou seus objetivos. Mãe e avó, sempre 
buscou o que podia e o que não podia para dar o me-
lhor para nós e somos eternamente gratos a ela”, relata 
o filho Ferraiol Neto (Tico). 

“Um dos fatos que me emocionaram nos últimos 
dias foi ver o carinho das pessoas com quem ela se rela-
cionava, mas, principalmente, daquelas que ela ajudou 
a formar como profissionais que são hoje. Farão muita 
falta suas risadas, broncas e ensinamentos. Mas acredi-
to que essas sementes ela conseguiu plantar em muitas 
pessoas e que, por isso, fez uma história fantástica. Não 
acredito que esteja descansando, não combina com ela, 
mas tenho certeza que o céu terá eventos como nunca 
viu. Obrigado por tudo, mãe”.

Iara ao lado dos filhos

Diretoria do Sincor-SP elogia trabalho da profissional durante o XVI Conec
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diálogo

Diretores do Sincor-SP visitam as novas 
estruturas da Escola Nacional de Seguros 
e da Bradesco Seguros, e parabenizam 
trabalho em benefício do setor

Em mais uma ação de parceria e comprometimento, 
a diretoria executiva do Sincor-SP se encontrou com 
representantes da Escola Nacional de Seguros e da Bra-
desco Seguros, no dia 1º de junho, para a inauguração 
de seus novos espaços.

Na instituição de ensino, os corretores foram recebi-
dos pelo presidente da Escola, Robert Bittar, pelos dire-
tores Executivo e de Ensino Superior, Renato Campos 
Martins Filho e Mario Pinto, pela diretora de Ensino 
Técnico, Maria Helena Monteiro, e pelo novo gerente 
regional de São Paulo, Ronny Martins.

Já na seguradora, os corretores de seguros foram re-
cebidos pelo presidente da Bradesco Seguros, Randal 
Zanetti, pelo superintendente Executivo Leonardo Pe-

Sincor-SP busca integração pelo desenvolvimento  
do mercado

reira de Freitas, além dos diretores Geral e de Vendas e 
Mercado, Marco Antonio Gonçalves e Isair Lazarotto.

“Temos demandado esforços para promover cada 
vez mais a integração com entidades de nosso setor, 
buscando ações sinérgicas que se somem e vão ao en-
contro do desejo de todos, que é o desenvolvimento 
dos seguros”, disse o presidente do Sincor-SP, Alexan-
dre Camillo.

Ensino em seguros
Agora localizada na Rua Augusta, 1.600, a Escola 

Nacional de Seguros unificará todas as atividades na 
cidade de São Paulo: os cursos diversos, como o de ha-
bilitação de corretores de seguros - que funcionavam 
em unidade no bairro Bela Vista -, e os de graduação 
em Administração com ênfase em Seguros e MBAs 
especializados - que eram lecionados em unidade na 
Avenida Paulista. A unificação em novas e modernas 
instalações, segundo Robert Bittar, beneficia alunos e 

professores.
“Temos a certeza de que o Sincor-SP pode entrar 

numa sinergia com a Escola. Vocês agregam corretoras 
de todos os portes, que demandam as diversas linhas 
de treinamento, das quais nós poderemos ser aliados e 
parceiros”, ressaltou Robert Bittar.

Parceira de negócios
A nova sede da Bradesco Seguros, em Alphaville (Ba-

rueri-SP), unifica as atividades da empresa que funcio-
navam em Osasco e na avenida Paulista, reunindo mais 
de 4 mil colaboradores.  

Durante as boas-vindas, foram apresentadas breves 
palestras dos representantes da companhia, destacando 
a importância do corretor de seguros, que é o único 
canal de vendas da Bradesco, a relevância do Estado 
de São Paulo para a indústria do seguro e no fortale-
cimento da companhia, a importância da qualificação 
no mercado cada vez mais acirrado, além do trabalho 
conjunto para preparar os corretores de seguros para 
novos desafios, como o seguro auto popular.

