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Corretor: o caminho seguro da distribuição
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Um Sincor-SP mais profi ssional, 
transparente e moderno

Estar à frente de uma entidade com mais de 80 
anos e tamanha representatividade é um enorme 
privilégio, que traz a mesma dimensão de respon-
sabilidades, por isso, nos dedicamos plenamente 
a construir um novo momento para o Sincor-SP. 
Pela velocidade da informação e das mudanças que 
isso ocasiona, nosso tempo é acelerado e nossos 
compromissos dinâmicos e constantes.

Desde que assumimos a gestão, mantemos o 
foco em construir um novo Sindicato: mais profi s-
sional, moderno e transparente, além de, sempre, 
superavitário, para garantir a força para as ações em 
prol dos corretores de seguros, sabendo valorizar 
cada investimento.

Como se vê neste jornal e em todos nossos re-
centes materiais de divulgação, acabamos de mo-
dernizar a marca do Sincor-SP, acompanhando 
esse novo momento. Essa é apenas uma repre-
sentação de que, aos poucos, por diversas ações, 
estamos profi ssionalizando e revitalizando toda 
nossa estrutura. 

Nossa logo evoluiu trazendo características con-
temporâneas, estrutura e cores mais leves e o desta-
que à sigla do Estado de São Paulo, que responde 
por praticamente 50% do mercado de seguros 
no País.

Na linha de modernização, a nova marca foi 
apresentada durante a inauguração de nossa nova 
Regional Sorocaba. A adequação da sede e das 30 
regionais do Sincor-SP é um dos mais importantes 
itens de nosso programa de gestão, para o qual a 
diretoria vem trabalhando desde que assumiu, em 
2014, e agora dá início às entregas.

As melhorias em todas nossas unidades têm 
como objetivo transformá-las em verdadeiras re-
presentações da “Casa do Corretor de Seguros”, 
denominação que acompanha o novo conceito.  
A reestruturação, além de melhorar o atendimen-
to ao corretor e garantir acessibilidade, inclusive 
à população que busca atendimento gratuito do 
seguro DPVAP, estabelece uma padronização para 
nivelar as regionais com os mesmos equipamentos 
e serviços e criar uma identidade visual única, em 
mobiliário e decoração. 

A isonomia entre nossas unidades também 
abrange nossos colaboradores. O Sincor-SP hoje 
tem a estrutura de uma empresa de médio porte, 
contando com mais de 100 funcionários, além de 
dezenas de prestadores de serviços. 

Estamos fi nalizando, com ajuda de consulto-
ria especializada, um trabalho de análise de car-
gos e salários para realizar adaptações da maneira 

Mantemos o foco 
em construir um 

novo Sindicato: mais 
profi ssional, moderno 

e transparente, 
além de, sempre, 

superavitário, para 
garantir a força para 
as ações em prol dos 

corretores de seguros, 
sabendo valorizar cada 

investimento

Alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP

Forte abraço!

profi ssional que nossa estrutura exige, visando aca-
bar com desigualdades e estabelecer a meritocra-
cia – todos saberão que, fazendo o melhor, terão 
reconhecimento. O capital humano é o ativo mais 
importante do empreendimento Sincor-SP.

O novo momento do Sindicato prioriza, além 
da profi ssionalização, a transparência das ações, 
também conforme amplamente defendido no 
programa de gestão. Nosso site e demais veículos 
de comunicação cada vez mais têm sido canais de 
conhecimento sobre o investimento de cada corre-
tor de seguros. 

No ano passado, já inovamos ao criar o “Rela-
tório de Administração e Prestação de Contas”, 
com informações referentes ao exercício anterior, e 
entregá-lo fi sicamente aos participantes da assem-
bleia de prestação de contas, além de disponibilizar 
pelo site.

Agora fomos além e criamos o Portal Transparên-
cia Sincor-SP (www.transparenciasincorsp.org.br). 
Por meio de login e senha, os corretores associados 
poderão ter acesso, de forma bem mais detalhada, 
aos relatórios, balanços, previsões orçamentárias, 
investimentos e despesas da entidade. Com isso, 
estamos proporcionando aos corretores de segu-
ros maior participação nas tomadas de decisão da 
entidade. O portal disponibiliza ainda o Estatuto 
Social e espaço para que o associado envie dúvidas 
e sugestões.

A base para realizarmos mudanças construtivas 
é a gestão participativa com a categoria e alinhada 
com as lideranças do mercado de seguros. Temos 
investido no relacionamento com o mercado, entre 
diversas reuniões e eventos tivemos recentemente 
o debate das lideranças da corretagem de seguros 
com a Susep. Tenho claro que a boa representação 
dos corretores depende de uma perfeita sinergia 
com todos os outros atores da cadeia produtiva de 
seguros. Dessa forma, podemos evoluir com passos 
irmanados, para que as mudanças venham em prol 
do coletivo, tendo como objetivo comum desen-
volver o setor.

Perceber a adesão das pessoas ao nosso trabalho, 
o reconhecimento dos corretores de seguros de que 
estamos trabalhando e promovendo entregas para 
a categoria (e, por isso, eles devem estar unidos a 
nós) é, sem dúvida, a melhor recompensa que po-
demos receber por nossa dedicação.
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correspondências
Do Sindicato para entidades ou empresas e vice-versa

Propaganda indevida – Caixa Seguradora

Prezado Sr. � ierry Claudon, tomamos conhecimento da existência 
de sites na internet oferecendo produtos de seguros em nome de uma 
improvável companhia de seguros chamada Youse Seguradora, 
inexistente no site da Susep, mas que tem seus produtos garantidos 
pela Caixa Seguradora S/A , conforme consta no rodapé do próprio 
site da hipotética companhia. Ficamos surpresos com esta informação, 
principalmente, pela ofensividade da propaganda que diz claramente 
ser uma oferta de seguros sem a necessidade de um corretor, devidamente 
habilitado pela Susep.
Os anúncios pregam a venda direta de suas apólices e, a propaganda, 
além de agressiva, pode iludir o consumidor ao dizer que o corretor 
de seguros não é necessário [...] Dessa forma, solicitamos uma posição 
imediata, para que possamos cessar com este assunto e restabelecer as 
boas práticas que devem nortear as relações comerciais do mercado 
de seguros.

São Paulo, 11 de abril de 2016
Presidente do Sincor-SP 
ALEXANDRE CAMILLO

São Paulo, 27 de abril de 2016
Gerente Jurídico – GEJUR
MARCELUS SACHET FERREIRA

voz do corretor

São Paulo, 26 de fevereiro de 2016
Corretor de seguros da Zona Leste
ILDEBRANDO NERES JUNIOR

Pelo Facebook, 27 de abril de 2016
Corretora de seguros de Santos
MARIA INEZ FRANÇA

Benefícios – Estadão Digital

Inauguração da Casa do Corretor de 
Seguros em Sorocaba

Gostaria de parabenizar um benefício do Sincor-SP, disponível 
aos corretores, que julgo ser de grande valia. O Sincor-SP 
passou a nos disponibilizar a assinatura digital do jornal O 
Estado de S. Paulo e achei a ideia fantástica, pois podemos 
acompanhar diariamente as principais notícias do dia e nos 
manter informados acerca de diversos assuntos. Portanto, 
parabéns pela iniciativa, pois são benefícios simples e efi cazes 
como esse que nos orgulha do Sindicato que temos. Abraços e 
parabéns a todos os envolvidos no processo.

Sucesso ao Sincor-SP!!! Estamos esperando a “Casa do Corretor 
de Seguros” na cidade de Santos.

Dia do Bem Seguro – Regional Assis

Sr. Jobel Cândido Venceslau Júnior, a Casa da Menina São Francisco 
de Assis, entidade fi lantrópica, agradece efusivamente as doações 
patrocinadas por esse Sindicato de: 6 berços, 2 bebês-conforto e 3 pacotes 
de fraldas, material de muita utilidade por esta Casa. [...] Desejamos 
ao Sincor-SP e a todos seus representados, bons negócios e que Deus os 
abençoe por esta generosa doação.

São Paulo, 13 de abril de 2016
Presidente da Casa da Menina
JOSÉ SPERA JÚNIOR

Atendimento DPVAT – Regional Araçatuba

[...] Gostaria muito de agradecer o maravilhoso atendimento. Se me 
recordo bem, fui atendida por uma moça chamada Bruna, na verdade 
acredito que é um anjo enviado por Deus.  Em nosso mundo há pessoas 
que são frias, cruéis, que não se importam com as dores, sentimentos e 
afl ições dos outros. Tive a oportunidade de conhecer um ser humano 
que faz deste mundo melhor e são essas pessoas que nos dão a esperança 
de um mundo mais justo e feliz. [..] fui atendida das melhores 
maneiras, recebi atenção, carinho, respeito, amor, solidariedade, de uma 
pessoa que por apenas alguns minutos me conheceu [...] Agradeço de 
coração pelo atendimento, um trabalho que sei, sem custo algum, mas 
um dos melhores atendimentos.

Por e-mail, São Paulo, 21 de março de 2016
Beneficiária DPVAT
DAIANE FUIME

Caro Alexandre Camillo, é com muita alegria que leio e agradeço este e-mail, em nome 
de toda a equipe do AutoEsporte. Tenha certeza de que repassarei a mensagem com a 
melhor sensação que um jornalista pode sentir.
Traduzir as informações e torná-las acessíveis e interessantes não é das tarefas mais fáceis, 
mas aí reside nossa missão e daí também partem nossas iniciativas. Sinta-se à vontade 
para entrar em contato conosco para qualquer sugestão que considere importante pró-
setor e para o público em geral. Muito obrigada e conte conosco.

São Paulo, 2 de março de 2016
Editora-executiva do Programa AutoEsporte
DENISE CHAHESTIAN

Reportagem do AutoEsporte enaltece figura do corretor 

Prezada Denise Chahestian, editora-executiva do Programa 
AutoEsporte, em referência à reportagem “Seguro para carros ‘velhinhos’ 
deve fi car mais barato; saiba o porquê”, parabenizamos o portal G1 e 
toda equipe do AutoEsporte por tratar do tema de modo didático 
e preciso.
A maneira como conduziu as informações e depoimentos, sempre com 
profundidade, mas sem adotar termos técnicos, o conteúdo e todos os 
entrevistados convergem para abordagem muito esclarecedora com 
foco em orientação ao consumidor. [...] Parabéns e muito obrigado. 
Atenciosamente, 

São Paulo, 2 de março de 2016 
Presidente do Sincor-SP  
ALEXANDRE CAMILLO

Senhor Presidente, Reportamo-nos à sua correspondência, pela qual 
Vossa Senhoria tece considerações a respeito da Youse Seguradora e 
solicita urgente manifestação da Caixa Seguradora S.A.

