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CAPACITAÇÃO, 
BENEFÍCIOS E 

OPORTUNIDADES
Atuando em cada um dos módulos do Programa
Corretor de Seguros Empreendedor, Sincor-SP

promove desenvolvimento da categoria e
incentiva postura empreendedora, dando

antes o exemplo em sua própria
administração. Pág 19

Campanha novos sócios
Para ampliar número de associados, garantindo 

ainda mais representatividade, Sincor-SP 
oferece vantagens e kit boas-vindas. Pág. 18

Seguro para fenômenos
da natureza

A região de Campinas é castigada por 
temporal acompanhado de microexplosão 

e reforça necessidade do corretor de 
seguros oferecer coberturas adicionais para 

proteção dos clientes. Pág. 10

Novo superintendente 
da Susep

Em entrevista exclusiva, o corretor de seguros e agora 
titular da autarquia Joaquim Mendanha de Ataídes fala 
de seus planos para a desafiadora atuação Pág. 8
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De 6 a 8 de outubro | Palácio das Convenções do Anhembi

QUINTA-FEIRA | 06 OUT 2016
19H00 Entretenimento

20H00 Solenidade de Abertura

21H00 ÀS 24H00 Exposeg

SEXTA-FEIRA | 07 OUT 2016
AUDITÓRIO APRENDER AUDITÓRIO SER AUDITÓRIO EMPREENDER

09H00 ÀS 10H30 Palestra magna de abertura:
Passando o Brasil a limpo

COFFEE BREAK

11H00 ÀS 12H30 Futuro da corretagem de seguros RC – Quanto mais responsabilidade, melhor Fórum de Garantia

12H00 ÀS 23H00 Exposeg

ALMOÇO

14H00 ÀS 15H30 Con� itos e soluções – Uma nova agenda 
para o mercado de seguros

Mitos e verdades sobre a distribuição 
de seguros no Brasil Fórum de Transportes

COFFEE BREAK

16H00 ÀS 17H30 Aprender a empreender Saúde tem remédio?! Fórum de Agronegócios 

20H30 Show com Daniel Boaventura | AUDITÓRIO APRENDER

PR
O

G
RA

M
AÇ

ÃO
 S

U
JE

IT
A 

A 
AL

TE
RA

Ç
Õ

ES

SÁBADO | 08 OUT 2016
AUDITÓRIO APRENDER AUDITÓRIO SER AUDITÓRIO EMPREENDER

09H00 ÀS 10H30 A essência do ser Tecnologia – O consumidor no comando Fórum de Oportunidades

COFFEE BREAK

11H00 ÀS 12H30 Nosso negócio seguro em conjunto com uma nova política Vida – A longevidade do nosso negócio Fórum de Certi� cação Digital

12H00 ÀS 21H00 Exposeg

ALMOÇO

14H00 ÀS 15H30 Globalização – Quais os ensinamentos? Auto – Quais caminhos percorreremos? Fórum de Empreendedorismo
(Sebrae-SP)

16H00 ÀS 17H30 As sete forças que levam você ao sucesso | AUDITÓRIO APRENDER

18H00 ÀS 18H30 Solenidade de Encerramento | AUDITÓRIO APRENDER

20H00 Jantar e Show de Encerramento com Michel Teló | EXPO BARRA FUNDA

De 6 a 8 de outubro | Palácio das Convenções do Anhembi

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO!

RESTAM POUCAS VAGAS!
NÃO DEIXE PARA ÚLTIMA HORA.

JÁ FEZ SUA INSCRIÇÃO PARA O MAIOR CONGRESSO 
DE CORRETORES DE SEGUROS DO MUNDO?
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Juntos, somos mais fortes
Logo no início da gestão implantamos o pro-

grama Corretor de Seguros Empreendedor incen-
tivando a categoria a desenvolver diferenciais de 
negócios por meio de parcerias e alinhamentos 
estratégicos. Desde então, defendemos exausti-
vamente os três módulos do programa – Capa-
citação, Benefícios e Oportunidades, pois acredi-
tamos que, para favorecer o empreendedorismo 
do corretor de seguros, e sua contribuição com o 
desenvolvimento do setor, é preciso que ele tenha, 
respectivamente: conhecimento, melhores condi-
ções de exercer seu negócio e portas abertas para 
novas chances.

A todo o momento se mostra imprescindível 
a postura empreendedora do corretor, cada vez 
melhor preparado e aberto ao diálogo. Como 
agora, que foi confi rmada a nomeação do amigo 
e colega, corretor de seguros e então presidente 
do Sincor-GO, Joaquim Mendanha  de Ataídes, 
como novo superintendente da Susep, liderança 
maior de nosso setor. Temos nos dedicado com 
afi nco aos relacionamentos institucionais, para 
fortalecimento de nossa representatividade, o que 
inclui aproximação política com Fenacor e demais 
Sincor’s do Brasil. Este é um momento de refor-
çarmos a importância da atuação política e da for-
mação de lideranças dos corretores de seguros em 
todos os níveis, afi nal, temos agora um corretor de 
seguros à frente da autarquia com o qual mante-
mos proximidade e ótimo relacionamento. 

Sabemos que o novo superintendente trabalha-
rá de forma abrangente a todos os profi ssionais do 
setor, como fala nesta edição em entrevista que ob-
tivemos em primeira mão, mas é claro que é um 
bom sinal para nossa categoria. Conforme escrevi 
a ele, esperamos que sua missão seja permeada de 
sucesso e que Deus o ilumine, ofertando-lhe paz 
e serenidade em seus atos e decisões na promo-
ção do coletivo e na construção de um ambien-
te profícuo e seguro para o desenvolvimento do 
mercado de seguros – em especial, dos corretores 
de seguros, pois estes a partir de hoje certamente 
veem suas esperanças renovadas na sua luta diária, 
na sua defesa e em seus anseios. 

Tendo evidenciada a importância dos relaciona-
mentos institucionais para o avanço do trabalho 
do Sincor-SP, a recuperação – ou, em muitos ca-
sos, construção – desses elos é um dos focos da 
nossa gestão. Também como relatamos em outra 

Ninguém faz nada 
sozinho, precisamos 

nos munir de parcerias. 
Com apoio mútuo 
é muito mais fácil 

avançar – inclusive 
este é o princípio de 

sindicato e do próprio 
produto seguro

Alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP

Forte abraço!

matéria, estivemos em reunião com o Secretário 
da Educação, que nos abriu portas de maneira 
inédita para levarmos o programa Cultura do Se-
guro, que vem sendo totalmente renovado, para 
as escolas públicas do Governo. Ninguém faz 
nada sozinho, precisamos nos munir de parcerias 
valiosas como estas. Com apoio mútuo é muito 
mais fácil avançar – inclusive este é o princípio de 
sindicato e do próprio produto seguro. Também 
precisaremos de apoio de associados para levar a 
cultura do seguro às 5.300 escolas do estado que 
nos foram colocadas à disposição. 

Vemos assim que a força de um sindicato, 
como entidade representativa de uma categoria, é 
construída com a união e agremiação de cada vez 
mais membros. Atualmente, dos 28.500 correto-
res de seguros do Estado de São Paulo, mais de 
12 mil são associados. Para ampliar o percentual, 
ganhando representatividade, e atendendo solici-
tação da categoria, lançamos neste mês de julho a 
campanha “Associar é Conquistar – Juntos somos 
mais Sincor-SP”. Com ela, fazemos mais uma en-
trega do plano de gestão, que prometia ação para 
reforçar a representatividade, com condições para 
atrair novos associados, em especial àqueles que 
estão em início de carreira.

Desenvolvemos o Kit do Corretor de Seguros 
Associado que, além de ser entregue aos novos en-
trantes, está sendo distribuído a todos os demais 
membros. O material contém carteira de associa-
do do Sincor-SP, com foto, para mostrar a seus 
clientes que é corretor de seguros e sindicalizado, 
certifi cado de associado da empresa corretora e do 
corretor pessoa física, vale cursos de qualifi cação 
Unisincor, Guia de Benefícios do Sindicato, Có-
digo de Ética do Corretor de Seguros, pin do Sin-
cor-SP, caneta, folhetos institucionais e uma men-
sagem de boas-vindas. Já começamos a entregar 
em nossos eventos regionais, e vemos os corretores 
ansiosos em receber seu material, em especial a 
carteira que o identifi ca como profi ssional.

Juntos somos mais fortes, juntos somos todos 
o Sincor-SP, juntos batalhamos pelo crescimento 
da nossa profi ssão, e juntos construímos o futuro.
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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

Reação dos corretores Comentário – Reunião com o Secretário 
de Educação

Comentário – Reunião coordenadores 
de Comissões

Prezado Sandro, Agradecemos por suas manifestações, sugerimos visitar o site do Sincor-SP e 
acompanhar toda nossa programação. No entanto, para melhor orientá-lo, informamos que 

atualmente realizamos nossos almoços com o título “Encontro de Corretores de Seguros Empreendedores”, 
que este ano, em razão do Conec, será realizado em 3 edições, sendo uma jantar. Adicionalmente, criamos 
o “Voz do Empreendedor”, que são cafés da manhã realizados em nossas Regionais, com no mínimo duas 
edições mensais. Ou seja, estamos próximos ao corretor de formas diversas. Esperamos ter atendido seu 
comentário. Forte abraço, Alexandre Camillo.

São Paulo, 13 de julho de 2016
Presidente do Sincor-SP
aLEXaNDrE CamILLo

São Paulo, 05 de julho de 2016
Corretor de seguros da regional Centro
aLESSaNDro Da SILVa maToS

Pelo Facebook, 14 de julho de 2016
Corretor de seguros da regional Zona Norte
WaLTEr mUNHoZ

Pelo Facebook, 14 de julho de 2016
JUSIVaLDo aLmEIDa VaLDo

Boa tarde pessoal do Sincor!!! Sei que estamos em ano de congresso...mas acho que isto não 
deveria intervir nos almoços de encontros de corretores!!! Antes eram bimestrais e agora nem isto!!! 
Sinceramente, sou associado há 13 anos, desde o início da minha carreira, mas penso seriamente em 
fi car só até o Congresso acabar!!!acho as mensalidades muito caras e nem contato temos mais!!!

Parabéns! Espero que desta vez as 
portas estejam defi nitivamente abertas, 
pois na época em que fui palestrante, 
só conseguimos entrar em escolas 
particulares, e mesmo assim com muita 
difi culdade. Tudo pela educação!!!

Alexandre Camillo, penso que "O 
talento vence jogos, mas só o trabalho em 
equipe ganha os melhores campeonatos". 
Parabéns a todos!

São Paulo, 13 de julho de 2016
Corretor de seguros da regional Centro
aLESSaNDro Da SILVa maToS

Ok... obrigado por responder as questões que muitos corretores que assim como eu, 
elegemos a atual gestão por confi ar muito em vcs!!!
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Corretor de sucesso
é corretor regularizado.

Contribuição 
sindical
patronal 2016 – Pessoa física

MAIS INFORMAÇÕES:
DEPARTAMENTO DE CADASTRO
(11) 3188-5033 / 5035 / 5048

www.sincorsp.org.br

*A Contribuição Sindical é fundamentada legalmente pela Circular Susep 447/12 e art. 149 da Constituição Federal.

Fique atento às datas para pagamento, de 1º a 31 de agosto.

O recolhimento é obrigatório para o exercício da nossa profissão*



Ameaças aos Jogos 
Olímpicos demandam 
contratação de seguros

Muitas potenciais ameaças se entrelaçam – Zika vírus, 
terrorismo, desordem civil -, mas seguradoras dizem que uma 
dramática interrupção ou cancelamento dos Jogos não deixarão 
os organizadores de mãos vazias. Aproximadamente R$ 2 
bilhões em seguros foram garantidos para acobertar o Comitê 
Olímpico Internacional, emissoras, organizadores e outros com 
parcela na operação dos Jogos.

O custo para a realização da 
Olimpíada é estimado em US$ 20 
bilhões, incluindo a construção 
de estádios, locais de habitação 
e outros lugares. Muitos têm 
um propósito que vai além 
dos Jogos. As políticas são 
projetadas para cobrir alguma 
ou todas as perdas diretamente 
relacionadas aos Jogos, sejam 
causadas por desastres naturais, 
ataque terrorista ou qualquer outro 
‘perigo desconhecido’, como diz o termo 
da indústria.

Maioria de roubos e furtos 
em carros acontecem no 
período noturno

Levantamento feito no último mês de junho pela 
Carglass, especialista em reparo e troca de vidros 
automotivos, aponta que a bolsa é o item mais furtado/ 
roubado dos carros na região Sudeste do Brasil, com 
14% das incidências. O dado surpreende, já que o estepe 
tinha liderado o levantamento como o item mais furtado/
roubado nos três anos anteriores e este ano caiu para o 
segundo lugar com 12%.

Os dados aferidos apontam que em terceiro na 
preferência dos ladrões aparece o aparelho de som, com 
11%, depois itens pessoais (10%) e celular (7%). De 
acordo com o levantamento, mais da metade dos roubos/
furtos acontecem durante o período noturno (52%). Já 
24% acontecem de manhã e 24% à tarde.

Tabagismo está diminuindo entre os jovens
Pesquisa da SulAmérica sobre comportamentos de saúde nas diferentes faixas etárias traz boas 

notícias. De acordo com o V Estudo Saúde Ativa – Gerações, o hábito de fumar tem apresentado queda 
signifi cativa entre as gerações mais novas. Entre os entrevistados da geração Z, que contempla os nascidos 

a partir de 1991, 86% afi rmaram nunca ter fumado. 
Segundo o levantamento, a incidência é muito superior entre 

os baby boomers, geração formada por nascidos entre 1946 e 1964, 
em que 48,1% dos entrevistados informaram já ter fumado em 

algum momento da vida. Nas gerações X (nascidos entre 1965 e 1976) 
e Y (entre 1977 e 1990), 71,6% e 78,8% dos participantes nunca 

fumaram, respectivamente. O estudo 
traz ainda um recorte sobre ex-fumantes: 
entre os baby boomers, 35,6% fumaram e 
largaram o cigarro. Esse índice é de 18,2% 
na geração X; de 11,9% na geração Y, e de 
6,8% entre os integrantes da geração Z.