O presidente da Bradesco, Randal Zanetti, afirmou 
a intenção de, na nova casa, promover a integração 
com o mercado. “Essa casa foi construída para integrar 
a companhia a todos os nossos parceiros, em especial 
os corretores de seguros. Por favor, usem esse espaço 
como sendo de vocês. É sempre bom para nós estar 
próximos dos corretores, trocar ideias e, melhor ainda, 
se puderem trazer negócios”. Ao final dos encontros, 
o presidente do Sincor-SP entregou placa de homena-
gem aos parceiros. 

Liderança dos corretores de seguros são recebidos na sede da Bradesco, em Alphaville

Escola Nacional de Seguros apresenta projetos educacionais na nova estrutura

Temos demandado esforços para promover cada vez mais a integração  
com entidades de nosso setor, buscando ações sinérgicas que se somem e vão  

ao encontro do desejo de todos, que é o desenvolvimento dos seguros
Alexandre Camillo

Presidente do Sincor-SP
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Voz do 
Empreendedor

Em mais uma rodada do evento, 
executivos das seguradoras parceiras 
se encontraram com os corretores 
de seguros de diversas Regionais do 
Sincor-SP, entre 5 e 20 de maio.

Zona Sul e Amil – 05/05

Osasco e SulAmérica – 10/05

Assis e HDI Seguros – 11/05

Fernandópolis e Yasuda Marítima – 11/05

Nova Alta Paulista e Icatu Seguros – 11/05

Mogi das Cruzes e AIG Seguros – 12/05

Campinas e Bradesco Seguros – 17/05

Osasco e HDI Seguros – 17/05

Sorocaba e Icatu Seguros – 17/05

Centro e Amil – 18/05

Taubaté e Yasuda Marítima – 18/05

Guarulhos e Tokio Marine – 19/05

Marília e Liberty Seguros – 19/05

Bauru e MetLife – 18/05

BAURU

Superando a crise
Diante do atual cenário político e econômico, 

a Regional Bauru, dirigida por Fernando Alvarez, 
recebeu a palestra “A gestão do corretor de seguros 
para superar a crise”, em parceria com o Sebrae-SP. O 
treinamento aconteceu em 3 de maio e contou com a 
presença de 31 participantes.

MOGI DAS CRUZES

Preparação para 
corretagem

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Venda pela internet 
Abordando a Resolução CNSP 294/13, que 

regulamenta a venda de seguros pela internet, a 
palestra “Comercialização de seguros através de 
meios remotos” aconteceu na Regional São José dos 
Campos, dirigida por Joilson Silva.  Em parceria 
com a Escola Nacional de Seguros, o treinamento foi 
realizado no dia 17 de maio.

GUARULHOS

Parceria e alinhamento

PRESIDENTE PRUDENTE

Crescimento profissional
Os corretores de seguros da Regional Presidente 

Prudente, dirigida por Vanderlei Lima, receberam a 
palestra “Como alavancar a carreira empresarial”, em 
parceria com a Escola Nacional de Seguros. Com foco 
em inovação e crescimento, o treinamento aconteceu 
no dia 5 de maio.

O curso “Preparatório para funcionários de uma 
corretora de seguros” aconteceu entre 16 e 19 de 
maio na Regional Mogi das Cruzes, comandada 
pelo diretor Fábio Mattos. O treinamento visa 
fornecer conhecimentos básicos necessários para o 
desenvolvimento das atividades de uma corretora.

Os executivos de seguradoras locais se encontraram 
com o diretor da Regional Guarulhos, Claudemir 
Machi, no dia 17 de maio. Durante a reunião, foram 
discutidos os problemas com débito em conta por 
parte dos bancos, o calendário do evento Voz do 
Empreendedor, além de cursos e palestras.
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Corretores reforçam trabalhos sociais  
e de conscientização

ação social

Dia do Bem Seguro Campanha DPVAT 
A campanha “DPVAT - Corretores de 

Seguros Juntos com Você” continua percorrendo 
as Regionais do Sincor-SP, espalhadas pelo 
Estado, com o objetivo de orientar a população 
sobre o benefício.