A Youse é um projeto de seguradora totalmente digital, subsidiária integral da Caixa 
Seguradora, com processo de autorização de funcionamento em andamento, já tendo 
sido deferida pela Susep a autorização prévia para sua constituição. Na fase de teste-piloto 
de venda está se utilizando os produtos aprovados junto à Susep em nome da Caixa 
Seguradora S/A, conforme processos [...], respectivamente para Auto, Vida e Residencial.
No que se refere à informação no site de que o cliente pode comprar sem a necessidade 
de um corretor, a redação será devidamente ajustada, em face da intermediação da 
comercialização pela FPC PAR Corretora, conforme consta no próprio site.
Considerando que a venda está em fase de teste-piloto, alguns ajustes certamente são ne-
cessários, e estão sendo feitos, para evitar qualquer tipo de interpretação diversa por parte 
do consumidor, principalmente sobre a importância de atuação do corretor de seguros, 
mesmo que a venda seja feita exclusivamente através da internet. 
Na certeza de que foram prestados os esclarecimentos necessários, renovamos os nossos 
protestos de elevada estima e consideração.
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cobertura básica

Regulamentação do seguro auto popular 
Após debates entre vários setores do mercado, o Conselho Nacional de Seguros 

Privados (CNSP) aprovou as regras para o seguro popular de automóveis, que entrou em 
vigor no dia 1º de abril. Por permitir a utilização de peças recondicionadas ou seminovas 
para reparo, o principal público do seguro popular serão os donos de veículos com mais 
de cinco anos de uso. O documento estabelece que o produto tenha cobertura mínima 
de indenização por danos causados ao veículo por colisão, enquanto a oferta de cobertura 
que preveja apenas a indenização integral por colisão está proibida. Já em casos de danos 
parciais, a utilização de ofi cinas será de escolha do segurado.

Governo federal pode 
leiloar parte do IRB

A equipe econômica do governo federal 
estuda a possibilidade de leiloar sua cota da 
resseguradora IRB Brasil Re. O Ministério 
da Fazenda está em tratativas com os sócios 
privados do IRB, a fi m de fazer um leilão 
na Bolsa de Valores para alienação da 
resseguradora, que já vem despertando interesse 
em companhias internacionais. Além do 
governo federal, que é sócio majoritário, o IRB 
também conta com a BB Seguros Participações, 
Bradesco Auto Re Companhia de Seguros, Itaú 
Seguros, Itaú Vida e Previdência e o Fundo de 
Investimento em Participações Caixa Barcelona.

Seguro de pessoas 
terá retomada após crise

Ao contrário do ano passado, a perspectiva de crescimento para o seguro de 
pessoas está abaixo do esperado, de apenas 4,9%. No entanto, para o presidente da 
FenaPrevi, Edson Franco, a retomada do avanço do mercado, principalmente do 
seguro de pessoas, virá após o recesso econômico que o Brasil atravessa atualmente. 

Os planos de acumulação 
(PGBL, VGBL) cresceram 
18% no ano passado e a 
previsão para 2016 é de 
16%. O seguro viagem 
e o seguro dotal tiveram 
avanço de 25% em 2015, já 
o prestamista teve recuo de 
25% no mesmo período.

Catástrofes naturais 
custaram US$ 92 bilhões

As seguradoras desembolsaram o montante de US$ 
37 bilhões no pagamento de sinistros causados por 
catástrofes naturais somente em 2015. De acordo 
com o relatório da Swiss Re, estes eventos totalizaram 
perdas econômicas no valor de US$ 92 bilhões. No 
entanto, o valor ainda é menor do que o do ano 
anterior, quando as companhias pagaram US$ 62 
bilhões para reparar perdas.

Seguro DPEM entra 
em consulta pública 

Desde o fi nal do ano passado, o seguro DPEM 
vem passando por complicações, quando a única 
seguradora que ofertava o produto resolveu retirá-
lo do mercado. Unidos, Susep, Fenacor e Sincors 
vêm lutando para achar uma solução ao problema.  
Recentemente, a superintendência publicou no 
Diário Ofi cial da União, de 13 de abril, a consulta 
pública da minuta de resolução da CNSP que 
consolida as regras do seguro. Segundo a autarquia, 
a decisão visa atrair as seguradoras para o produto.

Susep tem nova estrutura
Através do Decreto 8.722/16, o governo federal redefi niu a estrutura 

regimental da Susep. O Decreto, que entrou em vigor no dia 19 de 
maio, cria, entre outras alterações, a Diretoria de Supervisão de Conduta, 
responsável por fi scalizar corretores e autorreguladoras, além de monitorar 
os produtos e as operações de seguros. “Essa nova diretoria vai permitir 
o acompanhamento dos produtos oferecidos no mercado como, por 
exemplo, onde não tiver oferta e tiver demanda, a Susep vai atuar para 

que o consumidor tenha o 
produto que ele precisa”, explica 
o superintendente da Susep, 
Roberto Westenberger.
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Autorregulação de corretoras 
de seguros

No mês passado, a Es-
cola Nacional de Seguros 
lançou o texto “Um estudo 
sobre autorregulação dos 
Corretores de Seguros e na 
Corretagem de Seguros”, de 
nossa autoria. O material, 
de 65 páginas, aborda diver-
sos aspectos sobre a forma 
de fi scalização e controle de 
tal mercado.

Ao todo, oito capítulos, 
considerando também a 
introdução e a bibliogra-
fi a. No segundo capítulo, 
uma análise teórica sobre o 
que é autorregulação, como 
ela funciona e quais são os 
cuidados necessários para o 
seu sucesso. Também temos 
a análise das diferenças de 
seus dois tipos existentes: 

voluntária (opcional para o participante) e legal (função delegada pelo Estado).
No capítulo três, uma descrição detalhada de quatro autorreguladoras já 

atuando no Brasil, fora do setor de seguros: o SARB (usada em bancos), o 
CONAR (em publicidade e propaganda), a ANBIMA (para gestoras de ati-
vos fi nanceiros) e a BSM (do tipo legal, para corretoras de valores que operam 
nas bolsas).

O capítulo quatro analisa a fi scalização e a autorregulação de seguros em ter-
mos mundiais. Enfoca a posição de organismos internacionais a respeito do 
tema, alguma literatura teórica e a situação de determinados países com relação 
a esse aspecto - Austrália, Canadá, EUA e Hong Kong.

No capítulo cinco, estuda especifi camente a fi scalização de corretores de se-
guros no Brasil. Basicamente, como ela funciona, a legislação a respeito, além 
de indicadores comparativos com outros segmentos profi ssionais (médicos etc).

No capítulo seis, o que é e como atua o IBRACOR, a autorreguladora dos 
corretores de seguros. Há um levantamento histórico, legal e infralegal detalha-
do, desde a fundação dessa entidade.

Por fi m, as conclusões. Por exemplo, comparando com os dados dos países, 
dois pontos se destacam. Primeiro, a importância que o assunto distribuição de 
seguros tem nessas economias com, muitas vezes, a criação de uma legislação ou 
entidades específi cas para esse fi m. 

Segundo, em muitos casos, a participação dos próprios corretores de seguros, 
como elementos auxiliares nessa fi scalização. O texto termina afi rmando que, 
seguindo tendências internacionais, o Brasil pretende modernizar a fi scalização 
desse segmento. Isso é louvável, mas a presença desses próprios profi ssionais, 
fortemente interessados nesse tema, não deve ser desprezada nessa trajetória. 
Fica aqui a dica de leitura!

Esta coluna é elaborada pelo consultor de economia do Sincor-SP, Francisco Galiza
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•	 Prédio	com	fácil	acesso	e	excelente	localização,	
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•	 Área	de	4.500m²,	distribuídos	por	9	andares;

•	 28	salas	de	aula	com	capacidade	total	
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•	 Auditório	para	150	pessoas.
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Venha nos fazer uma visita: 
Rua	Augusta,	1.600,	Consolação.

Ao	concentrar	suas	atividades	em	
um	único	prédio	próprio,	a	Escola	
Nacional	de	Seguros	estabelece	
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País,	consolidando	sua	trajetória	de	45	anos	
ensinando	o	mercado	de	seguros	a	crescer!

O ensino do Seguro 
tem novo endereço 
em São Paulo!
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Para um mercado conturbado, a resposta é o diálogo

Nova presidente da FenaSaúde, Solange 
Beatriz Palheiro Mendes comenta as 
dificuldades atuais do setor, defendendo a 
comunicação entre os canais do mercado 
como solução

JCS: Como foi a sua trajetória profissional até 
chegar à presidência da Federação Nacional de 
Saúde Suplementar (FenaSaúde)?

Solange Beatriz Palheiro Mendes: Sou formada em 
Direito e ingressei no Banco do Brasil em 1978. Fui 
cedida ao Governo Federal como Assessora Jurídica no 
Conselho Interministerial de Preços (CIP), em 1986, 
e, em seguida, assumi a Procuradoria Geral da Sunab, 
em 1992. Em 1995, iniciei no mercado de seguros 
como Secretária-Geral na Susep. No cargo de Diretora 
da Susep, discuti o Projeto de Lei que resultou na Lei 
nº 9.656/98, o que ensejou o convite do Ministro da 
Saúde para eu ocupar a Diretoria de Normas e Habili-
tação das Operadoras, em 2000. Ao findar o mandato  
em 2004, fui para o setor privado como Diretora Exe-

perfil

cutiva de Saúde na Fenaseg. Até recentemente, era 
Diretora-Executiva da CNseg, cargo que exercia desde 
novembro de 2010. Agora, com muita satisfação, re-
torno como Presidente da FenaSaúde, onde já havia 
atuado, entre 2006 e 2010, como Diretora-Executiva.

JCS: Quais serão suas prioridades frente à 
FenaSaúde?

SBPM: Investir no tratamento dos dados como fon-
te de informação eficaz para a tomada de decisão das 
empresas, dos beneficiários e do próprio governo. Por 
acreditar na importância da comunicação clara, nos 
esforços para assegurar a satisfação dos beneficiários 
de planos e na relevância dos serviços prestados pelas 
operadoras de planos privados de assistência à saúde, 
privilegio o relacionamento de transparência com os 
consumidores – condição importante, também, ao de-
senvolvimento do mercado de seguros. E esse diálogo 
pode ocorrer por meio dos vários canais de comunica-
ção nos quais as operadoras vêm investindo. 

Outra prioridade é intensificar os esforços de cons-
cientização sobre o bom uso dos planos pelos bene-
ficiários, segundo suas necessidades e respeitando as 
regras previstas em lei. A Federação já vem promo-
vendo ações nesse sentido e continuará a reforçar 
essas iniciativas, unindo esforços com todos os entes 
da cadeia de valor da saúde, o governo e as entidades 
de proteção dos consumidores. Além disso, a meta é 
dar continuidade às ações bem-sucedidas de comuni-
cação e de aperfeiçoamento do sistema. Reiteramos 
o compromisso com a sustentabilidade do setor e a  
reforma regulatória.