Febre mundial, jogo 
Pokémon Go envolve riscos 
de responsabilidade

Muitos entre os 15 milhões de jogadores que baixaram o 
aplicativo Pokémon Go e seguem buscando pelo Pikachu 
e outras criaturas  estão se colocando em perigo, no 
entusiasmo de atingir o próximo nível, capturar a próxima 
criatura ou achar os Lucky Eggs. O jogo recentemente 
reivindicou seu primeiro acidente, quando um homem de 
28 anos, Steven Cary, simplesmente bateu seu carro contra 
uma árvore enquanto olhava para um Pokémon "raro" no 
aplicativo. Em outro acidente, um jogador estacionou seu 
carro em local proibido para capturar seu Pokémon e o 
automóvel foi atingindo por um segundo veículo.

Provavelmente, a Niantic Labs, desenvolvedora de 
software sediada em São Francisco que criou o app, não 
antecipou o nível do risco. No entanto, a companhia poderia 
ser responsabilizada caso houver uma reivindicação geral de 
negligência feita por proprietários, escolas, igrejas ou museus 
que fossem danifi cados por jogadores caçando Pokémon.

cobertura básica

Perfi l do segurado de 
previdência muda 
com o tempo

O corretor de seguros deve fi car atento 
às recentes mudanças no perfi l dos segurados e de 
participantes em previdência privada. Segundo o presidente da Federação Nacional de Previdência 
Privada e Vida (FenaPrevi), Edson Franco, além do novo quadro demográfi co e socioeconômico, há um 
componente cultural, que também é importante observar, com atenção. “A média de idade do investidor 
que hoje aplica em previdência é de 45/46 anos, a geração que ainda tem uma memória infl acionária. 
Já as novas gerações tendem a ter uma visão mais de longo prazo, pois já viveram experiências de 
estabilidade monetária e macroeconômica”.

A cultura de poupança de longo prazo muda com o tempo, o que traz para corretores e seguradores 
a responsabilidade de formar pessoas, ajudá-las a entender a importância desses mecanismos de 
investimento e de proteção que correspondam a essas expectativas. Para o presidente da FenaPrevi, esse 
cenário aumenta a importância de novos produtos e soluções que chegam ao mercado, como o Universal 
Life, em fase de regulamentação na Susep.
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TENHA UMA 
PROFISSÃO 
SEGURA!
Graduação em 
Administração 
e Seguros

Um curso único, ministrado 
nas cidades do Rio de Janeiro e 
de São Paulo, que prepara os 
alunos para uma atuação de 
alto desempenho em qualquer 
segmento, principalmente o 
de seguros, um dos mais 
promissores do País.

www.profissaosegura.com.br
processoseletivo@funenseg.org.br

Confira a política de bolsas e os benefícios a empresas 
conveniadas em “Como Ingressar”, no site abaixo.

SÃO PAULO
Rua Augusta, 1.600
Consolação | São Paulo | SP
11 2739-1000

Anúncio Graduação 2016 _JCS - Meia Pagina (12,5x32).indd   1 19/07/2016   17:07:54

tendências

Em 2020, mais idosos do 
que crianças

Foi recentemente divulgado o estudo “An Aging World: 2015 Internatio-
nal Population Reports”, do US Census Bureau (agência dos EUA responsável 
pelo censo demográfi co). O objetivo do texto é analisar como se comportará a 
população mundial nos próximos anos. Uma das conclusões mais importantes 
é que estamos prestes a vivenciar uma situação demográfi ca como nunca antes 
foi enfrentada. Pela primeira vez na história da humanidade, haverá mais idosos 
(pessoas acima de 65 anos) do que crianças (abaixo de 5 anos). Esse fato deve 
acontecer daqui a, aproximadamente, cinco anos.

Esses grupos etários continuarão a crescer em direções opostas. Por exemplo, 
em 2050, a previsão é que as pessoas com mais de 65 anos serão quase 16% da 
população mundial, enquanto as de menos de 65 anos serão 7%. Ou seja, mais 
do que o dobro.

A seguir, mais números:
•  Em 2050, a expectativa de vida média irá chegar a 77 anos, enquanto que 

em 1950 era de 48 anos. 
•  De hoje até 2050, a população com mais 60 anos irá passar de 900 milhões 

para 2,1 bilhões.
•  A idade média da população mundial irá passar dos quase 30 anos de hoje 

para 36 anos em 2050.
•  Em média, a expectativa média de vida aumenta um ano a cada cinco anos.
•  A região com mais idosos continua a ser a Europa. A expectativa é que, 

em 2050, 25% das pessoas que vivem nesse continente estejam acima de 
65 anos. 

Esses fatos têm implicações diversas: sociais, econômicas, políticas, compor-
tamentais, etc. Por exemplo, será necessário construir menos escolas e mais hos-
pitais. O divertimento social deverá levar em conta essa nova faixa etária, talvez 
algo mais tranqüilo e menos parque de diversões. Até a violência urbana deve 
diminuir, já que o fator idade é um componente importante nesse tópico.

No mercado de seguros, essa mudança também tem muitas implicações. Por 
exemplo, para uma população que irá viver mais, os produtos de previdência 
ou de saúde vão ganhar mais importância. Já os seguros de automóveis talvez 
tenham menos atrativo, pois pessoas idosas usualmente têm menos interesse 
em dirigir. O corretor de seguros precisa fi car atento a esse movimento.

Esta coluna é elaborada pelo consultor de economia do Sincor-SP, Francisco Galiza
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Novo superintendente da Susep, Joaquim Mendanha 
de Ataídes, é corretor de seguros
O novo superintendente da Susep é o 
corretor de seguros e presidente licenciado 
do Sincor-GO, Joaquim Mendanha de 
Ataídes. A nomeação para o cargo foi 
publicada no Diário Oficial da União de 
26 de julho. Ele será sucessor de Roberto 
Westenberger, que cinco dias antes deixou 
o cargo que assumiu em março de 2014.

Joaquim tem 48 anos e está há 29 anos no mercado de 
seguros. Graduado em Administração e Marketing pela 
então Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e 
Master in Business Administration (MBA) em Seguros e 
Resseguros pela Escola Nacional de Seguros, habilitou-se 
corretor de seguros em 1989 e, desde 1997, desempenha 
também atividade de representação institucional junto 
ao setor. De 1998 a 2000 foi 2º secretário na diretoria 
do Sincor-GO. Entre 2001 e 2003, ocupou a cadeira 
de 1º secretário e entre 2004 e 2006, 1º vice-presidente 
nessa entidade. Em 2007, elegeu-se para seu primeiro 
mandato como presidente do Sincor-GO. Estava 
exercendo o seu terceiro mandato (gestão 2014-2018), 
até ser convocado pelo Governo para assumir o comando 
da Susep. Desde 2001, ocupa funções na diretoria 
da Fenacor. 

Nesta conversa exclusiva ao JCS, ele fala de seus 
planos para a nova e desafi adora atuação.

Como é o desa� o de estar no cargo mais 
importante do setor de seguros e determinar 
os rumos do nosso setor em um período tão 
importante em que nos preparamos para sair da 
crise e desenvolver tantas oportunidades?

O desafi o é natural e decorrente da magnitude de 
comandar um importante segmento da economia 
nacional, que é o setor de seguros, resseguros, 
previdência complementar aberta e capitalização. A 
minha atuação, junto com o corpo diretivo e funcional, 
será marcada, sempre, pelo otimismo, e a experiência 
pessoal e profi ssional de todos que integram a 
autarquia. Efetivamente, como empreendedor desse 
setor há quase três décadas, sei bem como ele funciona; 
conheço suas reais demandas e, acima de tudo, a sua 
enorme relevância para o País, na questão da retomada 
do desenvolvimento; o estímulo da poupança interna 
e fonte inesgotável de geração de empregos. O 
incentivo e o fomento do setor, de forma consistente, 
nesta nova administração, que ora se inicia, serão de 
fundamental importância para preparar e ajudar o País 
a sair da atual crise. O setor está bem regulado, sólido, 
robusto, oferecendo várias janelas de oportunidades 
de negócios.

Quais seus planos e prioridades à frente 
da autarquia?

Os planos e prioridades serão defi nidos seguindo 
a orientação econômica do Ministério da Fazenda, 
que tem a competência legal para estabelecer, 
evidentemente, a política e as diretrizes para o Setor, 
na forma estabelecida pelo Decreto-Lei nº 73, de 
1966. A partir dessa defi nição, a autarquia partirá para 
a sua plena implementação e execução. É importante 
também ressaltar que a autarquia, está integrada 
no Sistema Nacional de Seguros Privados como 
entidade supervisora e fi scalizadora do mercado de 
seguros. E, assim, dará ênfase ao justo tratamento dos 
consumidores de seguros, observando e reforçando, 
por outro lado, a questão da conduta ética de todos 
os entes supervisionados, para que o setor possa 
funcionar bem e de forma disciplinada, com avanços 
no curso do tempo.

No que bene� ciará a categoria ter um corretor 
de seguros na Susep?

Na realidade, as pessoas que militam no setor de 
seguros têm conhecimento que a minha formação e 
atividade profi ssional é a de corretor de seguros. Sei, 
também, do tamanho da importância do corretor 
de seguros, para o consumidor. Porém, a minha 
recente nomeação para ser o superintendente da 
Susep decorre, exatamente, da minha experiência 
profi ssional de longa data, capacidade, conhecimentos 
e uma visão bem mais apurada e ampla do setor, pela 
minha militância diuturna, que é de longa data. Na 
Susep, o foco será direcionado, invariavelmente, a 
todo o conjunto de atores do mercado de seguros, 
de forma bem mais planejada e integrada, com 
ênfase, repisando, na proteção do consumidor que 
é, indubitavelmente, a base da existência negocial 
proporcionada pelo setor.

Como você pretende atuar com a 
autorreguladora dos corretores de seguros, 
entidade que é uma extensão da Susep?

É inquestionável que as entidades autorreguladoras 
estão previstas na Lei Complementar nº 137, de 2010, 
como órgãos auxiliares da Susep. Existe constituída 
e autorizada, atualmente, pela Susep, a entidade 
autorreguladora Ibracor. Conheço a estrutura interna 
da autarquia, e vejo com bons olhos que o Ibracor, 
poderá ser demandado para ajudar a autarquia, de 
forma mais estreita, na realização de suas atividades 
fi nalísticas e serviços específi cos, em todo o território 
nacional, desonerando diretamente a Susep, tudo na 
conformidade prevista na citada Lei Complementar.

Quais ajustes você pretende determinar 
na legislação do seguro auto popular, para 
viabilizar este novo nicho de mercado, 
atendendo a anseios de seguradoras, corretores 
e, principalmente, consumidores?

É evidente que encerrado no dia 25/7/2016, o 
prazo da audiência pública, as sugestões devem estar 
sendo elencadas, analisadas e apuradas as que deverão 
ser acolhidas ao texto de Resolução do CNSP. Estou 
plenamente convicto que o seguro popular auto, com 
a interação à Lei nº 12.977, de 2014, constitui num 
novo cenário para a realização de seguros de veículos 
com mais de cinco anos de fabricação, os quais, 
geralmente, não tem cobertura securitária, abrindo 
espaço e fato motivador que está sendo utilizado por 
associações e cooperativas, pulverizadas em vários 
municípios. O seguro auto popular, em todos os seus 
aspectos, terá uma atenção especial da autarquia.

Como � ca o recadastramento e a carteira de 
habilitação do corretor de seguros?

Esses assuntos já estão em andamento na autarquia. 
Ainda não estou inteirado sobre os procedimentos até o 
momento adotados. Se houver a necessidade de ajustes 
pontuais para serem mais céleres, evidentemente, 
isto ocorrerá. O recadastramento é uma necessidade 
urgente, pois o número de mais de 100 mil corretores 
registrados na autarquia, efetivamente, não traduz a 
realidade. Quanto à identidade profi ssional é essencial 
resgatar o que ocorria no passado, quando do registro, 
o Corretor recebia sua identidade profi ssional.
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Na Susep, o foco será direcionado, invariavelmente, 
a todo o conjunto de atores do mercado de seguros, de forma bem 
mais planejada e integrada, com ênfase, repisando, na proteção do 

consumidor que é, indubitavelmente, a base da existência 
negocial proporcionada pelo setor

Qual a importância dos Sincor’s e da Fenacor 
para o trabalho da autarquia?

Essas entidades representativas dos corretores de 
seguros, assim como a CNSeg e suas federações 
associadas, incluindo neste contexto a Escola Nacional 
de Seguros, sempre contribuíram, decisivamente, para 
a organização e crescimento do setor. Creio ser muito 
positivo resgatar, doravante, a Comissão Mista, no 
âmbito da Susep, que era integrada também por essas 
entidades. Vejo, também, como positivo os conceitos 
e subsídios técnicos e de mercado que podem emergir 
de tal Comissão e serem analisados e aproveitados.

Quais são os principais desa� os do setor de 
seguros e, em especial, dos corretores?