Maio Amarelo 
Fortalecendo o Movimento Maio Amarelo, que 

acontece globalmente, o SindsegSP, o Sincor-SP 
e a ONG Terapeutas do Trânsito realizam blitze 
nos semáforos das principais avenidas de cidades 
importantes do Estado, com objetivo de conscientizar 
e alertar a sociedade sobre o alto índice de mortes no 
trânsito, ressaltando a importância do trânsito seguro.

Ribeirão Preto – 07/05/2016 / Crédito: Renato Lopes 

Piracicaba – 10/05/2016

São João da Boa Vista – 13/05/2016

Em mais uma ação que reforça o papel do corretor 
de seguros como agente do bem-estar social, os 
corretores de seguros da Regional São José dos 
Campos, dirigida por Joilson Silva, participaram da 
campanha “Dia do Bem Seguro” com a doação de 
materiais de construção à Entidade Lar Fraterno das 
Acácias, no dia 5 de maio.

Zona Norte – 20/05/2016Taubaté – 13/05/2016 Zona Oeste – 17/05/2016

Centro – 16/05/2016 ABCDMR – 19/05/2016
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espaço do clube

bônus

Cross-selling como opção para corretores  
venderem mais

Vender mais para o mesmo cliente é possível? 
A diretora da área comercial da Porto Seguro, Eva 
Miguel, garante que sim. Em almoço do Clube 
dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP), 
realizado no dia 3 de maio, no Circolo Italiano, ela 
apresentou o tema “Cross-selling na carteira do corretor 
de seguros e fidelização do cliente”. Rivaldo Leite, 
também da diretoria comercial, e outros executivos da 
Porto Seguro participaram do evento.

Do alto de sua experiência, Eva Miguel apresentou 
aos associados do CCS-SP os benefícios do  
cross-selling, tanto no mercado como na própria Porto 
Seguro. O termo significa vender múltiplos produtos 
ou serviços para um mesmo cliente e pode trazer 
inúmeros benefícios aos corretores de seguros. 

Embora o método não seja novo, Eva conta que o 
escolheu como tema de sua palestra porque muitos 
corretores ainda não estão convencidos de que é 
possível aplicá-lo em suas carteiras. Para começar, 
citou como principais benefícios a otimização 
de receitas e custos; a aplicação de estratégias de 
segmentação e o aumento da fidelização, retenção e 
geração de valor ao cliente. “Vender a um cliente da 
carteira é até quatro vezes menos dispendioso do que a 
um cliente novo”, disse. 

Eva Miguel indica o cross-selling também para criar 
novos pontos de contato com o cliente, além do 
momento da renovação do seguro; para trabalhar em 
parceria com a seguradora e, principalmente, crescer 

a médio e longo prazo, considerando o ciclo de vida 
do cliente. A diretora da Porto Seguro indica, ainda, o 
up-selling, o qual define como oferecer um “up-grade 
ao cliente”. Na prática, significa aumentar o consumo 
dos produtos e serviços que os clientes já utilizam. 

A oferta de seguro residencial é uma boa maneira de 
iniciar, segundo a diretora. Na Grande São Paulo, por 
exemplo, das 6,7 milhões de residências, apenas 35% 
possuem seguro. Ela enxerga a mesma oportunidade 
para o seguro de vida, considerando que a região 
concentra 11,3 milhões de pessoas. Vale como 
estímulo saber que 46% dos prêmios emitidos em 

seguro de vida no Brasil estão no Estado de São Paulo.
Eva Miguel concluiu sua apresentação 

recomendando aos corretores que mantenham 
atualizados seus dados no cadastro da Porto Seguro, 
bem como os dados atualizados de seus clientes na 
base da seguradora. Segundo ela, a área de CRM pode 
ajudar os corretores a trabalharem sua base de clientes 
Porto. “Falem com seu gerente comercial sobre essas 
oportunidades. Ele pode auxiliar no esclarecimento 
e execução”, disse. Por fim, sugeriu o uso das redes 
sociais para o relacionamento com clientes, trabalhar 
prospects e novas oportunidades de interação. 