JCS: Como pretende atuar diante de um cenário 
econômico adverso, além das dificuldades 
enfrentadas pelas operadoras atualmente? 
Acredita que existam políticas específicas para 
este momento? Quais seriam?

SBPM: O momento de retração da atividade eco-
nômica pelo qual passa o Brasil exige foco na gestão 
equilibrada dos recursos. A saúde privada, por se tratar 
de serviço essencial, é um dos setores que menos so-
frem com a desaceleração da economia e a queda de 

renda da população. De acordo com pesquisas, o pla-
no de saúde é o terceiro item de maior relevância em 
consumo no País, ficando atrás apenas de educação e 
casa própria.

É importante destacar, ainda, que pesquisa Ibope 
para o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar 
(IESS), de 2015, mostrou que 75% dos brasileiros 
com plano de saúde estavam satisfeitos ou muito satis-
feitos. Mas é verdade que o cenário econômico afetou 
o segmento. Projeções mostram, inclusive, que a retra-
ção da economia deverá ter reflexos mais intensos na 
saúde privada neste ano. Contudo, é previsto que haja 
uma adaptação às condições de mercado, mediante o 
esforço contínuo, por parte das empresas, de oferta de 
serviços de qualidade e combate aos desperdícios. O 
objetivo primordial é garantir a sustentabilidade eco-
nômica e social da assistência à saúde, assegurando esse 
benefício valioso para os brasileiros.

JCS: Com a queda de receita e a alta nas 
despesas, quais seriam as medidas que as 
operadoras tomariam para minimizar essas 
perdas? E qual o papel da FenaSaúde diante 
desta situação?

SBPM: As estratégias comerciais e de gestão são de-
senvolvidas por cada uma das associadas à FenaSaúde, 
como parte de seus planos de negócios. Mas, de for-
ma geral, as empresas vêm colocando bastante carga 
na eficiência da gestão dos custos, tendo em vista a 
qualidade na prestação de serviços. É uma medida não 
só voltada a atrair novos clientes, mas à fidelização do 
público conquistado. É justamente nesses momentos 
de incertezas econômicas que as empresas são mais tes-
tadas e exigidas pelos consumidores. 

Além disso, a autarquia defende ser fundamental 
discutir o papel, os limites de atuação e os contornos 
legais da saúde suplementar, um setor fortemente re-
gulado; debater segurança regulatória e jurídica; tra-
balhar para equalizar os custos assistenciais; e conferir 
a importância necessária ao uso racional dos serviços 
oferecidos aos beneficiários. 

A FenaSaúde tem alertado com bastante veemên-

A autarquia defende ser fundamental discutir o papel,  
os limites de atuação e os contornos legais da saúde suplementar,  

um setor fortemente regulado; debater segurança regulatória e jurídica;  
trabalhar para equalizar os custos assistenciais; e conferir a importância 

necessária ao uso racional dos serviços oferecidos aos beneficiários

8 JCS ABRIL 2016



cia sobre o descompasso entre despesas assistenciais e 
receitas dos planos de saúde, uma distorção que vem 
impactando os custos, consequentemente, atingin-
do o bolso dos benefi ciários dos planos, que, junto a 
empresas contratantes, são a fonte de receita dos segu-
ros e planos. O foco das discussões deve ser nas cau-
sas que apetecem o crescimento das despesas, como 
incorporação tecnológica acrítica, desperdícios e mo-
delos de remuneração dos prestadores de serviço e de 
precifi cação, que incentivam a superutilização dos re-
cursos da medicina.

JCS: Como a atuação da ANS pode auxiliar o 
desenvolvimento do setor de saúde suplementar? 
E quais medidas podem impedir esse avanço? 
Como mudá-las?

SBPM: O papel de uma Agência Reguladora é 
atuar em mercados que tenham como uma das carac-
terísticas a assimetria de informações. Dessa forma, a 
sua atuação contribui para manter o setor equilibrado 
e padronizado em benefício da sociedade, evitando 
falhas por meio de um modelo abrangente de regula-
ção técnica e econômica. Mas, é preciso destacar que 
a regulação, como qualquer outra interferência estatal, 
não pode ser excessiva e inibir a livre concorrência. O 
tema custos assistenciais é relevante para empresas e 
para o órgão regulador, que reconhece a urgência em 
buscar mudanças positivas que garantam o equilíbrio 
econômico-fi nanceiro.  E, acima de tudo, compreen-
da a importância da correta defi nição dos prêmios.

JCS: Na sua opinião, o que o Brasil pode 
aprender com a política de saúde de outros 
países, como a Inglaterra, por exemplo?

SBPM: Durante o 1º Fórum da Saúde Suplementar 
da FenaSaúde, realizado em novembro de 2015, temas 
como as Accountable Care Organizations (ACO) foram 
apresentados como exemplos de modelos assistenciais 
bem-sucedidos tanto na entrega de serviços de quali-
dade quanto na gestão dos custos médicos. O mode-
lo integra diferentes entes da cadeia de prestação de 
serviços – médicos, clínicas e hospitais –, estimulando 
o compartilhamento de responsabilidades, riscos e 
ganhos de efi ciência. 

Nos Estados Unidos, as ACO permitem que parte 
dos recursos economizados com um tratamento inte-
grado e mais assertivo seja repartida entre os agentes 
envolvidos. Mas a proposta, obviamente, não é im-
portar modelos para o Brasil, mas, sim, refl etir sobre 
pontos que todos os agentes do setor – reguladores, 
empresas de planos de saúde, prestadores de serviços e 
consumidores – conhecem e sabem que precisam ser 
ajustados e implementar as adaptações necessárias e 
adequadas ao nosso sistema.

Desenvolva suas habilidades de 
negociação com o cliente, através de 

um conteúdo prático, dinâmico e atual.

Para ver a agenda completa 
de treinamentos, acesse:

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

A Unisincor agora oferece o curso

Solicite na sua Regional do Sincor-SP

NEGOCIAÇÃO 7.0
UM GUIA DE SUCESSO PARA 
CORRETORES DE SEGUROS
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Temos o negócio consolidado e 
com a participação de tantos profi ssionais 
qualifi cados em uma operação gigantesca: 
atendemos na AC Sincor 20 mil titulares de 

certifi cados digitais por mês
Diretor da AC Sincor, Manuel Matos

certifi cação digital

4º Encontro das ARs Empreendedoras é realizado com 
mais conteúdo e momentos de interação

A Autoridade Certifi cadora (AC) Sincor atendeu 
solicitações das Autoridades de Registro e realizou a 
quarta edição do Encontro das ARs Empreendedoras 
com mais tempo para discutir os avanços da certifi ca-
ção digital, intensifi car os relacionamentos e a troca 
de conhecimento. Com o tema “Certifi cação digital: 
soluções e oportunidades”, o evento aconteceu nos 
dias 14 e 15 de abril, no Hotel Estância Atibainha, em 
Nazaré Paulista.

“Esses encontros sempre são propícios para os rela-
cionamentos entre os corretores de seguros empreen-
dedores da certifi cação digital. É o quarto evento, 
porém com certo ineditismo, trazendo mais conteúdo 
e interação”, afi rmou o presidente do Sincor-SP e di-
retor da AC, Alexandre Camillo. 

O atual diretor e idealizador da AC, Manuel Matos, 
falou de sua aposta, desde o início, no corretor de se-
guros como o profi ssional mais qualifi cado para fazer 
o atendimento pessoal na distribuição dos certifi cados 
digitais no País. “Levamos dois anos para conseguir 
mostrar que essa era uma boa oportunidade para os 
corretores e conseguir a primeira AR da AC Sincor. 
Hoje, temos o negócio consolidado e com a partici-
pação de tantos profi ssionais qualifi cados em uma 
operação gigantesca: atendemos na AC Sincor 20 mil 
titulares de certifi cados digitais por mês”, disse.

O gestor operacional da AC, Rodrigo Matos expôs 
as entregas do plano de ação, destacando o trabalho 
de reestruturação do departamento, a integração com 
demais departamentos, implantação da ferramenta 
CertiScan, além da centralização de dossiês. Leonardo 
Gonçalves, diretor de Canais da Certisign, apresentou 

oportunidades do mercado de certifi cação digital, ex-
plicando como impulsionar os negócios com o Clube 
do Contador, renovações e novas atitudes. 

Já o coordenador da Comissão de ARs, Carlos Ca-
porali discorreu sobre o trabalho realizado pelo gru-
po. “Estamos muito empenhados em trabalhar pelo 
mercado de certifi cação digital por meio desta Co-
missão. Vemos que muitas entregas apresentadas aqui 
começaram a ser trabalhadas pelo grupo, que levava à 
diretoria para viabilizar. A importância da Comissão 
é justamente representar as ARs, em seus anseios e difi -
culdades, perante a diretoria da AC Sincor”, ressaltou. 

Sucesso na operação
Os cases de sucesso de Autoridades de Registro da 

rede foram apresentados pelo integrante da Comissão, 
André Mendes Camillo, que explicou como sua AR, a 
Vendseg, estruturou e padronizou a qualidade de nove 
unidades nos Estados de São Paulo e Minas Gerais. Já 
a AR Caporali foi exemplo ao se destacar nas parcerias 

com contadores de sua cidade e região. 
A AR RV Unitas, que preferiu focar em ter apenas 

uma unidade, trouxe ideias bem-sucedidas de marke-
ting que contribuíram para que emitisse mais de 4 mil 
certifi cados digitais. A AR Life Santos falou de como 
trabalhou sua expansão na rede de atendimento pelo 
litoral paulista. 

A AR Lemecor destacou sua excelência no atendi-
mento e o sucesso nas validações externas. Já a AR 
CRN falou de sua atuação e estrutura com unidades 
em âmbito nacional. A AR Minc ressaltou sobre sua 
parceria com entidades de classe, especifi camente uni-
dades da OAB em todo o Brasil.

Outro integrante da Comissão, Weber Fagnani, fa-
lou sobre o ponto de equilíbrio fi nanceiro da AR e 
como trabalhar para alcançá-lo. Simone Fávaro Mar-
tins, que além de 2ª vice-presidente do Sincor-SP in-
tegra a Comissão ARs, apresentou ações do setor que 
estão em andamento para desenvolver ainda mais a 
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área de certifi cação digital, como a evolução do siste-
ma GAR e a criação do Portal da Rede para auxílio às 
ARs – posteriormente, Fátima Coppi, coordenadora 
comercial de projetos da Certisign, apresentou deta-
lhes do novo Portal da Rede.