O mercado precisa de uma agenda positiva. 
O desafi o será dar visibilidade para o setor, 
demonstrando, inclusive para o Governo o quão 
é importante o seguro no universo da economia do 
nosso País. A nossa missão na Susep, também, inclui 
demonstrar para o Poder Executivo, a real dimensão 
desse mercado e a sua participação no PIB, em torno 
de 6% (seis por cento). Torna-se inquestionável a 
importância que o setor representa para a sociedade, 
em termos de segurança, proteção e garantia. No ano 

passado, foram devolvidos para pessoas e empresas, 
sob a forma de indenizações, benefícios e sorteios, 
mais de R$ 229 bilhões. Isso representa mais de 627 
milhões que foram reinjetados na economia a cada 24 
horas, em 2015. Qual segmento econômico faria isso, 
além do mercado de seguros? Quanto aos corretores de 
seguros ativos, eles correspondem, atualmente, mais 
de 85% (oitenta e cinco por cento), da distribuição 
nacional de produtos das seguradoras. Assim, vejo 
que os corretores de seguros também estarão sempre 
integrados como parte no processo de enfrentamento 
de desafi os do setor.
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Vendaval: seu cliente está mesmo protegido?

Seguro ajuda moradores de Campinas a ter 
prejuízos recuperados após temporal que 
assolou a região, reforçando a necessidade 
de o corretor oferecer coberturas adicionais 
ao consumidor
Por Elaine Lisbôa

Foi na madrugada do domingo, dia 4 de junho, que 
um forte temporal acompanhado de microexplosões 
atingiu a cidade de Campinas, deixando rastros de 
destruição por todos os lados. 

Segundo a Defesa Civil, os ventos passaram de 100 
km/h, mais de 100 árvores foram derrubadas, com regis-
tro de quase 1.500 raios. Cinco torres de transmissão de 
energia foram prejudicadas, afetando cerca de 100 mil 
residências. Pelo menos 300 casas ficaram destelhadas. 

“À meia-noite, começamos a ouvir um barulho di-
ferente, com muitos estouros. Os raios aconteciam ao 
mesmo tempo, parecia uma chuva de pedras. As árvo-
res ficaram como se alguém tivesse dado um nó; elas 
permaneceram no chão, mas estavam torcidas. A ener-
gia acabou. Não havia condições de sairmos de casa. 

Moro há 16 anos em Campinas e nunca vi algo seme-
lhante acontecer», conta o empresário Jackson Soares.

Ele mora em um condomínio de casas e teve o te-
lhado da residência danificado. Parte das telhas caiu 
sobre os dois carros na garagem, danificando a lataria 
e os vidros. Na segunda-feira, dia 6 de junho, Soares 
acionou o seguro. “O atendimento do meu corretor 
de seguros, como também da seguradora, foi bastante 
rápido. Não tive nenhum problema. Recebi indeniza-
ção de todos os prejuízos que estavam acordados no 
contrato. Não tenho do que reclamar”, completa. 

Segundo o Centro de Pesquisas Meteorológicas e 
Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri), da Uni-
camp, a região foi atingida por microexplosões, que 
são nuvens carregadas de ar, água, granizo e ventos 
intensos. Elas acontecem quando uma forte rajada de 
vento sai da base da nuvem em direção ao solo, pro-
vocando um forte estouro que deixa quase uma linha 
reta de destruição. 

Especialistas também cogitam a possibilidade do 
evento ter sido combinado de um tornado. Se real-
mente for comprovado, seria um fato científico iné-

dito. A tempestade também chamou a atenção pela 
enorme quantidade de raios. Números da Rede Bra-
sileira de Descargas Atmosféricas apontam que, entre 
sábado e domingo, foram registrados 1.450 raios e 
533 descargas elétricas somente no município.   

A empresa de embalagens La Rondine sofreu des-
telhamento na portaria e na área fabril. Vidros foram 
quebrados, houve infiltração pela chuva e granizo, e 
danos elétricos no estoque, causados pelas descargas 
atmosféricas. “O estoque só não pegou fogo, porque 
nossos seguranças saíram da portaria para se proteger 
nos galpões da fábrica e perceberam um princípio de 
incêndio”, comenta o diretor comercial da compa-
nhia, José Camilo Machado.

A La Rondine optou por fazer os reparos emergen-
ciais nas áreas mais afetadas nos dias subsequentes ao 
evento. Até o fechamento desta edição, teve parte dos 
prejuízos recuperada, mas aguardava aprovação dos 
danos elétricos.

Procura pelo seguro
O interesse pelo seguro na região de Campinas au-

mentou depois do fenômeno. O corretor de seguros 
e 2º tesoureiro do Sincor-SP, Carlos Cunha, fez mais 
de 15 atendimentos, entre empresas, casas, condomí-
nios e automóveis, no período. “E isso ilustra bem o 
nosso jargão na cidade, que é ‘só acontece com meu 
vizinho, até a hora em que formos o próprio vizinho’”, 
comenta. 

Mas ele faz alguns alertas para os corretores de segu-
ros. Apesar da maioria das apólices cobrir eventos rela-
cionados a danos da natureza, a categoria precisa estar 
atenta aos valores segurados nas assistências emergen-
ciais que são menos comercializadas como, por exem-
plo, desmoronamento, responsabilidade civil geral e 
empregador, acidentes domésticos e quebra de vidros. 

“De acordo com o risco, cada seguro tem suas pe-
culiaridades e necessidades de proteção. Cabe ao cor-
retor fazer o gerenciamento das principais coberturas. 
O cliente compra necessidade e não preço apenas”, 
reforça Cunha.

Ele explica que, por se tratar de um ramo muito 
específico e com linguagem própria - o famoso “segu-
rês” - o consumidor não entende, por exemplo, o que 
significa furto simples, bens ao ar livre e cláusula de 
rateio, que implica em perda de indenização. 

“Uma empresa que tenha sido avaliada em R$ 1 
milhão para a parte edificada e por toda a sua história 
e resolveu fazer o seguro por R$ 500 mil, se der uma 
perda total, vai receber R$ 500 mil. Mas, se o prejuízo 
for de 50%, a empresa irá receber R$ 250 mil, pois 
repassou apenas 50% do risco ao segurador e é justo 
que receba na mesma proporção. No entanto, isso gera 
desgaste”, explica o corretor.  

Coberturas adicionais
As ocorrências relacionadas a vendaval, furacão, 

ciclone, tornado, chuva de granizo e fumaça estão  

À meia-noite, começamos a ouvir um barulho diferente,  
com muitos estouros. Os raios aconteciam ao mesmo tempo, 
parecia uma chuva de pedras. As árvores ficaram como se 

alguém tivesse dado um nó; elas permaneceram no chão, mas 
estavam torcidas. A energia acabou. Não havia condições  

de sairmos de casa. Moro há 16 anos em Campinas e  
nunca vi algo semelhante acontecer

Jackson Soares
Empresário morador de Campinas
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Foram derrubadas  
5 torres de transmissão de energia,  
afetando 100 mil residências

Muitos viajantes não consideram que podem acontecer 
situações desagradáveis e inesperadas durante a viagem, seja 
ela particular ou a negócios. O seguro é um item essencial de 

prevenção, que pode diminuir transtornos

Jaime Prazeres
Gerente comercial de Seguro de Vida da Porto Seguro

contempladas nas coberturas adicionais do seguro, 
isso independente do produto (empresarial, residen-
cial, condomínio, auto etc). Entretanto, o corretor de 
seguros precisa estar atento a algumas restrições rela-
cionadas a cada segmento.

O assessor técnico do Sincor-SP, Alexandre Del 
Fiori, dá como exemplo o item de bens ao ar livre, 
que precisa ser contratado especificamente para cobrir 
prejuízos fora do imóvel. “Mesmo tendo o seguro com 
a cobertura adicional de vendaval, o segurado precisa 
contratar a cobertura de bens ao ar livre para ter direito 
a indenização de danos relacionados a toldos, muros, 
cercas, antenas, por exemplo”, aponta. 

Outro fator importante, segundo o técnico, é es-
pecificar, no caso dos seguros empresariais, qual a ati-
vidade do cliente para que as coberturas contratadas 
atendam às suas necessidades. “Algumas apólices já 
sinalizam negócios específicos, como é o caso das con-
cessionárias, cujas coberturas consideram, por exem-
plo, vendaval até fumaça particularmente para essa 
atividade, incluindo ou não bens ao ar livre. Então, 
o corretor precisa enquadrar cada categoria adequada-
mente”, reforça Fiori. 

No seguro residencial, pode-se oferecer ao cliente a 
cobertura adicional “all risks”, que garante indeniza-
ção por perdas e danos de qualquer causa, inclusive 
vendaval, podendo-se incluir itens específicos, como 
de bens ao ar livre, equipamentos eletrônicos, obras de 
arte, quebra de vidros, entre outros.    

Já no caso do seguro automóvel, geralmente o si-
nistro decorrente de um vendaval é caracterizado pela 
“queda acidental sobre o veículo de qualquer agente 
externo”, disponível nas coberturas convencionais do 
produto. Fiori explica que as seguradoras só conside-
ram o dano específico do vendaval se o veículo for ar-
rastado pela força vento.

Descontos como atrativo
As seguradoras geralmente oferecem nos seguros 

empresarial e residencial descontos conforme o cliente 
inclui coberturas adicionais. O objetivo é atrair o con-
sumidor pelos preços oferecidos.

Entretanto, o assessor técnico do Sincor-SP reforça 
que o corretor precisa mostrar para o cliente a impor-
tância da prevenção. “A principal atração do cliente 
para contratar coberturas adicionais deve ser sempre a 
proteção. Muito mais do que oferecê-las pelo desconto 
que podem trazer no seguro como um todo, o corretor 
de seguros precisa destacar e explicar suas necessida-
des”, acredita Fiori. 

Influência da velocidade do vento
Os fenômenos da natureza relacionados a vendaval 

e ciclone (furão ou tufão e tornados) são cientifica-
mente definidos, com características próprias e riscos 
relacionados (veja box com as diferenças). 

Considerando isso, em junho de 1976, a Susep 
aprovou a inclusão nas tarifas de seguros de riscos di-
versos a cobertura de vendaval, furacão, ciclone, torna-
do, granizo, queda de aeronaves, impacto de veículos 
terrestres e fumaça, na forma da divulgação, feita pelo, 

então, Instituto de Resseguros do Brasil, por meio da 
Circular PRESI 013/76.

Essas condições trazem no seu bojo as definições 
sintetizadas e limitação de velocidade exclusivamente 
para o risco de vendaval, até hoje utilizado pelo merca-
do, ou seja, 16 m/s ou 54 km/h. 

“Se observarmos a Tabela de Beaufort, os valores 
encontram-se exatamente no parâmetro originalmen-
te adotado. Assim, em uma análise técnica simplista, 
podemos dizer que, qualquer que seja a velocidade do 
vento que esteja abaixo da determinada, não haverá 
cobertura para os danos causados aos bens, tendo em 
vista que o limite funciona como se fosse uma franquia 
simples, ou seja, somente haverá indenização integral 
dos prejuízos se a velocidade estiver igual ou acima da 
determinada”, explica Fiori. 

E, afinal, microexplosão tem seguro?
Retornando para o tema que iniciamos essa reporta-

gem, o evento que afetou Campinas foi caracterizado 
como uma microexplosão, situação até hoje não pre-
vista nas apólices de seguros. Isso porque, no Brasil, a 
incidência do fenômeno é pequena. 

Alexandre Fiori diz que a microexplosão foi observa-

da pelo mercado somente em outros países e não está 
enquadrada no rol de riscos aprovados e usualmente 
utilizado pelas seguradoras. “Esse fenômeno precisa 
ser observado pelas companhias, pois seu efeito pode 
ser devastador, não somente para bens em terra, mas 
também no pouso e decolagem de aeronaves, tendo 
em vista o cisalhamento do vento, que provoca efeito 
significativo sobre o controle da aeronave, contribuin-
do, assim, para muitos acidentes”, destaca.

Em abril de 1985, uma microexplosão causou aci-
dente no aeroporto regional de Dallas-Forth Worth, 
nos Estados Unidos. Assim que a aeronave chegava à 
aproximação final, encontrou uma severa tesoura de 
vento debaixo de uma trovoada pequena, porém, in-
tensa. A aeronave caiu e explodiu numa bola de fogo. 
Mais de 100 passageiros morreram.

“É importante que o mercado passe a olhar esse 
novo risco e faça a adaptação rapidamente nos seus 
clausulados. Em Campinas, os prejuízos foram cober-
tos, porque as companhias entenderam se tratar de um 
furacão e pela quantidade de pessoas envolvidas. Se o 
sinistro tivesse acontecido em uma ou duas casas com 
a característica de microexplosão, provavelmente teria 
sido negado”, finaliza o técnico. 