CIST

Proteção patrimonial e industrial 
ACONSEG-SP

Parceria com assessorias
A Aconseg-SP realizou, no dia 11 de maio, um almoço com a presença dos 

executivos da Tokio Marine, que apresentaram o crescimento da companhia em 
2015, perspectivas para esse ano e a importância das assessorias para o alcance desses 
objetivos. “Nós temos as assessorias como um dos principais canais de vendas, tanto 
que considero cada uma delas como uma sucursal e nossas despesas não diferem em 
nada em relação aos nossos locais próprios”, enfatizou o presidente da Tokio Marine, 
José Adalberto Ferrara.

Ao atuar na mitigação de riscos, o mercado de seguros está totalmente 
relacionado ao mercado de segurança, no entanto a integração entre executivos 
e empresas dos dois setores é mínima. Buscando intensificar essa integração, o 
CIST esteve entre os apoiadores da feira internacional de segurança Exposec, a 
maior da América Latina, que aconteceu de 10 a 12 de maio, no São Paulo Expo.
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TOKIO MARINE SEGURADORA

Diretor de automóvel, 
Luiz Padial

A Tokio Marine Seguradora criou a Diretoria de 
Automóvel, e colocou a divisão sob o comando de Luiz 
Padial, profissional com mais de 17 anos de experiência 
na área de seguros. O executivo já fazia parte da equipe da 
companhia, onde atuava como superintendente de Auto. 
Na nova posição, Padial continuará reportando ao diretor 
executivo de Produtos Massificados, Marcelo Goldman. 
Ele terá como uma de 
suas missões liderar as 
equipes de Produtos 
Auto, desenvolver seguros 
específicos para o setor e 
manter o crescimento da 
empresa no ramo. 

movimentação

SINDSEG-SP

Cerimônia de Posse
O Sindseg SP realizou, no dia 3 de maio, a cerimônia de posse da sua nova diretoria e 

conselhos para o triênio 2016-2019. O evento aconteceu no Hotel Tivoli, em São Paulo, e 
contou com a presença do desembargador Dr. José Renato Nalini, Secretário de Educação 
do Estado de São Paulo, que 
representou o Governador 
Geraldo Alckmin; do Dr. 
Salvador Zimbaldi, Secretário 
de Turismo da prefeitura de São 
Paulo, representando o Prefeito 
de São Paulo Fernando Haddad 
e do Dr. Roberto Westenberger, 
Superintendente da Susep, além 
das principais lideranças do 
mercado de seguros.

UCS

12 anos de atividades 
O 3º Trocando 

Ideias de 2016, 
evento promovido 
pela UCS no dia 
19 de abril, foi 
em comemoração 
aos 12 anos da 
associação. O 
palestrante André 

Santos, que também é corretor de seguros, apresentou dicas de vendas. 
Todos os associados presentes ganharam o último livro editado pelo 
palestrante, com o título “Dicas de vendas de seguros - 2° edição”. No 
mesmo dia, os associados da UCS se reuniam em assembleia ordinária 
para análise do balanço financeiro de 2015.

BB E MAPFRE SEGUROS 

CEO da área regional LATAM Sul,  
Marcos Eduardo Ferreira

Marcos Eduardo Ferreira, então CEO do Grupo Segurador Banco do 
Brasil e Mapfre nas áreas de Auto, Seguros Gerais e Affinities (Mapfre 
BB SH2), passa a ser o novo CEO da Área Regional LATAM Sul, 
em substituição a Aristóbulo Bausela, que assume o cargo de CEO 
da Territorial LATAM, no lugar de Rafael Casas Gutierrez, que irá se 
aposentar. A Área Regional LATAM Sul, que tem sede na Colômbia, 
abrange ainda Argentina, Chile, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e 
Venezuela. Formado em economia e contabilidade, com especialização 
pela IESE Business School, Marcos Ferreira ingressou na Mapfre em 1989.