Pedro Cardoso, auditor do ITI (Instituto Nacional 
de Tecnologia da Informação), foi convidado para 
apresentar as normas e procedimentos em fi scalização, 
de modo que as empresas estejam sempre em confor-
midade (compliance) e mantendo o índice de qualida-
de e confi ança aos clientes. O “Fórum com as ARs”, 
intermediado pelo 1º vice-presidente do Sincor-SP, 
Boris Ber, contou com a participação dos líderes das 
diversas áreas: Manuel Matos, Carlos Caporali, Ar-
mindo Guerra e Leonardo Gonçalves.

O encontro também trouxe a palestra “Sucesso em 
Empreendedorismo”, apresentada por Tiago Aguiar, 
vencedor do reality show “Aprendiz – O sócio”. Du-
rante a apresentação, ele mostrou o caminho que per-
correu para vencer o programa de TV e consolidar suas 
empresas. “Não acredito no acaso. Na vida, você deve 
ser capaz de conectar os pontos. Precisa saber quem é, 
onde está e para onde vai. Para quem não sabe aonde 
quer chegar, qualquer caminho serve”.

O evento foi encerrado com diversos sorteios. O Sincor-SP ofereceu duas TV’s de 32 polegadas com vídeos 
institucionais sobre a certificação digital para serem utilizadas nas recepções das ARs. A Certisign entregou 
10 coollers e 30  certificados digitais ID Mobile, e o diretor Manuel Matos garantiu 10 sistemas de gestão 
Aenet AR com utilização gratuita por um ano.
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XXVI Congresso Panamericano de 
Produtores de Seguros da Copaprose conta 
com palestra do presidente do Sincor-SP 
e vice-presidente da região Sudeste na 
Fenacor, Alexandre Camillo

Presidente do Sincor-SP e vice-presidente da região 
Sudeste na Fenacor, Alexandre Camillo participou como 
palestrante no painel que abordou a Autorregulação na 
Corretagem de Seguros, durante o XXVI Congresso 
Panamericano de Produtores de Seguros da Copapro-
se. O evento foi realizado de 20 a 22 de abril, no Rio 
de Janeiro, pela Confederação Panamericana de Pro-
dutores de Seguros (Copaprose), cujo presidente atual 
é o também dirigente da Fenacor, Armando Vergílio. 

Trazendo o tema “Para onde caminha o seguro na 
América Latina?”, propôs uma reflexão sobre as perspec-
tivas do mercado de seguros nos próximos anos, diante 
de um cenário econômico instável e de profundas mu-
danças na sociedade e, particularmente, dos produto-
res, intermediários e corretores de seguros (variações de 
denominação para a atividade, dependendo do país).

No painel 6, “Os princípios básicos de seguros e au-
torregulação na intermediação de seguros”, apresenta-
do em 22 de abril, Alexandre Camillo explicitou sobre 
a necessidade da autorregulação. 

Camillo iniciou defendendo que não pode haver 
um país desenvolvido se não contar com um merca-
do de seguros forte, destacando o papel de todos os 
profissionais da cadeia produtiva em criar um cenário 
de desenvolvimento. “O papel do intermediário de 
seguros é cada vez mais importante para o setor, espe-
cialmente na difusão da cultura do seguro em países 
onde o desenvolvimento do nosso setor tem ainda 
uma projeção muito grande e, certamente, só poderá 
ocorrer na medida em que o consumidor tiver a cons-
ciência da necessidade da proteção securitária ao longo  
da evolução da sua vida”. 

Em sua opinião, a autorreguladora vem prezar pela 
qualidade da prestação de serviços e confiança do pú-
blico. “Confiança é a palavra-chave do nosso setor, e 
justamente por transmitir confiança o corretor é um 
profissional que mesmo nos dias de hoje ainda conse-
gue manter relação de longo prazo com o cliente”, disse.

A função dos órgãos de supervisão também envol-
ve promover a elevação do nível da capacitação dos 
profissionais e exercer o efetivo controle e sanção por 
não cumprimento de condições contratuais, como 
publicidade enganosa e outros abusos. “A autorregu-
ladora deverá verificar que uma empresa, ao fazer sua 
propaganda, não fale mal de concorrentes ou outras 
linhas de negócios. Recentemente no Brasil tivemos 
empresas que julgaram que a venda de seguros pode-
ria ser feita de maneira direta, com mais agilidade (no 
entendimento delas), e que para isso seria desnecessária 
a figura do intermediário. O arbítrio do consumidor 
sempre será respeitado, mas tratar de maneira pejora-
tiva a atuação do corretor de seguros não cabe. Se o 
produto é tão bom assim ele terá seu espaço sem pre-
cisar denegrir uma categoria profissional e milhares de 
pessoas que dependem da atuação dos corretores”, afir-
mou Camillo.

Ele reivindicou a volta do recadastramento dos corre-
tores de seguros que, neste momento, está paralisado e 
é uma ação importante para atualizar os dados da cate-
goria e checar regularidades. “Faz alguns anos que esse 
recadastramento não é praticado e era muito bem feito 
pelos Sincors de todo o Brasil. A proposta da autorre-
gulação é um avanço, mas para se dar um passo adiante 
é necessário que a gente tenha etapas consolidadas”.

Finalizou deixando algumas ideias para reflexão e 
para que a autorreguladora possa atuar de forma eficaz. 
“Com a adesão voluntária, aquele que não tem uma 
conduta adequada se apresentará ‘ao policial’ para que? 
Pouco provável. Se não adequarmos a forma, será estéril,  
e o tempo não nos permite mais demandar nossas 

competências em vão. Deixo um apelo para que possa-
mos conduzir a nossa autorreguladora de maneira mais 
eficaz. Hoje, o Ibracor representa todos os sindicatos da 
categoria no Brasil, estamos arregaçando as mangas e 
dando nossa contribuição. A única forma de se prever o 
futuro é construí-lo e nós temos competência para levan-
tar o futuro que nós queremos para o setor de seguros”.

Também participaram do painel: o presidente do 
Ibracor (Instituto Brasileiro de Autorregulação do 
Mercado de Corretagem de Seguros), Paulo dos San-
tos, que explicou sobre o funcionamento da entidade 
que vem auxiliar a Susep na fiscalização do mercado; 
a diretora de Fiscalização da Susep, Helena Venceslau, 
que demonstrou a boa vontade da autarquia em rece-
ber a contribuição da autorreguladora para dar mais 
capilaridade na fiscalização; o consultor da Rating de 
Seguros, Francisco Galiza, que lançou seu livro “Um 
estudo sobre autorregulação dos corretores de seguros e 
na corretagem de seguros”, publicado pela Escola Na-
cional de Seguros, também traduzido para espanhol e 
inglês, entregue a todos os participantes do evento; e 
o membro do Comitê Executivo da Copaprose, Jorge 
Vignolo, que fez a mediação dos debates.

O presidente da Copaprose e da Fenacor, Arman-
do Vergilio, subiu ao palco para se posicionar de que a 
autorreguladora terá atuação eficaz. “As pessoas veem 
a autorreguladora como o Código de Ética da Fena-
cor, para o qual fizemos campanhas publicitárias e, do 
universo de 80 mil corretores, conseguimos apenas 13 
mil adesões. Mas na autorreguladora é diferente. A en-
tidade será braço da Susep, pode fazer diversas ações 
desde que a autarquia demande. Pode fazer supervisão 
de toda a categoria econômica por comando da Su-
sep, e também realizar o recadastramento periódico, se 
utilizando da capilaridade de seus mantenedores. Até 
onde ela irá é a Susep quem pode dizer, tanto que é a 
autarquia que aprova o estatuto, aprova os diretores e 
tem todo poder de intervenção no Ibracor”.

Vantagens e desafios em consolidar a autorregulação 
da corretagem de seguros

eventos
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comissões

2º Seminário Multidisciplinar orienta 
corretores sobre consequências jurídicas
Realizado pela Comissão Jurídica do 
Sincor-SP, treinamento orientou sobre 
responsabilidade civil e gestão de riscos

Com o sucesso do 1º Seminário Multidisciplinar, 
a Comissão Jurídica decidiu realizar a 2ª edição do 
evento, que aconteceu no dia 26 de abril, na sede do 
Sincor-SP. Abordando as possíveis consequências ju-
rídicas da corretagem de seguros, o grupo falou sobre 
responsabilidade civil, subscrição e gestão de riscos, e 
a responsabilidade solidária do corretor de seguros nas 
relações de consumo.

Para o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, 
a presença massiva dos profi ssionais signifi ca que a ca-
tegoria está disposta a aprender. “O corretor de segu-
ros sabe a importância de se reciclar e aprender coisas 
novas. O que para a nossa categoria é fundamental, já 
que o mercado de seguros está em constante mudan-
ça, tanto na área judicial quanto no âmbito do próprio 
mercado”, declarou. 

Durante a apresentação, o coordenador da Comissão 
Jurídica, Edson Lasser Fecher, orientou sobre as Circu-

lares 510 e 514 da Susep, alertando para o Art. 5 que 
especifi ca a proibição de nomes idênticos de empresas 
corretoras de seguros no mesmo Estado. “O corretor 
deve sempre estar atento às mudanças feitas pela au-
tarquia, a fi m de evitar penalidades e preservar o seu 
negócio”, ressaltou.

A aceitação dos riscos por parte das seguradoras 
foi comentada pelo assessor técnico do Sincor-SP, 
Alexandre Del Fiori, que explicou como funciona o 
planejamento estratégico das seguradoras. “A subscri-
ção de riscos é peça fundamental de toda companhia, 
e ela pode decidir sobre a ruína de uma carteira e a 
sobrevivência da seguradora”. 

Segundo o advogado e corretor de seguros, Th iago 
Marques Fecher, 70% das pequenas e médias empresas 
no Brasil não possuem nenhum tipo de seguro. “Nós 
temos um grande problema a ser resolvido e cabe so-
mente ao corretor propagar os benefícios do seguro. O 
nosso objetivo é mostrar ao segurado os riscos que ele 
corre, oferecendo produtos adequados a cada cliente”.

O corretor deve sempre estar atento às 
mudanças feitas pela autarquia [Susep], a fi m de 

evitar penalidades e preservar o seu negócio
Edson Lasser Fecher

Coordenador da Comissão Jurídica do Sincor-SP

A Comissão Jurídica do Sincor-SP é composta por: Ed-
son Lasse Fecher (coordenador), Aline de Mattos Abar-
ca, Priscila Figueiredo, Plinio Machado Rizzi e Rodrigo 
Travitzki Barbosa

Reforce a credibilidade do seu negócio aderindo ao 

CÓDIGO DE ÉTICA DOS CORRETORES DE SEGUROS

O CERTIFICADO PODE SER RETIRADO NA SUA REGIONAL

Quem 
tem é 

CorretoR
Saiba mais

(11) 3188-5023

2º
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cobertura especial

computadores disponíveis. 
“Queremos levar o corretor de seguros para dentro 

de nossas unidades, oferecendo locais estruturados 
onde ele possa se sentir acolhido e bem atendido. Essa 
transformação faz parte do nosso plano de gestão e tra-
ta-se da entrega de uma promessa, do nosso compro-
misso com a categoria, oferecendo efetivamente um 
novo Sincor-SP”, pontua o presidente do Sincor-SP, 
Alexandre Camillo.