TEMPORAL EM CAMPINAS | ALGUNS NÚMEROS

Ventos  
ultrapassaram 
100 km/h A chuva atingiu

74 mm
em poucas  
horas

Entre noite e manhã de 4 e 5  
de junho, foram registrados 

1.450 raios 553 descargas elétricas

300  
casas

100  
árvores

A PREfEITURA  
MANTEvE:

200 pessoas 
para limpeza

30 caminhões  
e 15 máquinas 
para remover  
os entulhos

11JCS JuLho 2016



fENÔMENOS ATMOSfÉRICOS

SEGURO RESIDENCIAL
COBERTURAS ADICIONAIS

SEGURO MULTIRRISCO EMPRESA
COBERTURAS ADICIONAIS

cenário

As primeiras informações sobre 
escalas de vento datam de 1700. Elas 
eram utilizadas pelos navegadores da 
época para estimar a força dos ventos, 
a partir da observação do seu efeito 
sobre o aspecto da superfície do mar. 
Em 1806, o contra-almirante britânico 
Sir francis Beaufort, nascido 
na Irlanda, hidrógrafo, descreve, 
pela primeira vez, em seu diário a 
escala que leva o seu nome, sendo 
posteriormente modificada. Começou a 
ser utilizada em 1831, a bordo do navio 
HMS Beagle na famosa expedição em 
que Charles Darwin participou.

vENDAvAL, GRANIzO E fUMAçA 
No caso de vendaval, cobre destelhamento, danos estruturais e as 
consequências causadas ao conteúdo do imóvel. No caso de granizo, danos 
ao telhado, vidros e quaisquer partes integrantes do imóvel.

vENDAvAL, CICLONE, fURACãO, TORNADO, GRANIzO, qUEDA DE 
AERONAvES, IMPACTO DE vEíCULOS TERRESTRES E fUMAçA 
Para efeito do seguro, é considerado vendaval quando o vento atinge 
velocidade superior a 54 quilômetros por hora. Se o telhado, as janelas ou 
qualquer outra parte da sua casa forem danificados, o segurado conta com 
a garantia de indenização. DANOS ELÉTRICOS 

Cobre os prejuízos causados a equipamentos, máquinas, aparelhos 
eletroeletrônicos ou instalações elétricas, decorrentes de variações anormais 
de tensão, curto-circuito e calor. Além de danos causados em consequência 
de queda de raio, desde que ocorrida fora da área ou terreno do imóvel.

qUEDA DE AERONAvES E IMPACTO DE vEíCULOS 
São duas coberturas bastante válidas, porque se ocorrer um acidente dessa 
ordem os danos são grandes. Por ter custo muito baixo, estas coberturas 
devem ser incluídas no seguro como opcionais, se já não constarem na 
cobertura básica, o que depende de cada seguradora. qUEBRA DE vIDROS, ESPELhOS, MáRMORES  

E ANÚNCIOS LUMINOSOS
Os objetos descritos, desde que devidamente instalados no estabelecimento 
do segurado, quando a quebra for causada por imprudência ou atos 
involuntários de quaisquer pessoas ou se houver dano por alteração  
de temperatura.

vIDROS 
Garante a indenização não só de vidros quebrados, mas também de 
mármores e espelhos, desde que estes estejam fixados em janelas, portas 
e divisórias, além de prateleiras e molduras.

EqUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Cobre microcomputadores e demais componentes de hardware que integram 
o equipamento, como também danos de causa externa, isto é, aqueles em 
que o agente causador do dano não faz parte do bem danificado e constitui 
elemento estranho ao objeto segurado como, por exemplo, danos da natureza. 

DANOS ELÉTRICOS 
Cobre estragos em produtos eletroeletrônicos causados por curto-circuito. 
Muitas vezes, as seguradoras oferecem um serviço de checagem das 
instalações elétricas, mediante contratação desta cobertura. A parte 
elétrica da casa passa a ter proteção, como a fiação elétrica, conduzida pelas 
paredes, o quadro de luz e chave do relógio de medição de consumo de energia elétrica.

RESPONSABILIDADE CIvIL EMPREGADOR
Reembolso ao segurado das quantias pelas quais vier a ser responsável 
civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo 
autorizado de modo expresso pela seguradora, relativas à reparação por 
danos corporais sofridos por seus empregados ou prepostos, quando a 
serviço do segurado ou durante o percurso de ida e volta do trabalho, sempre 
que a viagem for realizada por veículo contratado pelo segurado.

RESPONSABILIDADE CIvIL fAMILIAR 
Garante indenizações que possam ser cobradas, judicialmente, por outras 
pessoas que tenham sido prejudicadas involuntariamente. O segurado 
também recebe o reembolso de despesas com custas judiciais e 
honorários de advogados. Esse seguro cobre, ainda, danos físicos causados 
a outras pessoas por objetos que caiam da janela da casa ou por quedas na 
calçada molhada em frente à residência, por exemplo.

vENDAvAL
De acordo com a escala anemométrica internacional de Beaufort, é um 
vento forte de índice 7, com velocidade entre 13,9 e 17,1 m/s ou entre 
50e 61 km/h

CICLONE
Fortes ventos carregados de umidade, que giram em sentido circular 
em razão da Força Coriolis, que é um sistema de referência em rotação 
uniforme, em que os corpos em movimento, quando vistos por um 
observador no mesmo referencial, aparecem sujeitos a uma força 
perpendicular à direção do seu movimento, podendo ter uma energia 
equivalente a de uma bomba atômica de 20 quilotons.
Geralmente esses ventos podem apresentar velocidade acima de 120 km/h, 
com um diâmetro que pode variar entre 200 km e 400 km, possuindo larga 
extensão, podendo ser observados por completo somente por imagens 
via satélite ou por uma estação espacial como ocorreu no filme "O dia 
depois de amanhã". Os ciclones tropicais mais comuns têm formação em 
áreas de baixas latitudes, aproximadamente, entre 5º e 20º, enquanto os 
extratropicais têm formação em regiões de elevadas latitudes. 
Desta forma, temos que, quando um ciclone se forma no Oceano Pacífico 
ou Índico ele recebe o nome de Tufão e, quando a ocorrência é no Oceano 
Atlântico, a denominação será de Furacão, ou seja, o mesmo fenômeno 
recebe duas denominações diferentes dependendo do local da formação.

TORNADOS
São fenômenos também motivados pelo rápido 
deslocamento do vento em forma circular. São mais 
intensos e destrutivos que os furacões, porém apresentam 
tamanho e duração menores.  
O seu diâmetro não ultrapassa 2 km e a sua duração é, em 
média, de 15 minutos, enquanto os furacões podem durar 
por vários e vários dias. 
Apesar disso, as velocidades dos tornados são bem 
maiores, podendo ultrapassar 500 km/h, o que eleva 
o seu poder de destruição. Os tornados só podem ser 
considerados como tal se tocarem o solo, caso contrário, 
são chamados apenas de “funis”.

MICROEXPLOSÕES
Microexplosões e tornados têm origem na mesma nuvem, 
a cumulonimbus, e os dois são fortes correntes de ar. A 
diferença dos fenômenos está na assinatura que deixam 
no solo. Uma microexplosão acontece quando uma forte 
rajada de vento sai da base da nuvem em direção ao solo, 
provocando um forte estouro que deixa quase uma linha 
reta de destruição, especialmente árvores tombadas para o 
mesmo lado.

Fonte: Assessoria Técnica do Sincor-SP

Fonte: Tudo sobre seguros
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Crise econômica brasileira afetou diversos 
setores, mas trouxe luz para a falência da 
previdência social, abrindo portas para o 
segmento privado

Por Thamires Costa
Desde os 16 anos de idade, o desenvolvedor de apli-

cativos Luiz Durães possui plano de previdência priva-
da. Hoje, com 36, Luiz já casou e deu entrada em um 
apartamento com o dinheiro resgatado de um plano. 
Ainda assim, fez outra previdência e não deixa de con-
tribuir. “Minha preocupação em fazer um plano de 
previdência foi para garantir uma aposentadoria me-
lhor. Afinal de contas, o nosso sistema previdenciário 
está “quebrado” e não acredito que um dia receberei 
algo referente à minha contribuição ao INSS”, explica.  
“É uma segurança financeira que poderemos utilizar 
mais para frente, ainda mais em um país que infeliz-
mente não podemos, e nem devemos, contar com a 
previdência social”, pondera Gabriela Alcantara, con-
tribuinte. 

Já para Thalita Silveira, 27 anos e recém-casada, a 
realidade é outra, a enfermeira nunca contribuiu com 
a previdência privada e não pensa em contratar um 
plano tão cedo. “Por enquanto não vi benefícios na 
contratação”.

A procura pela previdência privada tem aumenta-
do significativamente nos últimos dois anos. Entre 
janeiro e maio deste ano, por exemplo, o setor avan-

Previdência privada – a hora é agora

A crise acabou sendo um fator imprescindível para que o brasileiro  
se conscientizasse sobre a importância da previdência privada

Fernanda Pasquarelli
Porto Seguro

çou 10,7%, na comparação com o mesmo período 
de 2015, de acordo com levantamento da FenaPre-
vi. Somente no mês de maio, as novas contribuições 
somaram R$ 9,8 bilhões, apontando crescimento de 
12,64%. E, de acordo com especialistas, a alta procura 
tem a ver com o cenário econômico desfavorável no 
Brasil, que também revelou uma crise na previdência 
social do País. 

Segundo dados do Ministério do Planejamento, a 
estimativa de déficit da previdência social para este ano 
passou de R$ 129,6 bilhões para R$ 136 bilhões. Os 
gastos na área subiram 5,4% além da inflação nos seis 
primeiros meses do ano. Somado a isto, existem cerca 
de 10 milhões de desempregados no Brasil, o que di-
ficulta ainda mais o futuro da população aposentada.

Para a superintendente de vida, previdência e inves-
timentos da Porto Seguro, Fernanda Pasquarelli, o ce-
nário econômico adverso no Brasil, que teve início no 
começo de 2015, foi benéfico para o segmento, tendo 
em vista que, durante o período, os brasileiros busca-
ram alternativas para guardar dinheiro. “A crise acabou 
sendo um fator imprescindível para que o brasileiro 
se conscientizasse sobre a importância da previdência 
privada”, completa.

De acordo com o superintendente comercial da 
Icatu Seguros, Silas Kasahaya, o segmento não sofreu 
as consequências da crise econômica brasileira, mos-
trando resultados surpreendentes para o período. “O 
próprio recuo da economia fez com que as pessoas 

poupassem mais, pensassem mais na aposentadoria, e 
se preocupando mais com isso”, declara.

Apesar dos recentes dados do segmento serem po-
sitivos, outra pesquisa mostrou que cerca de 64% 
dos brasileiros não se preparam adequadamente para 
a aposentadoria, onde apenas 6,2% contratam previ-
dência privada. Para os que contribuem, o valor médio 
mensal gasto corresponde a R$ 258 e vem sendo feito 
há oito anos, em média, segundo dados do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

Potenciais clientes
Recém-casados, casais com filhos pequenos, jovens 

que iniciaram a vida profissional, de acordo com Fer-
nanda e Silas, todos eles são clientes em potencial. “As 
pessoas mais jovens estão se preocupando mais com a 
previdência, tendo curiosidade sobre o assunto, bus-
cando saber mais. Elas estão planejamento melhor o 
futuro financeiro”, explica Silas. 

No entanto, os executivos acreditam que é funda-
mental o incentivo à educação financeira, a fim de 
orientar a população sobre a aposentadoria. “A pene-
tração do produto ainda é muito baixa no Brasil, nós 
precisamos construir uma cultura de conscientização 
e isso só é possível através da educação”, revela Fer-
nanda. “Primeiro sensibilizar o cliente da necessidade 
de contratar uma previdência privada, depois a orien-
tação se faz necessária, já que o produto tem regras 
complexas”, orienta Silas.
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cobertura especial

Sincor-SP favorece empreendedorismo do corretor ao 
investir em capacitação, benefícios e oportunidades

Estamos criando um ambiente de desenvolvimento do corretor de seguros, que 
inclui entendimento de seu valor e papel na cadeia produtiva de seguros, capacitação 

para o trabalho, diálogo e sinergia com os demais participantes do mercado
Alexandre Camillo

Presidente do Sincor-SP

Por Th ais Ruco
Todas as ações da atual gestão do Sincor-SP são ba-

seadas em um grande mote: empreendedorismo. Este 
conceito, que foi estabelecido para resgatar a postu-
ra de sindicato patronal, composto por empresários, 
que em maior ou menor grau já empreenderam em 
suas profi ssões, acabou sendo muito importante para 
preparar a categoria durante o período de instabilida-
de da economia, ao atuar na conscientização de que 
o sucesso depende, em qualquer tempo, da dedicação 
de cada um. “O empreendedorismo está no DNA de 
todo profi ssional da corretagem de seguros. Desenvol-
vemos e disseminamos o conceito do empreendedo-
rismo antes de imaginar passar por um cenário econô-
mico turbulento, até porque postura empreendedora 
deve ser mantida sempre, mas agora é totalmente ade-
rente ao momento. O setor de seguros passa por um 
momento de reorganização e a fase de mudança exige 
dos profi ssionais da área uma nova forma de encarar o 
mercado”, afi rma o presidente Alexandre Camillo. Os 
profi ssionais foram desafi ados a sair da zona de con-

forto e pensar no negócio como empresários da cor-
retagem de seguros – investimento em qualifi cação, 
sucessão planejada. 

Para implantação do conceito, foi preciso cons-
cientizar a categoria de sua importância, resgatando 
a valorização e orgulho da profi ssão, e a importância 
de sua representação institucional e política por meio 
do sindicato. O Sincor-SP é a entidade representativa 
dos corretores de seguros no Estado de São Paulo, cujo 
objetivo é defender e coordenar os interesses da cate-
goria. Atualmente, possui cerca de 11,5 mil corretores 
de seguros associados, que contam com o suporte de 
63 representantes políticos (diretoria), 285 especialis-
tas em seguros e negócios (coordenadores e membros 
de Comissões) e 100 colaboradores para recepção das 
demandas. “Que empresa agrupará competência e ca-
pacidade como essa? Principalmente tendo como mo-
tivação maior a paixão de querer fazer e, até mesmo, 
a inequívoca necessidade de sobreviver aos desafi os. 
Todos estão juntos para promover soluções e esten-
dê-las para todos os corretores de seguros, garantindo 

a perenidade da profi ssão para sucessores e para suas 
empresas. Há um compromisso de resultado, pois o 
Sincor-SP somos nós”, demonstra Camillo.