CEO nas áreas de auto, seguros gerais e 
affinities, Luis Gutiérrez Mateo

Luis Gutiérrez Mateo, que estava à frente da Mapfre  BHDL na República 
Dominicana, assume o lugar de Marcos Ferreira. Luis Gutiérrez é formado em 
administração pela Universidad Laboral de Málaga (Espanha) onde também 
estudou ciências empresariais. Há 28 anos na Mapfre , acumulou sólida experiência 
no setor de seguros em diversas áreas na Espanha, sede do Grupo, e atuou por um 
breve período como diretor corporativo de Resseguro na Mapfre Brasil. Em 2012, 
foi nomeado CEO da Mapfre  BHDL Seguros na República Dominicana.

Diretor geral da Rede Mapfre e Canais, 
Raphael de Luca Junior

Com mais de 16 anos de atuação na área comercial da seguradora, o 
executivo Raphael de Luca Junior assume o cargo de diretor geral da Rede 
Mapfre e Canais do Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre. O executivo 
é formado em Ciências Contábeis e Atuariais, com MBA em Gestão de 
Seguros e especialização no IESE. A partir de agora, de Luca é responsável 
por toda a estratégia da área comercial da marca em território brasileiro. 

MONDIAL ASSISTANCE

Diretor Comercial, 
Fábio Lucato

Fábio Lucato é o novo diretor comercial da Mondial 
Assistance. O executivo, que atua há 10 anos nas áreas 
comercial, financeira e marketing ocupando cargos 
de diretoria, irá se reportar diretamente ao CEO da 
companhia, Vincent Bleunven. O novo diretor comercial 
é formado em Engenharia 
pela Escola de Engenharia 
Mauá, com pós-graduação em 
Negociações Internacionais 
pela FAAP e MBA em Gestão 
de Empresas pela Fundação 
Getúlio Vargas.
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escada acima / escada abaixo
Use este espaço você também, enviando sugestões para o e-mail: jcs@sincorsp.org.br
Se aceita, sua sugestão poderá ser publicada nesta seção.

2. Susep, CNseg e Fenacor assinam acordo em prol da educação 
financeira com o Programa de Educação em Seguros (Susep)

1. Número de veículos recuperados após roubo ou furto subiu 
6,43% no primeiro trimestre do ano (Grupo Tracker)

3. Aporte a planos abertos soma r$ 21,5 bilhões no primeiro 
trimestre, registrando expansão de 5,7% (FenaPrevi)

4. roubo de carro tem queda de 26,6% em dois anos, devido 
à lei do Desmanche (Secretaria de Segurança Pública)

cooperativismo

Credicor-SP tem 
rentabilidade recorde

O resultado da Credicor-SP (Cooperativa de Crédito dos Corretores de Seguros) 
acumulado no exercício de 2015, e apresentado em assembleia ordinária no dia 
13 de abril, foi 100% maior que 2014. Essa é uma grande notícia para os cotistas 
(clientes), que têm participação nas sobras (lucros) proporcionalmente ao volume 
de operações realizadas na cooperativa - além da remuneração das cotas adquiridas 
(100% da Selic), as sobras apuradas no exercício são distribuídas aos sócios, 
proporcionalmente às operações realizadas e suas fórmulas de cálculo.

“Os indicadores positivos, que nos enchem de otimismo, mostram que estamos 
no caminho certo. É a certeza que nos impulsiona a continuar esse trabalho, cada 
vez mais fortalecido na ideia do desenvolvimento do cooperativismo, de economia 
e crédito”, afi rma o presidente da instituição, o corretor de seguros Luiz Ioels.

Em 10 anos de atividades da Credicor-SP, o patamar de crescimento chega 
a 100% ao ano e de forma sustentada. “Se os números apresentados são bons, 
sabemos que ainda temos muito espaço a ocupar e crescer cada vez mais”, ressalta o 
presidente. 