A construção da estrutura física de todas as regionais 
está sob a direção do 1º secretário da entidade, Marcos 
Abarca, e o desenho do novo conceito foi elaborado 
pela área de Comunicação, que é comandada pelo 1º 
vice-presidente, Boris Ber. 

Para Marcos Abarca, desde o primeiro momento, 
a prioridade foi pensar em uma estrutura efetiva de 
trabalho. “A nova Casa do Corretor de Seguros oferece 
o melhor em matéria de tecnologia. Criamos um local 
adaptável a receber corretores, seguradores e empresas 
do nosso mercado. Outro ponto fundamental é que o 
modelo apresenta uma regional plenamente sustentá-
vel financeiramente”, explica.

No que diz respeito à modernização da marca, o 
objetivo é inovar e trazer uma nova cara ao Sincor-SP, 
de maior aproximação com a categoria. “Todo layout  
interno e padrões de cores da nova casa foram dese-
nhados de maneira estruturada, para rejuvenescer a 
entidade. E esse é apenas o começo de todas as trans-
formações previstas”, comenta o 1º vice-presidente, 
Boris Ber.

Inauguração da primeira unidade
Sorocaba foi a primeira regional a passar pelo pro-

cesso de mudança, cuja inauguração aconteceu no dia 
27 de abril. Mas, a novidade ainda alcançará as outras 

Nova identidade visual para os corretores de São Paulo
A entidade que representa os profissionais 
no Estado moderniza marca e inaugura a 
primeira Casa do Corretor de Seguros no 
novo formato

O Sincor-SP vem experimentando uma série de 
mudanças internas, que demonstram um novo mo-
mento da entidade. Foram aplicados investimentos 
para a reorganização do Sindicato, que contemplam 
desde a implantação de sistemas operacionais e ma-
nuais de procedimentos a toda uma construção de 
identidade visual.

O novo momento do Sindicato exigiu a atualização 
de sua marca e a transformação gradual de todas as 
suas unidades em verdadeiras representações da Casa 
do Corretor de Seguros, denominação que acompa-
nha o novo conceito. 

O logo agora apresenta características contemporâ-
neas, estrutura e cores mais leves, além do destaque à 
sigla do Estado de São Paulo, que responde por mais 
de 50% do mercado de seguros no País.

A reestruturação física de todas as regionais contem-
pla locação de espaços em lojas de rua (piso térreo) 
para ampliar a divulgação do Sincor-SP e garantir 
acessibilidade a todo o profissional e, em especial, aos 
beneficiários e vítimas de acidentes de trânsito que 
buscam atendimento gratuito ao seguro DPVAT. 

Internamente, o ambiente oferece auditório para 
cerca de 30 pessoas, com três formatos de organização 
do ambiente, sala de reunião com sistema de video-
conferência, além de recepção, sala do diretor regional 
e copa. Os espaços podem ser utilizados pelos corre-
tores de seguros associados de qualquer regional, que 
podem agendar reuniões com clientes ou acessar os 

Inauguração da Regional Sorocaba, em 27 de abril
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28 regionais e a sede da entidade, em São Paulo. 
A padronização busca nivelar os escritórios com os 

mesmos equipamentos e serviços e também criar uma 
identidade visual única, em mobiliário e decoração. 
“O novo escritório vai deixar os corretores da região 
mais confortáveis e tranquilos em saber que podem 
contar com um espaço moderno e receptivo”, revela o 
diretor da Regional, Eduardo Lemes.

A escolha por Sorocaba, segundo Abarca, é fruto 
de uma série de coincidências felizes. “O imóvel que 
identificamos já tinha todas as características: estava 
no nível da rua, com amplo espaço interno, em uma 
localização movimentada da região e próxima ao cen-
tro da cidade. Além disso, o preço é menor em relação 
ao que estávamos pagando e fica próximo a unidade 
da Escola Nacional de Seguros”, explica.  

Para Camillo, Sorocaba é um marco dos aconteci-
mentos que estão por vir. “As competências reunidas 
conduziram a entrega. Se olharmos para esse ambien-
te, veremos a total contextualização do que estou di-
zendo. Temos a parte de comunicação visual, que foi 
coordenada pelo Boris, a condução financeira e de 
tecnologia, feita pelo Marco Damiani, e, na execução, 
não poderíamos deixar de enaltecer e aplaudir o tra-
balho do Marcos Abarca. Parabéns a todos”, conclui 
o presidente.

Queremos levar o corretor de seguros para dentro de nossas unidades, oferecendo  
locais estruturados, onde ele possa se sentir acolhido e bem atendido. Essa transformação  

faz parte do nosso plano de gestão e trata-se da entrega de uma promessa, do nosso  
compromisso com a categoria, oferecendo, efetivamente, um novo Sincor-SP

Alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP

Recepção Sala do diretor regional

Auditório para treinamentos

Sala de reunião com videoconferência Copa
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diálogo

COLETIVA DE IMPRENSA
O Sincor-SP também promoveu o encontro do 
superintendente da Susep com jornalistas. 
Westenberger comentou sobre os principais assuntos 
debatidos no segmento atualmente, além de 
promover proximidade com a imprensa especializada 
do mercado de seguros. A coletiva foi conduzida pelo 
1º vice-presidente do Sincor-SP, Boris Ber.

Evento aproxima lideranças dos corretores de seguros 
à Susep
Destacando as ações realizadas durante a 
gestão, superintendente revela os próximos 
passos da autarquia

Em encontro realizado pela Fenacor e o Sincor-SP, 
o superintendente da Susep, Roberto Westenberger, 
apontou os pilares de atuação da autarquia, além de 
apresentar as ações realizadas durante os dois anos de 
seu mandato. O Debate com Lideranças dos Corre-
tores de Seguros aconteceu em São Paulo, no dia 4 
de maio, reunindo a diretoria plena do Sincor-SP e o 
presidente da Escola Nacional de Seguros e vice-presi-
dente da Fenacor, Robert Bittar.

O presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, 
lembrou que, no início da gestão, o Sindicato reali-
zou um evento similar, que garantiu a aproximação da 
categoria com as lideranças do mercado. “Há quase 
dois anos, iniciamos nossa trajetória à frente do Sin-
cor-SP e estamos cientes dos desafi os que o mercado 
de seguros traz, ao mesmo tempo que também te-
nho certeza dos caminhos certos que o segmento está 
trilhando”, declarou. 

De acordo com Robert Bittar, o cenário político 
econômico atual é decisivo para todos os setores do 
Brasil, mas o mercado de seguros não deve fi car pa-
rado. “Independente do momento, continuaremos 
avançando a partir dessa sinergia que, cada vez mais, 
se consolida, dentro de todas as instituições represen-
tativas do nosso segmento”, disse Bittar. 

Durante sua apresentação, o superintendente da 
Susep esclareceu alguns processos realizados pela au-

tarquia, ressaltando que sua gestão prioriza a troca de 
informações e promove ações no sentido de aprimorar 
a comunicação entre as áreas da Susep. “Vamos criar 
uma espécie de antena parabólica para capturar as in-
formações do mercado, que serão devidamente anali-
sadas e conduzirão uma fi scalização mais orientada”, 
revelou Westenberger. 

O superintendente destacou ainda a efi ciência do 
regime de direção fi scal, destacando que trata-se de 
ação preventiva, que atua para encontrar os motivos 
dos problemas administrativos das seguradoras. “O 
regime de direção fi scal não é feito para liquidar a se-
guradora, mas, sim, para ajudá-la a voltar ao mercado. 
Quando a Susep decreta esse regime, por favor, não 
tirem seus negócios da seguradora, pois direção fi scal 
não é indício de que a autarquia vai liquidar”.

A nova estrutura da Susep, sancionada recentemen-
te pela presidente Dilma Rousseff  através do Decreto 
8.722/16, foi comentada por Westenberger, que des-

tacou a criação da Diretoria de Supervisão de Condu-
ta. O grupo será responsável por fi scalizar corretores e 
autorreguladoras, além de monitorar os produtos e as 
operações de seguros. 

Autorregulação
Ainda durante sua palestra, Westenberger destacou 

a atuação do presidente do Sincor-SP diante do acordo 
entre os Sincors e a Fenacor na implantação da autor-
regulação dos corretores de seguros. “A Susep entende 
que a autorregulação é uma necessidade para o merca-
do de seguros, no entanto, ela não pode ser politizada, 
não pode agir separadamente em cada Estado. Temos 
que trabalhar unidos para a consolidação do Ibracor”.

A volta da carteira dos corretores de seguros tam-
bém foi comentada pelo superintendente, que revelou 
acontecer no dia 9 de maio o pregão eletrônico para 
contratação de empresa que irá fabricar a identidade 
da categoria. 
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www.transparenciasincorsp.org.br

Sincor-SP lança Portal Transparência para associados
Os corretores de seguros sócios do Sincor-SP agora 

podem acompanhar as finanças da entidade de manei-
ra online. A entidade lançou o site 
www.transparenciasincorsp.org.br, que permite a vi-
sualização de contas e relatórios.

Por meio de login e senha, os associados têm aces-
so aos relatórios contábeis e financeiros, balanços, 
previsões orçamentárias, investimentos e despesas da 

entidade. A ideia é dar total transparência às contas e 
administração do Sindicato.

“Ao disponibilizar de forma transparente as infor-
mações financeiras e contábeis do Sindicato, estamos 
proporcionando aos corretores de seguros maior parti-
cipação nas tomadas de decisão da entidade”, afirma o 
presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo.

Além da prestação de contas, o Portal disponibiliza 

o Estatuto Social da entidade e ainda conta com um 
espaço para contato em caso de dúvidas e sugestões. 