O programa Corretor de Seguros Empreendedor 
foi implantado logo no início da gestão, incentivando 
a categoria a desenvolver diferenciais de negócios por 
meio de parcerias e alinhamentos estratégicos. Para 
auxiliar os corretores de seguros a exercerem o em-
preendedorismo, o Sincor-SP investe em três frentes, 
que, no Programa, são denominados Módulos: Capa-
citação, Benefícios e Oportunidades. Conscientes de 
seu potencial, preparados, com melhores condições de 
exercer seu negócio e tendo portas abertas para novas 
chances, o corretor de seguros evolui e contribui dire-
tamente com o desenvolvimento do setor. “Estamos 
criando um ambiente de desenvolvimento do corretor 
de seguros, que inclui entendimento de seu valor e pa-
pel na cadeia produtiva de seguros, capacitação para o 
trabalho, diálogo e sinergia com os demais participan-
tes do mercado”, acredita o presidente.
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Conscientizar o corretor de seguros de que precisa 
se reinventar, qualifi car, adaptar aos novos tempos, 
tem sido tarefa constante do Sindicato. Para isso, é 
preciso oferecer caminhos para a qualifi cação dos pro-
fi ssionais. Por isso, Capacitação é o primeiro módulo 
do Programa Corretor de Seguros Empreendedor.

Para manter-se ativo, é preciso que investir em qua-
lifi cação e parcerias. A Unisincor, instituição de ensi-
no que disponibiliza treinamentos, presenciais e a dis-
tância para profi ssionais envolvidos nas atividades de 
corretagem de seguros, teve sua grade renovada para 
atender aos anseios da categoria. “É notável o aumen-
to da procura pelos cursos da Unisincor nas regionais 
do Sindicato, com salas cheias e alunos interessados, 
docentes bem preparados e, sobretudo, novas abor-
dagens em linha com as demandas atuais”, garante o 
diretor responsável pela Unisincor, Carlos Cunha. 

Os valores de cursos da Unisincor são subsidiados 
para associados. Fazendo a inscrição de funcionários 
da corretora em conjunto são oferecidas mais vanta-
gens: duas inscrições no curso, desconto de 10%; três, 
15%; e quatro, 20%. Além disso, há diversos treina-
mentos gratuitos.

O relacionamento institucional do Sindicato com 

O agrupamento em um sindicato possibilita estabe-
lecer parcerias com empresas e entidades para oferecer 
soluções, com preços atrativos aos associados. Bene-
fícios é o segundo módulo do programa Corretor de 
Seguros Empreendedor. No caso do Sincor-SP, sin-
dicato patronal, o foco são benefícios que ajudem os 
corretores de seguros no dia a dia de seus negócios, 
além daqueles que propiciam momentos de relaciona-
mento, descontração e lazer.

Todo associado, até 80 anos, tem direito a um seguro 
de vida gratuito, com capital segurado de R$ 15.000. 
Também recebe um Serviço de Assistência Funeral 
no valor de R$ 3.300, com cobertura IPA (Invalidez 
Permanente Total ou Parcial por Acidente). É possível 
aumentar o capital segurado contratando o seguro de 
vida complementar, com preços diferenciados.

to) ou Sincor-SP III (Saúde, Odonto e Medicamento).
Muitas vezes, o corretor de seguros pratica a máxima 

“casa de ferreiro, espeto de pau” e se esquece de suas 
proteções. “Há diversos casos de falecimento de asso-
ciado em que o seguro de vida do Sincor-SP é o úni-
co que ele deixa para sua família. Incentivamos que o 
corretor contrate outros seguros de vida para garantir a 
estabilidade da família em sua falta, mas, em todo caso, 
ele tem este garantido para as providências mais urgen-
tes”, afi rma o diretor de Benefícios, Álvaro Fonseca. 

Outra forma de incentivar que os corretores con-
tratem o produto que vendem, além de proteger os 
associados dos riscos inerentes à profi ssão, é o seguro 
de responsabilidade civil profi ssional, oferecido pelo 
Sindicato com condições diferenciadas. Entre as prin-
cipais coberturas estão: ato, erro ou omissão profi ssio-
nal; danos causados por subcontratados; danos morais, 
materiais ou corporais; custas judiciais e honorários 
advocatícios. “O corretor precisa entender as vantagens 
da contratação de um seguro de responsabilidade civil 
profi ssional para que possa vender este produto. Os 
processos por erros ou omissões que podem atingir o 
corretor são muito sérios, e podem acabar com o ne-
gócio de toda uma vida – é preciso que ele, mais do 
que ninguém, saiba da importância da proteção”, frisa 
o diretor.

Outro novo benefício, que atende a antigo pleito dos 

CAPACITAÇÃO

BENEFÍCIOS

A Biblioteca do Sincor-SP é outra forma de contri-
buir com a capacitação da categoria. O acervo possui 
mais de 1,1 mil livros e 100 DVDs de treinamentos, 
com conteúdo relacionado a seguros e temas em geral. 
O Sindicato também investe em estudos e publicações 
exclusivas, que são distribuídos ao mercado e também 
se encontram na biblioteca: JCS, Ranking das Segu-
radoras (anual), Carta de Conjuntura do Setor de Se-
guros (mensal), guias e cartilhas abordando temas de 
eventos diversos.

outras entidades de ensino, como o Sebrae-SP e a Es-
cola Nacional de Seguros, garantiu a criação de novos 
cursos com foco na aplicação imediata no dia a dia dos 
corretores, e novos materiais didáticos, incluindo car-
tilhas entregues em eventos. Entre eles, uma série de 
cursos gratuitos EAD (Ensino a Distância) elaborados 
pelo Sebrae-SP e com temas que envolvem empreen-
dedorismo, inovação, tecnologia, marketing, além de 
gestão empresarial. No segundo semestre será apresen-
tado mais um trabalho desenvolvido em parceria com 
Sebrae-SP, intitulado Trilha de Capacitação, que será 
ponto alto desta oferta de conhecimento ao corretor 
de seguros e que inclui oito etapas de desenvolvimen-
to. “Trabalhando com novas plataformas, como o 
EAD, queremos formar mão de obra para o merca-
do, estruturar treinamentos, bem como também nos 
aproximar cada vez mais de instituições de ensino", 
ressalta Cunha.

corretores de seguros e contribui com o empreendedo-
rismo, principalmente neste momento da economia, 
é o banco de currículos Empregos Seguros. É um estí-
mulo para as contratações de pessoal especializado ou 
interessado em ingressar no mercado. O acesso para 
visualização dos perfi s é concedido mediante login e 
senha para as corretoras de seguros associadas. 

Os benefícios de lazer são pensados em um sindicato 
patronal, voltados para qualidade de vida de um em-
presário. Por apenas R$ 30 por ano, o corretor de segu-
ros associado e sua família podem usufruir dos progra-
mas oferecidos pelas 35 unidades do Sesc-SP. E, com 
a nova Central de Viagens Sincor-SP, podem fechar 
pacotes com promoções exclusivas, além de garantir 
5% de desconto para qualquer destino. Os associados 
também dispõem de outras facilidades para aquisição 
de automóveis ou equipamentos eletrônicos para a em-
presa, ou realizar cursos universitários e de línguas.

Também há as opções de seguro saúde, as quais po-
dem ser bastante atrativas ao corretor: Sincor-SP I (Saú-
de e Odonto), Sincor-SP II (Saúde e plano Medicamen-
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Um sindicato efi ciente auxilia os associados a in-
vestir em estratégias e gestão de negócios com foco 
em resultados, garantindo a abertura de portas para 
o sucesso profi ssional. Para propiciar Oportunidades, 
nome do terceiro módulo do programa Corretor de 
Seguros Empreendedor, o Sincor-SP fornece suporte 
técnico, jurídico e de relacionamento com o mercado.  

Os eventos, cuidadosamente planejados e com a 
participação de lideranças do setor, de parceiros ou do 
governo, propiciam, além da capacitação, relaciona-
mento com infl uência direta na evolução dos negó-
cios. O Conec, por exemplo, é o maior congresso para 
corretores de seguros do mundo, com palestras com 
temas voltados ao dia a dia dos corretores de seguros e 
feira de negócios com as principais empresas do mer-
cado, sem falar no sorteio de grandes prêmios que po-
dem contribuir com o trabalho do corretor. O Voz do 
Empreendedor é outro exemplo de promoção de re-
lacionamento com parceiros do dia a dia, consistindo 
em reuniões com seguradoras e empresas do setor para 
networking da categoria e proximidade nas relações de 
negócios. Já o Encontro de Corretores de Seguros Em-
preendedores permite customizar palestras para cada 
região do Estado, trabalhando suas necessidades, com 
abordagens técnicas e de negócios. 

O Sincor-SP também promove relacionamento e 
aproximação com parceiros na resolução de impasses, 
por meio de suporte técnico e jurídico. O atendimen-
to ao corretor de seguros começa no Disque Sincor, 
departamento que fornece orientações e intervém em 
questões relacionadas à liquidação de sinistros, atraso 
na emissão de apólices, recusa de propostas, taxação, 
pagamento de comissões, entre outras situações dos 
associados. O conhecimento técnico dá o embasa-
mento para evolução das ações: as 26 Comissões Téc-
nicas auxiliam os associados em dúvidas relacionadas 
aos ramos de seguros, como também em temas volta-
dos a negócios e tecnologia. E o apoio jurídico, com o 
departamento e a comissão formados por advogados, 
esclarece e orienta o associado em questões relaciona-
das à responsabilidade civil do corretor, processos ad-
ministrativos, legislação de seguros, direito do consu-
midor, entre outras situações. 

Com atendimento superior a 60 casos por mês, 
gerando relatórios e alto volume de papéis, o Disque 
Sincor empreendeu e desenvolveu um avançado siste-
ma de gerenciamento de informações para receber de 
forma online o registro de demandas dos corretores 
de seguros associados, organizar e melhorar o acom-
panhamento dos processos. “Trabalhamos para que o 

OPORTUNIDADES

Disque Sincor seja uma verdadeira câmara de conci-
liação, ponto de referência entre o corretor e o mer-
cado segurador", afi rma a 2ª vice-presidente, Simone 
Martins, que lidera o Disque Sincor e a Comissão In-
tersindical, visando maior assertividade e agilidade no 
atendimento das demandas.

Outras maneiras de o Sincor-SP mostrar na prática 
que é possível inovar e empreender, foram a implanta-
ção do software de fl uxo de caixa para o corretor sócio 
ter acesso às contas do Sindicato e observar como a 
entidade está trabalhando com o seu investimento, e o 
Portal de Transparência do Sincor-SP, para que o cor-
retor tenha, a qualquer momento, de forma online, 
mediante login e senha, acesso a todos os fl uxos fi nan-
ceiros do Sindicato.

DISQUE SINCOR
Fornece orientações e intervém em 
questões relacionadas a liquidação 
de sinistros, atraso na emissão 
de apólices, recusa de propostas, 
taxação, pagamento de comissões, 
entre outras situações dos associados.

Suporte Técnico e Jurídico

TÉCNICO
através de 26 comissões técnicas, 
auxilia os associados em dúvidas 
relacionadas aos ramos de seguros, 
como também em temas voltados a 
negócios e tecnologia.

JURÍDICO
Esclarece e orienta o associado 
em questões relacionadas à 
responsabilidade civil do corretor, 
processos administrativos, legislação 
de seguros, direito do consumidor, 
entre outras situações.

o programa Corretor de Seguros Empreendedor e seus 
módulos – Capacitação, Benefícios e oportunidades – 
foi criado para ajudar no desenvolvimento do associa-
do, porém o Sincor-SP fez uma aplicação interna desse 
modelo, colocando em prática o discurso. “Empreen-
demos na administração do Sindicato, assim como o 
corretor deve empreender em sua corretora. mesmo 
em tempos adversos, o Sincor-SP cresceu, para dar 
exemplo de que é possível, se inovar”, afirma o presi-
dente alexandre Camillo.
Ele foi convidado pelo presidente do Sincor-SE, Erico 
melo, para falar aos corretores de seguros sergipanos 
sobre as ações empreendedoras, na palestra “Em-
preendedorismo: o caminho seguro para o corretor”, 
apresentada no dia 07 de julho.
Camillo contou que, promovendo capacitação, benefí-
cios e oportunidades, foram estabelecidas ações para 

especializar a equipe interna, incluindo contratação de 
consultoria para programa de cargos e salários, e a 
realização de encontros de aperfeiçoamento profissio-
nal para os colaboradores. Dentro do Sindicato, traba-
lhando pelos corretores de seguros, foram empreendi-
das ações como a renovação dos eventos, agora mais 
focados em conteúdo, e transparência em prol de uma 
gestão superavitária. Também citou a implantação do 
software de fluxo de caixa para o corretor sócio ter 
acesso às contas do Sincor-SP, o Portal de Transparên-
cia do Sincor-SP, e  avançados programas de gestão, 
como, por exemplo, o sistema do Disque Sincor. “Fi-
zemos nossa lição de casa e, primeiramente, olhamos 
para nós mesmos e vimos as necessidades da equi-
pe, para depois pensar se essa equipe está pronta 
para mostrar para o corretor como mudar”, declarou 
Camillo na palestra.

A CONSTRUÇÃO DE UM EXEMPLO
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cobertura especial

Trilha do Empreendedor é curso especial Unisincor e 
Sebrae-SP para desenvolvimento do corretor de seguros

Com mais um trabalho desenvolvido em parceria, a 
Unisincor e o Sebrae-SP oferecem aos sócios do Sincor
-SP um curso mais intenso, denominado Trilha do 
Empreendedor. Para “percorrer a trilha”, o corretor 
de seguros passa por 10 módulos, que visam agregar 
valor intelectual e profissional ao corretor de seguros. 
De forma lúdica, o participante vai anotando todo 
o avanço em um tabuleiro, que recebe com o mate-
rial didático, que inclui, ao final, troféu e certificado  
de conclusão.