Isso demonstra claramente que a cooperativa não trabalha apenas com capital / 
empréstimo, mas tem excelentes ofertas de aplicação. “Ao mesmo tempo em que 
o aumento dos depósitos mostra que o sistema vem ganhando mais confi ança por 
parte dos associados, é possível perceber que temos um enorme potencial para 
atrair cooperados com perfi l aplicador, além dos tomadores”, completa a gerente 
Geny Schimith. “O fortalecimento está acontecendo e estamos começando a 
colher o que plantamos”, afi rma.

Números apresentados na última assembleia
Rentabilidade das cotas de capital: foi aplicado 100% da SELIC sobre o 

saldo médio anual em cotas de capital – média de 12% (o que é 67% superior à 
caderneta de poupança que rendeu 7,29% no ano 2015). Além dessa excelente 
remuneração aplicada em  31.12.2015, foram distribuídas as sobras (lucro), 
creditadas em conta corrente dos cooperados em 04.05.2016, proporcionalmente 
às operações realizadas.

COMPArE A EVOlUÇÃO

Período
resultado Bruto

(r$)

resultado liquido
Creditado em conta 

corrente dos cooperados
(r$)

2014 488.891,57 157.138,20

2015 825.106,09 401.362,69
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1. Youse Seguradora dispensa presença do corretor de 
seguros nas transações

2. revista Quatro rodas divulga proteção veicular de 
cooperativas e associações como seguro de automóvel

3. ANS suspende 35 planos de saúde por reclamações 
como negativa e demora no atendimento (ANS)

4. Queda de energia eleva em 28,3% os sinistros pagos 
no seguro residencial (BB e Mapfre)

com corretor

Este quadro é produzido pela docente da Unisincor, Suely Aguiar

Cont. “A importância do 
bom português no contexto 
corporativo”
29. Em vez de / ao invés de
  Errado:  Ao invés de enviarmos um e-mail, debatemos o assunto com 

o segurado.
  Certo:  Em vez de enviarmos um e-mail, debatemos o assunto com 

o segurado.
 Regra -  Em vez de é usado como substituição.

Ao invés de é usado como oposição. 
 Ex.: Subimos, ao invés de descer.
30. Esquecer / esquecer-se de
 Errado: Eu esqueci do aniversário da minha mãe.
 Certo: Há duas formas:  Eu me esqueci do aniversário da minha mãe.

Eu esqueci o aniversário da minha mãe.
  Regra -  O verbo esquecer só é usado com a preposição de (da - do) 

quando vier acompanhado de um pronome oblíquo (me, te, 
se, nos, vos).

31. A par / ao par
 Errado: Ele já está ao par do assunto.
 Certo: Ele já está a par do assunto.
 Regra -  No sentido de estar ciente, o correto é “a par”.

Use “ao par” somente para equivalência cambial. 
 Ex.: “Há algum tempo, o real e o dólar estiveram quase ao par.”
32. Quite / quites
 Errado: O corretor de seguros está quites com a Receita Federal. 
 Certo: O corretor de seguros está quite com a Receita Federal.
 Regra -  “Quite” deve concordar com o substantivo a que se refere.

Quite - singular: Ele está quite com o Serviço Militar.
  Ex.:  Quites - plural: Os corretores de seguros estão quites com 

o Sindicato.
33. De mais / demais
 Errado: Você estuda de mais!
 Certo: Você estuda demais!
 Regra -  Demais signifi ca excessivamente.

“De mais” opõe-se a “de menos”. 
 Ex.: Alguns possuem mordomias de mais; outros de menos.
34. A nível de / em nível de
 Errado: A reunião será realizada a nível de diretoria.
 Certo: A reunião será realizada em nível de diretoria.
 Regra -  A expressão “em nível de” deve ser usada quando se referir 

a “âmbito”.
“A nível de” signifi ca “à mesma altura”. 

 Ex.: Estava ao nível do mar. 
35. Viagem / Viajem
 Errado: Espero que eles viagem em julho.
 Certo: Espero que eles viajem em julho.
 Regra -  Viajem é a fl exão do verbo “viajar” no Presente do Subjuntivo 

(3ª. pessoa-plural)
Viagem é substantivo. 