Segundo o 1º tesoureiro do Sincor-SP, Marco Da-
miani, trata-se de um compromisso de gestão. “Nos 
comprometemos em administrar de maneira eficaz a 
entidade e dar acesso aos associados. Dessa maneira, 
o Portal Transparência é mais um benefício que de-
monstra nossa seriedade com toda a classe”, conclui. 
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A entidade realizou rodada de encontros em 
todo o Estado, em parceria com o Sebrae, para 
incentivar o empreendedorismo da categoria

O Encontro de Corretores de Seguros Empreendedores, 
que aconteceu de 5 a 8 de abril, reuniu profissionais de todo o 
Estado de São Paulo, que receberam orientações de especialis-
tas de como prosperar diante de situação econômica adversa. 
Com o tema “Crie e se afaste da crise”, cada encontro regio-
nal contou com palestras exclusivas sobre empreendedorismo 
de um diretor do Sincor-SP e também de um consultor do 
Sebrae-SP, marcando mais uma edição do evento periódico 
da entidade. 

As apresentações foram iniciadas com dados sobre a dis-
tribuição da carteira dos corretores de seguros. Segundo os 
indicativos, mais de 60% das corretoras faturam até R$ 240 
mil por ano e esse resultado vem predominantemente do se-
guro de automóvel. 

Segundo os diretores e especialistas, é sempre mais di-
fícil e oneroso conquistar novos clientes, e em períodos 
de adversidade na economia tudo fica mais complexo.  
Porém, dentro das carteiras de clientes existem espaços nada 
ou poucos ocupados. “Enquanto é mais difícil conquistar 
novos segurados em anos de crise, é muito mais fácil ofertar 
outro produto para um segurado que já temos”, explica o 1º 
secretário e diretor responsável pelas Regionais da entidade, 
Marcos Abarca. 

Corretores de seguros  
recebem lições práticas de  
como proteger o negócio da crise

As pessoas estão perdendo o  
emprego e abrindo empresas. Mais 
de 900 mil novos negócios já foram 
criados em 2016 por conta da crise. 

Essa é uma formação clássica familiar 
de muitos pequenos negócios. Tem 
crise, mas também tem mercado

Alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP

Ele continua dizendo que ao fazer vendas cruzadas, o cor-
retor possui a vantagem de que o cliente já tem a sua con-
fiança.  “Pesquisa realizada pelo Sindicato mostra que 58% 
dos corretores renovam anualmente mais de 90% da carteira, 
um sinalizador extremamente positivo, que reforça o grau de 
confiabilidade do cliente no seu corretor”, comenta Abarca. 

Foram apresentadas oportunidades, confirmando que até 
mesmo na crise elas surgem. “As pessoas estão perdendo o 
emprego e abrindo empresas. Mais de 900 mil novos ne-
gócios já foram criados em 2016 por conta da crise. Essa é 
uma formação clássica familiar de muitos pequenos negócios. 
Tem crise, mas também tem mercado”,  
defendeu o presidente do Sincor-SP,  
Alexandre Camillo.

Segundo Paulo Marcelo Ribei-
ro, gerente do escritório Capital 
Centro do Sebrae-SP, é a hora de 
o corretor de seguros entender 
bem sua empresa e seu cliente, 
para então tomar as decisões as-
sertivas. “É o momento de aus-
teridade, de conter custos, de não 
deixar o cliente ir embora e de tentar 
fazer bons negócios também oferecen-
do coisas novas. A grande dica para esta fase 
é diversificar e aproveitar o mesmo cliente para ampliar  
seu ticket médio de vendas”.

1. Presidente Prudente – 05/04

2. Mogi das Cruzes – 05/04

3. ABCDMR – 05/04

4. Bauru – 05/04

5. Zona Oeste – 05/04

6. São José dos Campos – 05/04

7. Taubaté – 05/04

8. Guarulhos – 06/04

9. São João da Boa Vista – 06/04

10. Piracicaba – 06/04

11. São Carlos – 06/04

12. Nova Alta Paulista – 06/04

13. Barretos – 06/04

14. Marília – 06/04

15. Sorocaba – 06/04

16. Zona Sul – 06/04

17. Centro – 07/04

18. Franca – 07/04

19. São José do Rio Preto – 07/04

20. Ribeirão Preto – 07/04

21. Zona Leste – 07/04

22. Assis – 07/04

23. Osasco – 07/04

24. Jundiaí – 07/04

25. Campinas – 07/04

26. Santos – 07/04

27. Araçatuba – 07/04

28. Araraquara – 08/04

29. Fernandópolis – 08/04

30. Zona Norte – 08/04

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Cartilha é distribuída em todos os encontros
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Buscando aproximação com um importante órgão de 
representação profissional, o presidente do Sincor-SP,  
Alexandre Camillo, foi recebido pelo presidente da 
OAB-SP, Marcos da Costa, na sede da entidade, no 
dia 30 de março. Camillo esteve acompanhado de Ed-
son Fecher, conselheiro e coordenador da Comissão 
Jurídica do Sincor-SP e presidente da Comissão de 
Direito Securitário da OAB-SP subseção São Bernar-
do do Campo, e Uriel Aleixo, conselheiro da OAB-SP.

Os executivos deram início a um relacionamento 
que é indispensável para o trabalho em prol do setor 
de seguros e consumidores. “Num posicionamento de 
liderança, em que buscamos integração com outras 
entidades, para colaboração mútua e desenvolvimen-
to, criamos um canal inédito de relacionamento com 
tão importante entidade de representação profissional. 
Mostramos a força do corretor de seguros e a atuação 
do Sincor-SP”, afirma Camillo. “Certamente haverá 
convergência, haverá situações em que juntos podere-
mos propor soluções”, ressalta. 

De acordo com Edson Fecher, foi uma importante 
aproximação de duas grandes entidades que têm mui-
ta similaridade em suas funções: “Ambas as categorias 
profissionais – corretores de seguros e advogados – 
defendem interesses e direitos de seus clientes, com 
desdobramentos sociais que se estendem por toda a 
sociedade; ambos profissionais são agentes da esta-
bilidade econômica e social; as duas entidades estão 
voltadas ao interesse de seus associados, cujas ações be-
neficiam a todos os cidadãos de forma indistinta; são 
entidades preocupadas e preparadas para transmitir 
conhecimento contínuo a seus membros; e que man-
têm, paralelamente, ações sociais importantes para a 
coletividade”, analisou.

Foi estabelecida uma agenda que deve resultar em 
novas reuniões e participações da OAB-SP em eventos 
do Sincor-SP. “Nós acompanhamos o setor de seguros 
na área de advocacia. O direito securitário foi um dos 
segmentos que mais cresceu, pois hoje se tem uma vi-
são diferente em relação à importância do seguro, de 

Sincor-SP e OAB-SP estabelecem aproximação  
para futuras iniciativas

se ter cultura de construir poupança, de prevenção de 
riscos”, declarou o presidente Marcos da Costa.

“É inimaginável uma sociedade economicamente 
desenvolvida sem o amparo da indústria de seguro, e 
as discussões do nosso setor sempre têm o amparo do 
Direito – no entanto, nunca havia sido promovida essa 
aproximação de entidades”, disse Camillo na reunião. 

“Agora teremos uma agenda que se inicia com al-
guns assuntos específicos, como a judicialização do 
seguro; as câmaras de conciliação e mediação, que  
podem ser muito saudáveis principalmente para o 

consumidor; a divulgação dos seguros para advogados 
(na qual podemos colaborar com esclarecimentos), 
como a garantia judicial e a apólice de responsabilida-
de civil do advogado (que é muito importante e mui-
tos ainda não têm). O Sincor-SP também pode ajudar 
com orientações de direito securitário”, pontuou. “As 
pessoas não podem sair de casa sem seguro e sem con-
tar com um profissional corretor, assim como preci-
sam ter um advogado de confiança”, reforçou Camillo 
ao presidente da OAB-SP.

Nós acompanhamos o setor de seguros  
na área de advocacia. O direito securitário foi  

um dos segmentos que mais cresceu, pois  
hoje se tem uma visão diferente em relação à 
importância do seguro, de se ter cultura de  

construir poupança, de prevenção de riscos
Marcos da Costa

Presidente da OAB-SP
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benefícios

Associados têm desconto para aproveitar o maior 
complexo de águas quentes do mundo

Localizado no município de Caldas Novas (GO), o 
Grupo Rio Quente é mundialmente conhecido por ter 
o maior volume de águas quentes, correntes e naturais 
do mundo. O complexo ainda conta com diversos 
hotéis, restaurantes e bares, que garantem a diversão de 
toda a família.

Uma das principais atrações do Grupo é o Hot 
Park, que conta com 55 mil m² de área e é diversão 
garantida para famílias, jovens, adolescentes e crianças. 
O parque também possui a Praia do Cerrado, a maior 

praia de águas quentes do mundo.
Por meio da parceria com o Sincor-SP, o Grupo 

oferece aos associados desconto de 10% nas diárias 
aplicadas sobre as tarifas vigentes publicadas no site 
e 25% de desconto nos ingressos para o Hot Park, 
concedidos aos corretores de seguros associados, sócios 
das corretoras de seguros associadas e respectivos 
dependentes legais. Para conhecer as facilidades  
e as atrações do Grupo, acesse o site  
http://www.gruporioquente.com.br/convenio/.

BAURU

Investindo no sucesso
A palestra “Identificando segmentos promissores” 

aconteceu na Regional Bauru, dirigida por Fernando 
Alvarez, no dia 7 de abril. O treinamento é fruto da 
parceria do Sincor-SP com a Escola Nacional de Seguros.

TAUBATÉ

Foco em vendas
Os corretores de seguros da Regional Taubaté, 

dirigida por Lauro Barreto, receberam o curso 
“Neurolinguística aplicada em vendas”, ministrado 
por Elias Spinetti Lifante, nos dias 18 e 19  
de março.

GUARULHOS

Diálogo com  
o mercado

O diretor da Regional Guarulhos, Claudemir 
Machi, recebeu os representantes das seguradoras 
parceiras no dia 26 de abril. Entre os assuntos 
discutidos durante o encontro estiveram as 
demandas locais dos corretores de seguros e o 
calendário de eventos da Regional.

ZONA LESTE

Preparando colaboradores
Entre os dias 25 e 28 de abril, a Regional Zona Leste, dirigida 

por José Carlos Rossatto, recebeu o curso “Preparatório para 
funcionários de uma corretora de seguros”, ministrado por 
Angélica Martins Valverde.

PIRACICABA

Alinhamento
No dia 28 de março, os executivos 

das seguradoras parceiras e os 
assistentes das comissões técnicas do 
Sincor-SP se reuniram juntamente 
ao diretor da Regional Piracicaba, 
Carlos Alberto Caporali, para 
discutir as ações do Sindicato.

OSASCO

Comissões
O diretor da Regional Osasco, Eduardo Minc, 

recebeu os assistentes das comissões técnicas do 
Sincor-SP para uma reunião de alinhamento, no 
dia 19 de abril.
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Voz do Empreendedor

Corretores de seguros promovem Dia do Bem Seguro 
e campanha DPVAT

ação social

Dia do Bem Seguro
Reforçando o papel do corretor de 

seguros como agente do bem-estar social, 
os corretores de seguros de diversas 
regionais do Sincor-SP participaram da 
campanha “Dia do Bem Seguro”. 