O curso completo tem carga horária de 55 horas e 
o investimento é de R$ 820, que pode ser parcelado 
em 10 vezes, ou pago em 4 parcelas, com desconto de 
5%, ou, ainda, à vista com desconto de 15%. As tur-
mas, formadas com 15 participantes, terão início na 
segunda quinzena de agosto, de acordo com a dispo-
nibilidade de regional do Sincor-SP, e cada encontro 
terá duração de quatro horas. A cerimônia de encer-
ramento deve receber os representantes das duas en-
tidades, como o presidente do Sincor-SP, Alexandre 
Camillo, o diretor da Unisincor, Carlos Cunha, o 
diretor-presidente do Sebrae, Guilherme Afif, e o 
diretor técnico do Sebrae-SP, Ivan Hussni 

“Este curso completo, que tem carga horária 
totalizando 55 horas, será ponto alto desta ofer-
ta de conhecimento ao corretor de seguros que 
trabalhamos no Programa Corretor de Seguros 
Empreendedor, na parte de Capacitação”, afirma o 
presidente do Sindicato, Alexandre Camillo.

 “O módulo com maior carga horária será de 16 ho-
ras, ou seja, quatro encontros na semana, nada cansa-
tivo”, defende Carlos Cunha, Para ele, está é mais uma 
importante oportunidade para o corretor de seguros. 
“O curso foi totalmente desenvolvido para o dia a dia 
do corretor. O Sebrae-SP, que é um grande entusiasta 
do empreendedorismo, se debruçou em nosso univer-
so para entender as necessidades do corretor e onde 
estavam os bloqueios para que pudesse realmente em-
preender. É um material para aplicação prática, contri-
buindo direta e imediatamente para seu crescimento”.

1º MóDULO
Diagnóstico inicial  

de gestão “t0”
Carga horária: 1 hora

Objetivo: Mensurar os  
níveis de gestão dos grupos.

2º MóDULO
Oficina Planeja Fácil
Carga horária: 4 horas
Objetivo: Apoiar o 
planejamento desenvolvido 
pelo Sebrae para ajudar 
o empresário a atingir os 
objetivos da empresa.

3º MóDULO
Atendimento ao cliente | Carga horária: 8 horas

Objetivo: Mostrar que o bom atendimento pode 
diferenciá-lo dos seus concorrentes. 

O seu cliente se tornará a sua melhor propaganda.

4º MóDULO
Lidere sua equipe para ter melhores 

resultados | Carga horária: 2 horas
Objetivo: Tornar o relacionamento 

com sua equipe mais  
produtivo e eficaz.

6º MóDULO
Por dentro dos custos, despesas e  

preço de venda | Carga horária: 2 horas
Objetivo: Levar o empresário a tomar 

decisões mais assertivas, através da 
análise e gerenciamento de preços,  

custos, despesas e melhorias nos  
resultados financeiros.

7º MóDULO
Curso na medida – gestão 
estratégica de vendas presenciais
Carga horária: 16 horas
Objetivo: Levar o empresário a 
compreender os benefícios da 
gestão estratégica de vendas, 
conhecendo o perfil do seu cliente, 
preparando melhor a sua equipe e 
adotando uma postura favorável 
para atingir melhores resultados.

8º MóDULO
Na medida – internet
Carga horária: 16 horas
Objetivo: Analisar as 
oportunidades que a internet 
propicia, criando condições para 
implementação de uma estratégia 
para utilização desta ferramenta 
em seu negócio.

9º MóDULO
Indicadores e metas | Carga horária: 2 horas
Objetivo: Gerenciar o seu negócio estabelecendo indicadores e metas, 
utilizando ferramentas que auxiliem a atingir os objetivos propostos.

10º MóDULO
Diagnóstico final da gestão “T1”
Carga horária: 1 hora 
Objetivo: Mensurar os resultados 
na gestão dos grupos.

1
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5º MóDULO
Fluxo de caixa

Carga horária: 3 horas
Objetivo: Levar o empresário da 

microempresa à compreensão 
do fluxo de caixa, que é uma das 
ferramentas de gestão financeira 
que auxiliará no controle de suas 
atividades financeiras, bem como 

na tomada de decisões focada  
em resultados.

PASSOS DA  
TRILHA DO

EMPREENDEDORISMO
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social

Sincor-SP oferece vantagens e 
kit boas-vindas a novos sócios
Contendo, entre outros itens, a carteira 
de identificação profissional e de 
associado, o kit será entregue também 
aos demais membros 

A força de um sindicato, como entidade represen-
tativa de uma categoria, é construída com a união e 
agremiação de cada vez mais membros. Atualmente, 
dos 28.500 corretores de seguros do Estado de São 
Paulo, mais de 12 mil são associados. Para ampliar o 
percentual, ganhando representatividade, e atenden-
do solicitação da categoria contemplada em item do 
plano de gestão da atual diretoria, o Sindicato lançou 
em julho a campanha “Associar é Conquistar – Juntos 
somos mais Sincor-SP”.

“Na construção do plano de gestão foram realiza-
das reuniões para ouvir os corretores de seguros. Das 
dezenas de sugestões compiladas, o item 62 se referia 
à conquista de novos sócios, preconizando: ‘Ampliar 
o quadro de associados para maior representatividade 
do Sincor-SP; criar condições fi nanceiras para atrair 
novos associados; analisar a viabilidade de novas ca-
tegorias de sócios para atrair diversos tipos de profi s-
sionais (corretor de vida, recém-habilitado etc); criar 
estrutura comercial efi ciente para captação de novos 
associados’. E foi exatamente isso que construímos e 
agora estamos entregando”, afi rma o diretor Social do 
Sincor-SP, Luiz Morales, responsável pela campanha. 
“Ao fazer essa reivindicação, aquele que já é associado 
sabe que um sindicato precisa de união para se fazer 
forte. Nossa meta com a campanha é ampliar em 50% 
o quadro de associados do Sincor-SP”, diz.

Os corretores de seguros que ainda não estão as-
sociados foram divididos em quatro grupos, para os 
quais foram estabelecidas abordagens e condições es-
peciais com o objetivo de mostrar o novo Sincor-SP 
para quem está começando ou quem estava mais afas-
tado do processo. Também foi designado um repre-
sentante comercial que fará visitas a corretoras.

1) Formandos – Profi ssionais que estão se formando 
no curso de habilitação. A abordagem será feita 
com palestra em cerimônia de conclusão de curso. 
Benefícios oferecidos: orientação no cadastro 
na Susep, participação em palestras gratuitas, 
desconto em cursos Unisincor, participação no 
evento Voz do Empreendedor, exemplares do JCS, 
confecção de site e cartões de visita por menores 
preços, e abertura de empresa grátis.

2) Novos corretores – Corretores de seguros que 
nunca foram sócios ou sócios demitidos (aqueles 
que estavam em dia com contribuições mas 
desejaram cancelar a associação) do Sincor-SP. A 
abordagem será feita em postos de atendimento 
(equipe de telemarketing contratada) e visitação 
especializada a corretoras. Benefícios: 50% de 
desconto na contribuição associativa por três 
meses, direito a todos os benefícios sem carências 
internas, kit do corretor de seguros associado.

3) Antigos sócios – Corretores de seguros que foram 
eliminados (por falta de pagamento) do Sincor-SP. 
A abordagem será feita em postos de atendimento e 
visitação especializada a corretoras. Benefícios: dívida 
zerada, direito a todos os benefícios sem carências 
internas, kit do corretor de seguros associado.

4) Corretores vida – Corretores de seguros que atuam 
somente no ramo vida. A abordagem será feita em 
postos de atendimento e visitação especializada a 
corretoras. Benefícios: Desconto de 40% durante 
os 12 primeiros meses, direito a todos os benefícios 
sem carências internas, kit do corretor de segu-
ros associado.

“Com os benefícios, buscamos dar descontos e con-
dições especiais àqueles que estão em início de carreira 
ou os corretores que atuam somente no ramo vida, 
para que possam ter um incentivo para ganhar força e 
desenvolver sua profi ssão para todos os ramos”, afi rma 
o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo.

O corretor formando recebe voucher para três pales-
tras gratuitas: “E agora, como faço para vender?”, “E 
agora, como faço para administrar?” e “As vantagens 
de abrir uma empresa corretora de seguros”. “Quere-
mos que os novos corretores de seguros venham pre-
parados como bons profi ssionais, para trabalharem 
como empreendedores. Depois de ouvir sobre as van-
tagens de ser pessoa física ou jurídica, caso opte por 
abrir uma empresa oferecemos contadores que farão 
este processo gratuitamente”, completa Morales. 

A primeira participação do Sincor-SP em forma-
tura de corretores de seguros, com a nova campanha, 
aconteceu no dia 16 de julho e teve resposta positiva 
de mais da metade do público. Após apresentação do 
Sindicato e da campanha, dos 111 alunos presentes, 
58 devolveram proposta preenchida de intenção a 
se associar ao assim que habilitado seu registro junto 
à Susep. 

Kit do Corretor de Seguros Associado
Além dos novos entrantes, o Kit do Corretor de 

Seguros Associado começa a ser entregue a todos os 
demais membros. O material contém: carteira de as-
sociado do Sincor-SP, com foto, para mostrar a seus 
clientes que é corretor de seguros e sindicalizado (ain-
da mais importante na ausência do documento da 
Susep), certifi cado de associado da empresa corretora 
e do corretor pessoa física, vale cursos de qualifi cação 
Unisincor, Guia de Benefícios do Sindicato, Código 
de Ética do Corretor de Seguros, pin do Sincor-SP, 
caneta, folhetos institucionais e uma mensagem de 
boas-vindas do presidente. “Vamos entregar em nos-
sos próximos encontros promovidos pelas regionais, 
até que todos os associados tenham recebido o kit”, 
conta Boris Ber, diretor de Comunicação responsável 
pela criação do material.
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Corretor de seguros,
o Sincor-SP acaba de lançar o banco de 
currículos EMPREGOS SEGUROS.
Nesta 1a fase é possível fazer o 
cadastramento de candidatos.

Divulgue para seus contatos que buscam 
recolocação profi ssional e incentive 
a cadastrarem seus currículos.

www.empregosseguros.com.br

UMA INICIATIVA DO



diálogo

Relacionamento com Secretário da Educação 
abre portas para levar Cultura do Seguro às 
escolas estaduais

O presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo; o 
2º secretário do Sindicato e diretor responsável pelo 
programa Cultura do Seguro, Osmar Bertacini; o 
consultor jurídico do Sindicato, Antonio Penteado 
Mendonça; e o presidente do SindsegSP, Mauro César 
Batista; se reuniram com o Secretário da Educação do 
Governo do Estado, José Renato Nalini, para fortale-
cer o relacionamento e levar o programa Cultura do 
Seguro às escolas estaduais de Ensino Médio.

“O Secretário nos deu um atendimento exemplar, 
abrindo dados da maior importância para o desen-
volvimento do trabalho, entre eles, disse que hoje o 
estado de São Paulo conta com 5.300 escolas públicas, 
com 4,5 milhões de alunos. Falamos sobre a impor-
tância do programa e tivemos sua anuência: no dia se-
guinte já nos encaminhou diversos documentos, entre 
eles a assinatura do protocolo de intenções”, afi rma 
Osmar Bertacini.

O novo programa Cultura do Seguro, que está em 
fase de fi nalização, será apresentado, inicialmente, 
para alunos do Ensino Médio, ou seja, jovens a partir 
de 15 anos de idade, para melhor aproveitamento da 
mensagem institucional do seguro, de proteção e aten-
dimento às necessidades. Será lançado em cerimônia 
durante o XVII Conec, com a presença de autoridades 

como o Governador Geraldo Alckmin, e terá início no 
próximo ano.

De acordo com Bertacini, com o apoio do Secretário 
Nalini será enviado um documento a cada escola, so-
licitando abertura para a execução do programa. “Em 
cada regional teremos alguns corretores treinados, que 
vão passar por curso de didática e de oratória. Pois so-
zinho, não conseguirei ir a 5.300 escolas”, justifi ca.

Depois deste primeiro grande passo, o novo progra-
ma Cultura do Seguro chegará às escolas particulares, 
cujo processo é mais simples, depende do apoio de 

corretores de seguros que sejam pais de alunos da-
quelas instituições. A terceira fase do programa será a 
apresentação para os pequenos e médios empresários, 
esta mais efetivamente em parceria com o SindsegSP.

“A aproximação com o Governo e a abertura de por-
tas para as escolas públicas foi um grande avanço, o 
programa vinha sendo apresentado somente em esco-
las particulares. Com o apoio dos corretores levaremos 
a Cultura do Seguro para todo o Estado e desenvolve-
remos ainda mais o setor”, declara o presidente Ale-
xandre Camillo.

Presidente do Sincor-SP recebe homenagem da 
Câmara Municipal de São Bernardo do Campo

O presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, foi 
homenageado com o Título de Cidadão São Bernar-
dense, pela Câmara Municipal de São Bernardo do 
Campo, por iniciativa do vereador Tião Mateus, em 
sessão solene que aconteceu na noite de 29 de julho.

 “É uma satisfação enorme ter o Camillo em São 
Bernardo do Campo como um de nossos cidadãos, 
ele que há mais de 30 anos está no ramo de seguros e 
constituiu uma liderança forte não somente no ABC, 
mas no estado de São Paulo, e representa agora mi-
lhares de trabalhadores, e a contribuição de cada um 
para o setor. Por seu trabalho e compromisso, inclusive 
com a cidade de São Bernardo do Campo, contribuin-
do para o desenvolvimento local, é que esta Câmara 
de 28 vereadores, em votação unânime, lhe concedeu 
o Título de Cidadão São Bernardense”, afi rmou o ve-
reador Tião Mateus.