 Ex.: Desejo-lhe uma boa viagem!
36. Obrigado / Obrigada
 Errado: Muito obrigado! - disse a corretora de seguros.
 Certo: Muito obrigada! - disse a corretora de seguros.
 Regra -  Homem deve dizer “obrigado”.

Mulher diz “obrigada”. 
 Ex.: A fl exão também ocorre no plural.
 Ex.: Muito obrigadas! - disseram as secretárias ao palestrante.
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ponto de vista

Edmur de Almeida
Corretor de seguros e coordenador 
da Comissão de Crédito, Garantia e 
Fiança do Sincor-SP

Atuação das companhias afiançadoras 
ou fiduciárias

A Comissão de Crédito, Garantia e 
Fiança do Sincor-SP entende como ilegal 

a prestação de garantia para contratos 
com a administração pública, por meio de 
cartas de fiança emitidas por companhias 
afiançadoras ou fiduciárias, eis que não  
se trata de documentos emitidos nem  
por banco, nem por seguradora

Quanto aos contratos privados, em prol da ética e das boas 
práticas de mercado, assim como em favor da credibilidade 
do produto seguro garantia e na defesa dos interesses dos se-
gurados e de todo o mercado, aconselhamos que se detenha o 
máximo cuidado com esses instrumentos, eis que:

•   As  companhias fiduciárias,  apesar de  legalmente  cons-
tituídas, não estão sujeitas a qualquer regulamentação  
ou fiscalização;

•   Se suas demonstrações financeiras não forem auditadas, 
não há transparência quanto à constituição do patrimô-
nio líquido dessas companhias;

•   De  igual maneira, não há  transparência em relação ao 
grau de alavancagem, isto é, o valor total das fianças emi-
tidas e em vigor versus o patrimônio líquido da compa-
nhia. Como não há proteção de resseguro e são aceitos 
riscos recusados pelas seguradoras, pelo menos em tese, 
deveria ser bem baixa essa alavancagem;

•   Alternativamente  ao  grau  de  alavancagem,  as  reser-
vas para sinistros a liquidar precisam estar constituídas  
adequadamente;

•   A maioria  das  fianças  pressupõe,  em  caso  de  sinistro, 
primeiro, a execução judicial dos bens do tomador. Não 
sendo suficiente para ressarcir o prejuízo do segurado, aí 
sim a fiança é executada. Isso abala a credibilidade do 
instrumento fiança e do produto seguro garantia.

O segurado privado precisa estar ciente dessas caracterís-
ticas, caso ele aceite essa forma de prestação de garantia pelo 
tomador. Cabe ao corretor de seguros fazê-lo, para o bem de 
nosso mercado.

A Comissão de Crédito, Garantia e Fiança do Sincor-SP é composta 
por: Edmur de Almeida (coordenador), Bruno Canário de Mello, Eduardo 
Freire do Prado, Emerson Plachevski e Ivone dos Anjos Arello Barbosa

Tem sido frequente a emissão de “cartas de fiança” por em-
presas que não se tratam de bancos nem de seguradoras. Uma 
atividade parecida com aquela desenvolvida pelas “coopera-
tivas de seguro de veículos”, que estão sendo bastante ques-
tionadas, inclusive por entidades públicas, como Ministério 
Público, Polícia Federal e mesmo a Susep.

A Lei 8.666.93 e suas alterações deixam claro que, se tra-
tando de prestação de garantia para contratos da administra-
ção pública, são aceitos os seguintes instrumentos:

•  Caução em dinheiro ou título da dívida pública;

•  Fiança bancária; ou

•  Seguro garantia.

Portanto, a Comissão de Crédito, Garantia e Fiança do 
Sincor-SP entende como ilegal a prestação de garantia para 
contratos com a administração pública, por meio de cartas de 
fiança emitidas por companhias afiançadoras ou fiduciárias, 
eis que não se trata de documentos emitidos nem por banco, 
nem por seguradora.
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