Os corretores de seguros de diversas regiões do 
Estado se encontraram com as seguradoras parceiras 
do Sincor-SP, de 29 de março a 15 de abril, para mais 
uma etapa do Voz do Empreendedor. 

Campanha DPVAT 
A campanha “DPVAT - Corretores de Seguros 

Juntos com Você” já percorreu diversas regionais do 
Sincor-SP, espalhadas pelo Estado, com o objetivo 
de orientar a população sobre o benefício. Entre os 
dias 9 e 19 de abril, foi a vez dos corretores de Franca, 
Osasco e Barretos distribuírem os kits pelas cidades.

Zona Leste – 19/04: Lar do Pequeno Aprendiz

Zona Oeste – 22/03:  Fraternidade Irmã Clara Piracicaba – 28/03: Associação de 
Assistência Social Betel

São Carlos – 01/04: Cantinho Fraterno 
Dona Maria Jacinta, Lar dos Pobres São Vicente 
de Paulo e Abrigo dos Idosos - Cantinho de Luz

Santos – 01/04: Lar Vicentino
Assis – 13/04: Casa da Menina 

São Francisco de Assis
Franca – 15/04: Hospital Psiquiátrico 

Allan Kardec

Franca 09/04 Osasco 13/04 Barretos 19/04

São Carlos e Porto Seguro – 29/03

Osasco e Bradesco – 30/03

Araraquara e Porto Seguro – 31/03

São José do Rio Preto e Yasuda Marítima 31/03

Campinas e AIG – 27/04

Zona Leste e Porto Seguro – 30/04

Ribeirão Preto e Seguros Sura – 27/04

São José dos Campos e Yasuda Marítima – 13/04

Santos e SulAmérica – 15/04

São José dos Campos e Tokio Marine – 26/04

21JCS ABRIL 2016



espaço do clube

bônus

Seguradora expõe portfólio de 
soluções e estratégias de atuação

Os associados do Clube dos Corretores de Seguros 
de São Paulo (CCS-SP) tiveram a oportunidade de 
conhecer o portfólio de soluções da Seguros Sura 
e as suas estratégias para consolidar a atuação no 
País, durante almoço realizado no dia 12 de abril, 
no Circolo Italiano. “Coisas novas, oportunidades e 
situações favoráveis sempre atraem expressivo número 
de colegas corretores. A prova está exatamente aqui”, 
disse o mentor do CCS-SP, Adevaldo Calegari.

A Seguros Sura, companhia de origem colombiana 
que iniciou sua operação no Brasil em março, após 
efetivar a aquisição da RSA Seguros, foi apresentada 
no evento por sua diretoria. O CEO, Th omas Batt, o 
diretor-geral de Middle MKT e Transportes, Gabriel 
Bugallo, e o superintendente comercial Regional-SP, 
Ricardo Vaz, explicaram o foco de atuação e o plano 
de expansão de longo prazo.

Batt, que era CEO da RSA e manteve-se no cargo 
na nova seguradora, disse que a Seguros Sura conta 
com os corretores de seguros para ampliar sua atuação 
no País. “Nosso foco estratégico é a diversifi cação, 
como uma seguradora multissolução, multicanal e 
multirregião”, afi rmou. Ele informou que a Seguros 
Sura, subsidiária do Grupo Sura, é especializada em 
seguros de bens, pessoas, responsabilidades, saúde e 
acidentes pessoais de trabalho e, atualmente, é um dos 
maiores grupos seguradores da América Latina. Em 
2015, os prêmios líquidos atingiram US$ 4,2 bilhões.

Com mais de 10 milhões de clientes em quatro 
países (Colômbia, República Dominicana, El 
Salvador e Panamá), a Seguros Sura, após a aquisição 
da operação brasileira da RSA, somou mais 1,4 
milhão de novos clientes à sua base. Atualmente, 
segundo Batt, a aquisição está sob avaliação dos 

órgãos regulatórios do Chile, México, Uruguai e 
Argentina. Segundo ele, a seguradora desenvolveu 
uma plataforma de expansão multilatina, estruturada 
em nove países, que conta com 11 mil funcionários e 
16 mil corretores cadastrados. 

Como seguradora de médio porte, a Seguros Sura 
tem bem defi nido seu foco de atuação em quatro 
segmentos: Transportes; Pequenas e Médias Empresas 
(com a oferta de produtos empresarial, vida em grupo 
e pequenas frotas de veículos); Frotas de Automóveis 
e Afi nidades. O objetivo da seguradora é crescer de 
forma sustentável nos próximos anos. “A expansão 
será paulatina, sem pressa, priorizando a qualidade dos 
serviços”, explicou Batt.

ACONSEG-SP

Fortalecimento de relação 
A Aconseg-SP reuniu sua diretoria executiva, no dia 8 de abril, para discutir estratégias 

de fortalecimento da relação com as seguradoras parceiras das assessorias de seguros. 
Conforme o presidente da entidade, Marcos Colantonio, a entidade está empenhada para 
colaborar no aprimoramento dessa relação. “Acreditamos que o compartilhamento de 
ideias para fortalecer esse laço será benéfi co aos profi ssionais que atuam com as assessorias 
de seguros. Isso também é importante devido ao atual cenário econômico, que demanda 
profi ssionais qualifi cados e com boa estrutura para negócios”.

APTS

Riscos cibernéticos
Segundo a especialista em Direito Digital, Patrícia 

Peck, além do atraso tecnológico, inclusive em matéria 
de conectividade, falta aos brasileiros a cultura digital. 
“Precisamos aprender a fechar a porta digital”, alertou 
ela durante o “Seminário Riscos Digitais – Segurança da 
Informação na Área de Seguros”, realizado pela APTS, sob 
a coordenação da diretora Maria Amélia Saraiva, no dia 
30 de março, no auditório do SindsegSP, em São Paulo.

CAMARACOR-SP

Produtos e serviços 
A Câmara dos Corretores de Seguros de 

São Paulo recebeu para sua 32ª Tribuna Livre, 
realizada no dia 25 de abril, a diretoria da HDI Seguros. Euclides Generutti Naliato, 
diretor Regional SP – Capital, e sua equipe, comandaram o diálogo franco e aberto sobre 
as atividades da sua seguradora, bem como, dos principais produtos e serviços por ela 
disponibilizados. “Esta foi mais uma oportunidade para os associados da Camaracor-SP 
estreitarem, cada vez mais, o nosso elogiável relacionamento com o mercado segurador 
nacional”, disse o presidente Pedro Barbato Filho.

CIST

Contratos 
O advogado Christian Smera abordou 

as normas e regras do direito marítimo 
internacional em palestra no encontro 
mensal do CIST (Clube Internacional de Seguro de Transportes), dia 14 de 
abril. Para a plateia formada por profi ssionais de seguros de transportes, entre 
seguradores, corretores de seguros e prestadores de serviços, ele trouxe casos 
de sinistros envolvendo navios de transporte e comentou particularidades dos 
contratos brasileiros e internacionais.

CVG-SP

Oportunidade para se reinventar
Em almoço do CVG-SP (Clube Vida em Grupo de São Paulo), 

no dia 30 de março, o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, 
destacou que a corretagem de seguros está prestes a entrar em um novo 
ciclo de evolução, que exigirá a transformação da categoria. A mudança 
começa, segundo ele, pelas oportunidades que os corretores não podem 
desperdiçar, como o rentável seguro de vida e seus novos produtos, 
Universal Life e Prev Saúde que, em breve, chegarão ao mercado.

UCS

Reciclagem de peças automotivas 
Em seu 2º Trocando Ideias de 2016, promovido no dia 23 de 

março em São Paulo, a União dos Corretores de Seguros (UCS) 
recebeu o diretor da Renova Ecopeças, Bruno Garfi nkel. O 
executivo falou sobre o trabalho da empresa, que pertence ao grupo 
Porto Seguro, e foi fundada há um ano para atuar na reciclagem 
e reaproveitamento de peças e componentes automotivos, tendo 
como foco incentivar a regulamentação do seguro auto popular.

22 JCS ABRIL 2016



movimentação

AXA SEGUROS

Consultor de negócios, 
Alexandre Boccia

Alexandre Boccia é o novo consultor de negócios 
exclusivo da Axa. Com anos de experiência em 
grupos seguradores, Boccia terá como principal 

foco de atuação a área 
de Affinity e Vida. Para 
o desafio, constituiu a 
consultoria AB Partners, 
que será responsável pela 
prospecção e condução dos 
negócios para a Axa.

BRASILPREV

Diretor-presidente, 
Paulo Valle

A Susep homologou Paulo Fontoura Valle como 
o novo diretor-presidente da companhia. Valle era 
subsecretário de Dívida Pública do Tesouro Nacional 
desde 2006, responsável pela administração das dívidas 
interna e externa da União e relacionamento com 
investidores e agências de rating.

CHUBB

Líder de Accident & Health 
e Life Insurance, 
Juan Manuel Merchan

A Chubb anunciou a nomeação de Juan Manuel 
Merchan como Senior Vice President, Accident & 
Health and Life Insurance para a América Latina. 
Em sua nova função, 
ele será responsável pelo 
desempenho e futuro 
desenvolvimento dos 
negócios de acidentes 
pessoais, saúde e vida.

LIBERTY SEGUROS

Diretor de riscos especiais, 
Fernando Paes

A LIU, divisão de riscos especiais da Liberty 
Seguros, anuncia que Fernando Paes é seu 
novo diretor no País. Com mais de 30 anos de 
experiência na área de resseguros, o executivo será 
responsável pelo desenvolvimento estratégico do 
Brasil no aumento de oferta dos produtos da LIU.

MAPFRE SEGUROS

Diretor de Negócios  
e Clientes, 
Dirceu Tiegs

Dirceu Tiegs assumiu a posição de diretor de 
Negócios e Clientes da Área Regional Brasil da Mapfre. 
Em sua nova função, Tiegs terá a responsabilidade 
de contribuir com a área comercial da empresa. O 
executivo ainda assumirá funções executivas nas 
unidades de Previdência e Saúde.

SULAMÉRICA SEGUROS

Superintendente  
de Recursos Humanos, 
Patrícia Suzuki

A SulAmérica comunica a 
chegada da executiva Patrícia 
Suzuki para ocupar o cargo de 
superintendente de Recursos 
Humanos da seguradora em 
São Paulo. A executiva se 
reportará à diretora de Capital 
Humano e Sustentabilidade, 
Patrícia Coimbra.