“Apesar de estar em meu nome, esta homenagem é 
prestada ao presidente do Sincor-SP, pela importância 
dos mais de 30 mil corretores de seguros do Estado 
para o desenvolvimento da economia e pela força 

de nossa entidade. Por isso, compartilho com todos 
os colegas paulistas que empreenderam e tanto con-
tribuíram para a formação de cultura de seguro e o 
desenvolvimento do setor”, disse Camillo.
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cooperativismo

Melhor rendimento difere 
cooperativa de crédito e bancos

tem caráter puramente econômico. Já a cooperativa, 
valoriza as pessoas, é de caráter social e atende as 
necessidades específi cas dos associados, otimizando a 
distribuição de renda”, completa.

Importante: Os saques de contas da cooperativa 
podem ser efetuados na Rede 24 horas ou nos caixas 
eletrônicos dos bancos Itaú, Bradesco ou Santander 
– inclusive, no Itaú e no Bradesco é possível pagar 
contas com o cartão da Sicoob Credicor. Pessoa Física 
tem direito a quatro saques no mês sem custo.

Tanto as cooperativas de crédito como os bancos 
são instituições fi nanceiras e controladas pelo Banco 
Central do Brasil, no entanto, a grande diferença é 
que as primeiras são formadas por pessoas unidas 
voluntariamente, com forma e natureza jurídica 
próprias, sem fi ns lucrativos, constituída para prestar 
serviços a seus associados e os rendimentos são 
revertidos para os próprios sócios.

A Cooperativa de Crédito dos Corretores de 
Seguros, Sicoob Credicor-SP, é um exemplo dessas 
vantagens. Enquanto um banco é formado por 
acionistas e o lucro apurado durante o exercício é 
do próprio Banco, uma cooperativa é instituição 
fi nanceira sem fi ns lucrativos, por isso não 
representa lucro e sim sobras que são creditadas 
aos cooperados. Além disso, todo banco cobra 
manutenção de contas ou pacotes de serviços, o que 
não acontece na cooperativa, e, quando há alguma 
taxa, na cooperativa é muito reduzida. “Do resultado 
apurado no exercício de 2015, a Sicoob Credicor-SP 
remunerou em 100% da Selic sobre o saldo médio 
anual o capital de seus associados (12%) e  distribuiu 
com crédito em conta corrente as sobras líquidas,  
proporcionalmente às operações fi nanceiras de cada 
um”, afi rma o corretor de seguros presidente da 
instituição, Luiz Ioels.

 “A diferença é clara: o banco valoriza o capital e o 
acúmulo de patrimônio com lucros exorbitantes, pois 

O maior Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, o Sicoob, desponta como um dos 200 maiores grupos 
do Brasil pela Edição Especial da Revista Exame – Melhores e Maiores 2016, publicada neste mês de julho. 
O Sicoob, sistema que rege a Credicor-SP (Cooperativa de Crédito dos Corretores de Seguros de São 
Paulo), ocupa o 51º lugar no ranking, demonstrando sua força entre as instituições financeiras no País e 
representando todo o potencial do cooperativismo brasileiro.

Adicionalmente, o Bancoob – agente financeiro e facilitador na redução dos custos das cooperativas do 
Sicoob – está contemplado como um dos 100 maiores bancos da América Latina e como um dos 50 maiores 
bancos brasileiros. É também destaque nas categorias de Crédito Rural, em 5º; Crédito para Grandes 
Empresas, em 13º; Empréstimos e Financiamentos, em 20º; Depósitos em Poupança, em 9º; Total do Ativo 
Ajustado, em 17º; Riqueza Criada por Empregado, 13º; e Emissões de Cartões de Crédito, em 10º.

O ranking tem como base as informações financeiras de grandes empresas do país, por meio de levantamento 
de demonstrações contábeis com o parecer de auditores independentes. 

SISTEMA SICOOB É CLASSIfICADO ENTRE OS MAIORES GRUPOS DO PAíS

ATUALIZAR É PRECISO!
Explore os conceitos de gestão nos negócios 

e descubra quais são as competências essenciais 

de um empreendedor de sucesso.

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

INOVAÇÃO E 
EMPREENDEDORISMO 

EM SEGUROS
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espaço do clube

bônus

Debate sobre momento do País aponta confiança  
nos rumos da política

O Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo 
(CCS-SP) reuniu novamente as lideranças do 
mercado de seguros paulista, em almoço no dia 12 de 
julho, no Circolo Italiano, mas, desta feita, para ouvir 
e discutir com Floriano Pesaro, secretário de Estado 
de Desenvolvimento Social, o cenário político atual. 
“O momento é oportuno para tratar desse assunto 
com os corretores de seguros, que, além de agentes 
do bem-estar social, atuam em todas os setores e, 
sobretudo, para prevenir problemas”, disse o mentor 
do CCS-SP, Adevaldo Calegari.

Pesaro, que cumpriu dois mandatos como 
vereador e atuou como deputado federal até assumir 
a secretaria, em 2015, disse que sua experiência 
como parlamentar o ensinou a ser otimista em 
relação à política. Em sua opinião, o atual momento 
de transição política marca o fim de um modelo 
ideológico que se exauriu. “Um modelo que entregou 
o que há de pior na política, que é a corrupção 
desenfreada e endêmica, que contaminou todos os 
sistemas e também a classe empresarial. Um modelo 
que podemos associar à cleptocracia”, disse.

Além da certeza da confirmação do impeachment, 
ele acredita que a política brasileira está avançando 
e que, dificilmente, haverá uma volta ao passado. 

O “jogo estará zerado”, a seu ver, apenas em 2018, 
quando nova eleição definirá o caminho que querem 
os brasileiros. Mas, enquanto isso, a transição 
comandada pelo governo Temer tem produzido 
acertos, em sua opinião, como a indicação de 
Henrique Meirelles para o Ministério da Fazenda. 
“Um sinal do acerto é o crescimento dos ativos e a 
alta da Bolsa de Valores”, disse.

O presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, 
que compôs a mesa de lideranças, frisou que o 
XVII Conec também dedicará espaço ao debate do 
cenário político, logo na abertura, com a participação 
de jornalistas renomados. Ele confirmou, ainda, a 
presença do governador Geraldo Alckmin no evento. 
“Gostemos ou não, tudo passa pela política. Mas 
isso não é ruim, porque a política no exercício pleno 
da democracia é uma conquista legitima”, disse. 
Em relação à crise econômica e politica, observou 
que o Brasil não é o único a enfrentar turbulências, 
lembrando a saída do Reino Unido da Comunidade 
Europeia. Por outro lado, o setor de seguros 
continua atrativo, a seu ver. “Será um dos setores 
que responderá mais rapidamente à retomada do 
crescimento”, disse.

Com a missão de comandar o debate entre a 

plateia e as lideranças reunidas no evento, o 1º 
vice-presidente do Sincor-SP, Boris Ber, questionou 
Pesaro sobre como explicar aos jovens que criminosos 
são presos e soltos no mesmo dia por falta de 
tornozeleira. Pesaro lembrou que até poucos anos 
atrás ninguém seria preso e que os acontecimentos 
dos últimos anos foram avanços da legislação e do 
governo no sentido da punição flagrante. “É isso que 
fará os nossos jovens confiarem mais nos políticos e 
nas instituições brasileiras”, 
disse. Depois de responder 
outras perguntas, o secretário 
encerrou sua participação 
reafirmando sua confiança 
no futuro. “Estamos na 
direção correta”, disse.

Paulo Bosísio, Mauro Batista, Floriano Pesaro, Adevaldo Calegari,  
Alexandre Camillo, Boris Ber e Evaldir Barboza de Paula.
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CamaraCor-SP

Alternativa para o seguro 
de automóvel 

A Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de 
São Paulo (Camaracor-SP), entidade presidida por Pedro 
Barbato Filho, recebeu em sua 33ª Tribuna Livre, dia 27 de 
junho, a Suhai Seguradora.

A apresentação da empresa foi conduzida por Robson 
Armando Tricarico, diretor Comercial, e Jorge Martinez, 
diretor de Produto e TI, que abordaram o seguro 
alternativo de automóvel (para carros e motos), exclusivo 
de furto e roubo, com assistência 24 horas e que custa até 
80% menos que o seguro tradicional.

CIST

Workshops mensais 
O Clube Internacional de Seguros de Transportes 

(CIST) realizou mais um workshop, no dia 21 de julho. 
Segundo o presidente José Geraldo da Silva, os eventos 
mensais no formato workshop, trazendo mais de uma 
palestra, têm agradado aos associados e devem continuar. 
O evento foi aberto com palestra do apresentador do 
programa WebsegurosTV, Guilherme Contrucci, sobre o mercado de seguros e as tendências para 2020, 
baseado em pesquisas com seguradores sobre as expectativas para o futuro próximo. Houve também 
apresentação do especialista em transportes, seguros e comércio exterior, Prof. Samir Keedi, sobre os 
Incoterms (International Commercial Terms/ Termos Internacionais de Comércio).

UCS

Novos momentos
A União dos Corretores de Seguros 

(UCS) promoveu, no dia 19 de julho, 
seu 5º Trocando Ideias 2016, com 
a participação da diretoria da Sompo Seguros. Sobre o novo momento da empresa, foi apresentada a 
palestra “Benefícios e mais negócios para o corretor de seguros”. Durante o evento, o presidente da UCS, 
Marcelo Guirao, e seus diretores prestaram uma bonita lembrança ao associado Dr. Plínio Machado 
Rizzi, falecido em 30 de junho, entregando a cada participante uma gravata borboleta, que era a marca 
registrada do homenageado.
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movimentação

Edson Franco, então diretor-presidente (CEO) do negócio de seguros de vida 
da Zurich na América Latina, foi nomeado para a função de CEO da companhia 
no Brasil, integrando os negócios de seguros gerais, vida, previdência e 
capitalização. Em sua nova função, o executivo se reportará a Claudia Dill, CEO 
da Zurich LatAm, e na estrutura de sua equipe contará com David Colmenares, 
que como CEO de Seguros Gerais no Brasil permanece na condução dos 

negócios deste segmento. A nomeação está relacionada à intenção da companhia de simplifi car a sua 
estrutura, dando continuidade ao anúncio de Mário Greco como CEO Global do Grupo. Ele tem mais 
de 22 anos de experiência no mercado fi nanceiro e segurador.

ZUrICH SEGUroS

CEO para o Brasil, Edson Franco

CaIXa SEGUrIDaDE

Diretor-presidente, 
Raphael Rezende Neto

A Caixa Seguridade, que 
reúne as participações da 
Caixa Econômica Federal 
em seguros e previdência, 
anunciou no dia 27 de 
junho que seu Conselho 
de Administração nomeou 
Raphael Rezende Neto 
como novo diretor-presidente da companhia.

Rezende Neto, que assume para um mandato 
de dois anos, podendo ser reeleito, vai substituir 
Josemir Mangueira Assis, que está se aposentando, 
segundo comunicado enviado à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM).

CHUBB SEGUroS

Presidente de negócios internacionais 
de A & H, Jorge Luis Cazar

Jorge Luis Cazar foi nomeado Division President de negócios internacionais 
de A & H. Atualmente Senior Vice President do Grupo Chubb e Regional 
President da América Latina, será o responsável internacional por acidentes 
pessoais, saúde suplementar e seguros de viagem da empresa em 51 países fora 
da América do Norte. Sucede Edward Levin, que foi nomeado em um anúncio 
separado como Digital Business Ofi ccer, uma recém-criada posição para a 
Chubb globalmente.

Presidente Regional para a 
América Latina, Juan Luis Ortega 

Juan Luis Ortega foi nomeado Regional President para a América Latina. 
Atualmente Senior Vice President do Grupo Chubb e Regional President da 
Ásia-Pacifi co, terá a responsabilidade pela gestão geral e de resultados de negócios 
globais para todas as operações na região, que inclui Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia, Equador, México, Panamá, Peru, Porto Rico, América Central 
e Caribe.

BErKLEY SEGUroS

Responsável 
Comercial para as 
linhas de Engenharia, 
Milton Miyahara

A Filial São Paulo da 
Berkley tem um novo 
responsável comercial para 
as linhas de Engenharia/
RC Obras, Equipamentos, 
Eventos, RC Geral, E&O 
e D&O. Milton Miyahara, 
profi ssional com mais de 20 
anos no mercado segurador, 
assume a missão de impulsionar os negócios da 
companhia destes segmentos junto aos corretores 
da fi lial.

Gerente Comercial 
Corporate Brasil, 
Rodrigo Pecoraro

Graduado em 
Administração de Empresas, 
com MBA em Finanças 
pela FGV, Rodrigo Pecoraro 
acaba de assumir o cargo de 
Gerente Comercial Corporate 
Brasil da Berkley. O executivo tem atuado há 17 anos 
no mercado segurador com foco na área comercial 
e, na Berkley, estará à frente do atendimento aos 
grandes corretores, com objetivo de consolidar uma 
divisão estratégica com modelos de gestão específi cos. 
A estratégia será desenvolvida em todo território 
nacional, juntamente com as Regionais e Filiais, 
através de novas operações e projetos.

maPFrE INVESTImENToS

Relacionamento com investidores, 
Fernando Loureiro Brandão

Com mais de 30 anos de experiência no mercado fi nanceiro, o executivo 
Fernando Loureiro Brandão é o novo responsável pelo relacionamento com 
os investidores institucionais, especifi camente fundos de pensão, da Mapfre 
Investimentos. Sua principal atribuição será liderar a área com produtos 
exclusivos para esses investidores, que estejam em linha com as suas necessidades.

SWISS rE CorPoraTE SoLUTIoNS

CEO da América Latina, Axel Brohm
A Swiss Re Corporate Solutions nomeia Axel Brohm como CEO da 

América Latina, que será realocado de Zurique a Miami nos próximos 
meses. Em sua nova posição, ele será responsável por executar a estratégia 
de expansão da companhia na América Latina. Como head of Corporate 
Development desde 2012, ele foi responsável pelas iniciativas estratégicas e 
operacionais de Corporate Solutions, incluindo a aquisição e o processo de 
integração em andamento da Seguros Confi anza na Colômbia.
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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.

certifi cação digital

Para mais segurança contra 
fraudes, Autoridades de 
Registro aderem ao uso de 
identifi cação biométrica

Fornecedora de produtos para a Autoridade Certifi cadora Sincor, além de Presta-
dora de Serviços de Suporte contratada pela AC, a Certisign é a primeira empresa 
brasileira que, a partir do uso de tecnologia de ponta, pode validar a identidade de 
uma pessoa usando biometria a partir de informações derivadas de bases públicas, 
sem que para isso seja necessário ter acesso aos dados do cidadão e com total segu-
rança contra violação ou interceptação de terceiros.

Quando o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) aprovou, em 
novembro de 2015, o Sistema de Identifi cação Biométrico dos requerentes ao cer-
tifi cado digital ICP-Brasil nas Autoridades de Registro, iniciou o cadastramento de 
empresas Prestadoras de Serviços Biométricos (PSBIO), e a Certisign foi a primeira 
a participar do processo, tendo assim acesso às bases públicas do ITI. Para os par-
ceiros com quem a empresa já atua, como a rede de ARs da AC Sincor, aprimorou 
a prestação de serviços, visando ampliação de segurança contra fraudes, e forneceu 
o kit de equipamento biométrico, que consiste em um aparelho de telefone celular 
e o leitor biométrico, em duas versões: o fi nger print, que realiza identifi cação pelas 
digitais dos dedos, e o face print, que faz a leitura da face, reconhecendo também 
traços únicos de cada pessoa, como contorno do rosto e distância dos olhos. 

De acordo com o coordenador de certifi cação digital da AC Sincor, Armindo 
Guerra, a medida entrou em vigor em maio deste ano e, a partir de então, come-
çaram a ser entregues os kits biométricos às ARs. A obrigatoriedade para utilização 
começa em novembro, com o propósito de proteger cidadãos e estabelecimentos 
contra a fraude de identidade, que é a porta de entrada para transações fi nanceiras 
fraudulentas. “Nossas ARs estão recebendo os materiais e, nós da AC, junto à Cer-
tisign, estamos atendendo as difi culdades que estão sendo apresentadas em nível 
de softwares. Não é um projeto simples, mas assim que estiver em plena operação 
dará muito mais segurança às ARs, que vão conseguir evitar alguns tipos de fraude. 
Passaremos a ter certeza de que a pessoa que está comprando o certifi cado digital 
usará para identifi cação de si própria. Este foi mais um avanço do ITI, utilizando a 
biometria na rede para tornar o processo de emissão de certifi cado digital ainda mais 
seguro”, afi rma.

Nenhuma informação em relação ao cidadão fi ca visível à Certibio, ou à AR, 
quando ocorrer a consulta para validação biométrica de identidade. Após a con-
frontação da informação, o sistema comunica apenas três mensagens ao solicitante: 
“sim” - o RG informado corresponde à digital; “não” – o RG informado não cor-
responde à digital; ou “não consta” – o RG informado não consta na base de dados.

Kit biométrico

2. Resseguradoras locais lucraram R$ 262 milhões durante 
o primeiro trimestre de 2016. (Terra Brasis)

1. Justiça proíbe Carrefour de fazer venda casada de 
seguro residencial, vinculada ao cartão do supermercado. 

 (Ministério Público)

3. Projeto de revisão da Lei de Contratos e Licitações 
pode obrigar a contratação de seguro para obras 

públicas (Agência Câmara)

4. Uber oferece seguro a passageiros e motoristas, com 
cobertura de até R$ 5 mil para despesas médicos e de R$ 100 

mil em cada de invalidez permanente ou óbito. (Olhar Digital)
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com corretor

Este quadro é produzido pela docente da Unisincor, Suely Aguiar

Cont. “A importância do 
bom português no contexto 
corporativo”
45. Meio / Meia
 Errado: Ela estava meia nervosa no dia do casamento.
 Certo: Ela estava meio nervosa no dia do casamento.
  Regra - No sentido de “um pouco”,  “parcialmente” a palavra “meio” 

é invariável. 
 Como numeral, concorda com o substantivo. 
 Ex.: Ele comprou meia melancia. A garota bebeu meia xícara de leite.
46. Menos ou Menas
 Errado: Os corretores de seguros fecharam menas vendas hoje.
 Certo:   Os corretores de seguros fecharam menos vendas hoje.
 Regra - “Menas” não existe nos dicionários. 
 Mesmo referindo-se a palavras femininas, use sempre menos. 
 Ex.: Havia menos corretoras naquele congresso.
47. Meio-dia e meio / Meio-dia e meia
 Errado: Neste sindicato, o horário de almoço começa ao meio-dia e meio.
 Certo:   Neste sindicato, o horário de almoço começa ao meio-dia e meia.
  Regra -  O correto é meio-dia e meia, pois o numeral fracionário 

concorda em gênero com a palavra hora. (30 minutos = meia hora)
48. Descriminar / Discriminar
 Errado: Todas as vendas estão descriminadas no relatório mensal.
 Certo:   Todas as vendas estão discriminadas no relatório mensal.
 Regra -  Discriminar signifi ca separar, diferenciar. 
 Descriminar signifi ca absolver, inocentar. 
 Ex.: O promotor de justiça descriminou o réu.
49. Acerca de / a cerca de
 Errado: Os executivos discutiam a cerca de negócios.
 Certo:   Os executivos discutiam acerca de negócios.
 Regra - “Acerca de” signifi ca “a respeito de”. 
 “A cerca de” indica aproximação. 
 Ex.: Eu resido a cerca de 10 quilômetros daqui.
50. Maquia / Maqueia
 Errado: Ela sempre se maqueia para ir ao shopping.
 Certo:   Ela sempre se maquia para ir ao shopping.
  Regra -  O verbo maquiar - originário da forma francesa ‘maquiller’ - 

confunde bastante. Então vamos conjugá-lo no presente do indicativo:
 maquio / maquias / maquia
 maquiamos /maquiais / maquiam
 E por falar no verbo maquiar, surge sempre a dúvida entre as palavras: 

MAQUIAGEM ou MAQUILAGEM?
  As duas palavras estão corretas e existem na língua portuguesa. Podemos 

utilizar os substantivos comuns femininos maquiagem ou maquilagem 
sempre que nos referirmos a cosméticos usados para embelezar a 
aparência, bem como o resultado obtido com a utilização desses produtos. 
A palavra maquiagem é tida como a mais correta e socialmente aceita, 
sendo a mais utilizada. 

  A palavra maquilagem, embora com menor uso, aparece em dicionários 
como sendo o mesmo que maquiagem.

 Exemplos:
 Aprenda os melhores truques de maquiagem!
 Aprenda os melhores truques de maquilagem!
 Sua maquiagem está muito discreta.
 Sua maquilagem está muito discreta.
  Pronto! Agora, todas as mulheres estão bem informadas, lindas 

e maquiadas!

1. Durante o primeiro semestre de 2016, perdas provocadas por 
catástrofes naturais chegaram aos US$ 70 bilhões. (Munich Re)

2. Carteira de automóvel apresenta queda de 2% 
na comparação com maio do ano passado. (CNseg)

3. Seis em cada dez brasileiros, cerca de 64%, não se 
preparam corretamente para a aposentadoria. (SPC Brasil)

4. Planos de saúde perderam 910 mil beneficiários 
nos primeiros seis meses de 2016. (ANS)
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Seguros de Benefícios - Conhecer 
para Vender

ponto de vista

Dilmo Bantim 
Moreira
Presidente do CvG/SP, diretor 
de Relacionamento com o 
segmento de Pessoas da ANSP, 
administrador pós-graduado em 
Gestão de Seguros e Previdência 
Privada, atuário, membro da 
Comissão Técnica de Produtos 
de Risco da fenaPrevi e de 
Seguro habitacional da fenSeg, 
docente em Seguros de Pessoas, 
Previdência Complementar, Saúde, 
Capitalização, Atendimento ao 
Público e colunista em mídias 
de seguros.

Que tal se você aproveitar o contato
para apresentar ao seu cliente outros

produtos? Mostrar às pessoas que elas
têm necessidades que desconhecem, e que

existem (muitos) produtos que podem
satisfazer essas carências

•  o consumo é estimulado de forma direta pelo nível edu-
cacional médio.

•  além do atendimento das necessidades por meio de pro-
dutos de benefícios, é preciso harmonizar isto com a capa-
cidade de absorção destes na economia familiar, estrutu-
rando a melhor relação custo-benefício e obtendo assim 
satisfação dos clientes e longevidade dos contratos.

Uma visão direta dos seguros de Benefícios revela que:
•  Essencialmente simples, os Seguros de Pessoas entre os 

quais se incluem o de vida e de acidentes, oferecem ga-
rantias para morte, invalidez (profi ssional ou não), diárias 
de afastamento, reembolso de despesas médicas, hospita-
lares e odontológicas, diárias de internação hospitalar e de 
incapacidade temporária. Com a crise econômica, a ten-
dência ao empreendedorismo é grande e estes produtos 
podem atender de maneira efi caz e pontual estas pessoas 
que devem cuidar de seus próprios riscos. As apólices ou 
certifi cados, podem ainda cobrir despesas com inventários 
e contar com diversos serviços agregados como Funeral, 
Residência, Concierge, entre outros.

•  Os Títulos de Capitalização são documentos de crédito 
formadores de aplicações passíveis de resgate e que tam-
bém podem ter sorteios. Existem, inclusive, produtos que 
substituem a fi gura do fi ador em contratos imobiliários.

•  Planos de Previdência Privada (ou Complementar) au-
xiliam não apenas na manutenção da qualidade da apo-
sentaria. Podem ser direcionados também como fonte de 
investimento inicial em uma nova carreira. 

•  Ocupando os primeiros lugares da lista de desejo dos brasi-
leiros temos os planos de Saúde e Odontológicos. Registre-
se que quase 75% da população não os têm!

É importante lembrar que empresas utilizam esses benefí-
cios de forma isolada ou combinada como parte da estratégia 
para criar pacotes de vantagens e, até mesmo, reter talentos em 
seus quadros de empregados.

Mantenha-se atento às tendências de mercado e novos pro-
dutos, pois novos nichos de mercado estão sempre surgindo e 
atendê-los é crucial.

Finalmente, organizar e manter um conjunto de contratos 
capazes de proteger efi cientemente o cliente exige planejamen-
to, disciplina e conhecimento das opções disponíveis no mer-
cado segurador, inclusive com a necessidade de tratar assuntos 
por vezes evitados como a morte, fi nanças pessoais, dependên-
cia e proteção futura.

São paradigmas que temos responsabilidade de colaborar 
para mudar!

Se você só vende o que o que o cliente quer comprar, então 
está na hora de diversifi car! Claro que você não precisa parar de 
oferecer o que estão procurando, mas que tal se você aproveitar 
o contato para apresentar ao seu cliente outros produtos?

Este é um tipo de estratégia que grandes indústrias apren-
deram a praticar: mostrar às pessoas que elas têm necessidades 
que desconhecem, e que existem (muitos) produtos que po-
dem satisfazer essas carências!

Naturalmente, as pessoas têm a tendência de proteger seus 
bens e investimentos, contudo, o que poderia ser mais impor-
tante que a vida?

É sempre importante ter em mente que os aspectos de ne-
cessidade de proteção variam de pessoa para pessoa, mas em 
termos securitários há quatro pilares que englobam a prote-
ção do ser humano, os quais, genericamente, chamamos de 
Benefícios: Pessoas, Previdência, Capitalização e Saúde. Essas, 
aliás, são as formas mais antigas da atividade securitária, abran-
gendo o tratamento do risco ligado às situações profi ssionais, 
pessoais, sociais e de lazer.

Interessante notar que estudos especializados apontam que 
a compra de seguros de Vida, Saúde (incluindo planos odon-
tológicos), Educacional e mesmo Previdência, no universo 
das famílias ocorre preponderantemente pela decisão das mu-
lheres. Talvez esta seja a razão pela qual metade das mulheres 
corretoras de seguros tem foco na comercialização destes seg-
mentos de produtos!

De toda forma, compreender os aspectos do que impulsio-
na o consumo de seguros ligados a estas situações pode ser bas-
tante complexo, mas há certas conclusões a que já chegamos:

•  estabilidade de preços é muito relevante;
•  instituições, religiões e renda per capita (com capacidade 

de poupança) também infl uenciam fortemente;

26 JCS JULHO 2016



Mais informações:
(11) 3513-6101 / (11) 99145-8012

sincortur@adturismo.com.br

Corretores de seguros associados 
agora contam com a
Corretores de seguros associados 
agora contam com a

www.centraldeviagenssincorsp.org.br

Acesse agora mesmo e confi ra as promoções.

Esse é mais um benefício do Sincor-SP para você. Aproveite. 

Pelo site é possível:

Comprar passagens 
com suporte da 

Central para qualquer 
necessidade

Obter descontos na 
compra de pacotes, 
cruzeiros, hotéis e 

locação de veículos

Conferir opções 
de pesquisas 

e reservas

Contar com suporte 
pós-venda e atendimento 

especializado, com telefone 
emergencial nos fi nais 

de semana