ZURICH SEGUROS

Líder em Marketing & 
Comunicação, 
Ana Quintela

Ana Quintela é a nova Head of Marketing & 
Communications para o Brasil da Zurich. A gestora iniciou 
no Grupo Zurich em 2008, assumindo, em 2011, a função de 
CMO & Head of Communications de Portugal. Em 2015, 
mudou-se para São Paulo e ingressou na Zurich Brasil como 
Head of GI Customer Office, área que continua a comandar.

YASUDA MARÍTIMA

Superintendente 
Comercial, 
João Melo e Silva

A Yasuda Marítima agora conta com João Melo 
e Silva como novo superintendente Comercial. O 
executivo chega para integrar a equipe do diretor 
Comercial Wilson Matos de Lima e passa a ser 

responsável pelo 
desenvolvimento 
estratégico e 
relacionamento 
comercial na região 
da Grande São 
Paulo, bem como 
suporte às assessorias 
de seguros parceiras.

BERKLEY SEGUROS

COO em negócios, Leandro Garcia Okita
Em abril, Leandro Garcia Okita assumiu o cargo de COO da Berkley e 

será responsável por prover as soluções demandadas pelas áreas de negócios. O 
profissional terá como desafio a reorganização de toda a estrutura operacional 
da companhia, de forma a proporcionar mais agilidade e qualidade aos 
processos internos, além de aprimorar a comunicação com os acionistas.

Diretor de riscos financeiros, Eduardo Viegas
Também no mês de abril, a Berkley promoveu uma forte reformulação em sua área 

de Riscos Financeiros, que passa a contar, além do Seguro Garantia, agora também 
com os produtos de Responsabilidade Civil, D&O e E&O. Para comandar a nova 
estrutura, a companhia colocou Eduardo Viegas como novo diretor  de Riscos 
Financeiros. Viegas terá o desafio de aprimorar a qualidade dos serviços e desenvolver 
novos produtos que venham a atender as demandas dos corretores.
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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.

1. Susep cria diretoria que será responsável por fiscalizar 
corretores de seguros e autorreguladoras  (Susep)

2. Consumidores, corretores e seguradoras agora podem 
acessar portal com dados dos planos de saúde   (ANS)

3. Susep decreta implantação do uso de certificado 
digital entre colaboradores da autarquia  (Susep)

com corretor

Este quadro é produzido pela docente da Unisincor, Suely Aguiar

Cont. “A importância do 
bom português no contexto 
corporativo”
21. “A princípio” / “Em princípio”
 Errado: Pensamos, em princípio, que ele estava estudando!
 Certo: Pensamos, a princípio, que ele estava estudando!
 Regra - A princípio equivale a “no início”. 
 Em princípio signifi ca “em tese”. 
 Ex.: Em princípio, todo cidadão possui direitos e deveres.

22. “Tão pouco” / “Tampouco”
 Errado: Não compareceu à reunião, tão pouco justifi cou sua ausência.
 Certo: Não compareceu à reunião, tampouco justifi cou sua ausência.
 Regra - Tampouco corresponde a “também não”, “nem sequer”. 
 Tão pouco corresponde a “muito pouco”. 
 Ex.: Trabalhamos muito e ganhamos “tão pouco”.

23. “Mal” / “Mau”
 Errado: O corretor de seguros estava mau orientado.
 Certo: O corretor de seguros estava mal orientado.
 Regra - Mal opõe-se a bem. 
 Mau opõe-se a bom. 
 Ex.: O estudante era um mau aluno.

24. “Na medida em que” / “À medida que”
 Errado: À medida em que você trabalha, as coisas acontecem.
 Certo: Na medida em que você trabalha, as coisas acontecem.
 Regra - Na medida em que equivale a “porque”. 
 À medida que estabelece relação de proporção. 
  Ex.: O desempenho dos colaboradores melhora à medida que a equipe 

se une.

25. “Para mim” / “Para eu”
 Errado: Era para mim trabalhar hoje, mas tive um imprevisto.
 Certo: Era para eu trabalhar hoje, mas tive um imprevisto.
  Regra - Para eu deve ser usado quando se referir ao sujeito da frase e for 

seguido de um verbo no infi nitivo. 
 Para mim é usado como complemento de um verbo.
 Ex.: Traga o livro para mim.

26. “Mas” / “Mais”
 Errado: Preciso viajar, mais estou sem tempo.
 Certo: Preciso viajar, mas estou sem tempo.
 Regra - Mas é conjunção adversativa e signifi ca “porém”. 
 Mais é advérbio de intensidade. 
 Ex.: Inclua mais frutas e verduras em sua alimentação.

27. “Perca” / “perda”
 Errado: Há muita perca de dinheiro com investimentos errados.
 Certo: Há muita perda de dinheiro com investimentos errados.
 Regra - Perca é verbo. (subjuntivo presente)
 Ex.: Não perca a fé!

28. “Traz” / “Trás”
 Errado: As crianças devem viajar no banco de traz.
 Certo: As crianças devem viajar no banco de trás (traseiro).
 Regra - Trás é preposição - signifi ca parte posterior. 
  Traz é verbo (trazer) - conjugado na 3ª pessoa do singular do Presente 

do Indicativo.
 Ex.: A alegria traz benefícios à saúde. A garota traz a apostila para a aula.
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3. Custos médico-hospitalares dos planos de saúde 
sobem 8,2 pontos a mais do que inflação  
(Instituto de Estudos de Saúde Suplementar-IESS)

1. Valor dos planos de saúde pode variar até 500% conforme 
a idade do beneficiário   (Comissão de Saúde do Sincor-SP)

2. Receita em seguros tem variação acumulada negativa 
de 1% nos primeiros meses de 2016  (Sincor-SP)

25JCS ABRIL 2016



ponto de vista

Luiz Ioels
Corretor de seguros e diretor 
presidente da Credicor-SP

Nós e a crise

As taxas de juros são, de fato, metade 
das que cobram os bancos. Enquanto o cheque 

especial fi ca em média 14% nos grandes bancos, 
nas cooperativas é 5,5%, e na Credicor-SP é 
ainda menor. O crédito pessoal chega ser de 
um terço do valor na mesma comparação

País – Sicredi, Unicredi, SICCOB, e Confesol – têm hoje R$ 
126 bilhões em ativos, já seriam hoje o sexto maior banco de 
varejo, segundo estudo inédito feito pala consultoria alemã 
Rolan Berger.

Essa expansão por todo o Brasil já faz das cooperativas de 
crédito a segunda maior rede de agências do País, atrás apenas 
do Banco do Brasil, de acordo com dados do Banco Cen-
tral. Ainda segundo o estudo realizado pela consultoria alemã 
Roland Berger, as cooperativas de crédito têm hoje potencial 
para se tornarem um antídoto à grande concentração ban-
cária no País, que fi cou ainda maior depois que o HSBC foi 
comprado pelo Bradesco. 

Existe a possibilidade de que o americano Citibank deixe o 
varejo brasileiro – entre os seus potenciais compradores estão 
o Itaú e o Santander. O domínio concentrado que os grandes 
bancos têm do setor é considerado mais forte na comparação 
com o resto do mundo.

As cooperativas ainda ocupam uma pequena fatia do siste-
ma fi nanceiro brasileiro, de apenas 3%. Mas a cada dia estão 
fi cando mais parecidas com grandes bancos, ofertando toda 
gama de produtos, registrando lucros na casa do bilhão.

E não é exagero de Luiz Carlos, sócio d’ O Bifão. As taxas 
de juros são, de fato, metade das que cobram os bancos. En-
quanto o cheque especial fi ca em média 14% nos grandes 
bancos, nas cooperativas é 5,5%, e na Credicor-SP é ainda 
menor. O crédito pessoal chega ser de um terço do valor na 
mesma comparação.

Falei muito do sistema cooperativo e pouco da Credicor
-SP. Nossos números continuam em franca ascensão, veja-
mos: no último exercício, 2015 em relação a 2014, crescemos 
14% em número de cotistas; 29% no capital social; 55% em 
valores emprestados; 5% em depósito à vista e 63% em de-
pósito a prazo (R$ 10.974.425), pagamos 12% (média) de 
juros sobre o capital próprio (cotas) enquanto a caderneta de 
poupança 7,29%.

Embora o mercado esteja cheio de concorrentes, temos 
97% do mercado a conquistar, me refi ro à fatia de 3% que 
ocupamos hoje no mundo das instituições fi nanceiras.

Não me canso de repetir, corretor, venha também partici-
par dessa história. Se não for pelo espírito cooperativista, seja 
pelo espírito capitalista, pois como estamos demonstrando, 
ano após ano, o nosso crescimento é solido, assegurado pelo 
Fundo Garantidor de até R$ 250.000 por CPF ou CNPJ, 
com um retorno que nenhuma outra instituição dá. Entre no 
nosso site e veja as nossas taxas e demonstrativos fi nanceiros. 
Você é o dono.

Infelizmente, o tema “crise” serve novamente de gancho 
para falarmos do nosso banco, a Sicoob Credicor-SP, Coope-
rativa de Crédito Mútuo dos Corretores de Seguros. Tomo a 
liberdade de reproduzir aqui um “causo” narrado pelo jornal 
O Estado de S. Paulo: 

“Dobrando a esquina, rumo ao Morro da Igreja, em Urubi-
ci, um dos cartões postais da serra de Santa Catarina, chama 
atenção o letreiro ‘O Bifão’, estampado na parede do bar e 
lanchonete que carrega o nome. Recentemente os donos de-
cidiram fazer uma reforma para melhorar o ambiente, mas 
precisavam de crédito. Ao contrário do que se imagina, essa 
foi a parte mais fácil da empreitada. ‘Sem burocracia. Nenhum 
empecilho, pela metade do preço’, resume Luiz Carlos, um dos 
donos. O dinheiro veio de uma cooperativa de crédito Sicoob, 
onde há 14 anos está a conta corrente d’o Bifão”.

Sabemos que casos como esse estão proliferando na nossa 
Credicor-SP e pelo País afora. Já são mais de 7,8 milhões de 
pessoas e empresas que, em busca de juros mais baixos e isen-
ção de várias taxas bancárias, se associaram a cooperativas de 
crédito, segundo dados do Banco Central. 

O cooperativismo, desconhecido pela maioria, é um assun-
to muito sério. Algumas cooperativas têm mais de 100 anos 
de existência, nasceram basicamente no setor agrícola e se es-
palharam por todos os setores. Existem as de funcionários de 
empresas públicas e privadas, de sindicatos e associações etc.

Segundo o Bacen, conforme noticiou a Agência Reuters, 
reproduzidas pela revista Exame, jornal DCI e portais fi nan-
ceiros e de negócios, as cooperativas de crédito cresceram mais 
do que os bancos: em média 20%, enquanto os bancos mé-
dios 11%. Juntas, as quatro maiores centrais cooperativas do 
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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




