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Conhecimento e relacionamento 
dão acesso ao lado empreendedor

Um dos principais segredos para se obter sucesso 
na vida profi ssional é colocar paixão naquilo que 
você faz. Motivar-se sabendo que é possível encon-
trar oportunidades em todos os contatos e situações 
que vivenciamos no dia a dia. E para se desenvol-
ver e, até mesmo, enfrentar as adversidades, acessar 
o lado empreendedor. Empreender é, talvez, a me-
lhor maneira de progredir e manter seu negócio 
vivo. Para isso, é preciso fugir do lugar comum, 
inovar, pesquisar, renovar, buscar conhecimen-
to, aprender com quem venceu... No Sincor-SP, 
estamos trabalhando neste segundo semestre na 
realização de especiais fontes de conhecimento 
e relacionamento, fi rmes em nosso propósito de 
promover a especialização dos profi ssionais res-
ponsáveis pela distribuição de seguros no Brasil.

Demos início, na segunda quinzena de agosto, a 
um curso especial, parceria Unisincor e Sebrae-SP, 
que é o ponto alto de nossa oferta de conhecimento 
ao corretor de seguros, a Trilha do Empreendedor. 
O curso, que terá duração de quase um ano, quan-
do o corretor terá percorrido seus 10 módulos, teve 
seu conteúdo cuidadosamente pensado para apli-
cação prática em nossa profi ssão. Cada uma das 30 
regionais do Sindicato montou sua turma, totali-
zando mais de 450 profi ssionais, e os comentários 
que já recebemos sinalizam que é mais um gol dos 
corretores de seguros. Abordaremos o assunto no-
vamente, com o curso mais adiantado.

Estive, no início do mês, em dezenas de Encon-
tros de Corretores de Seguros Empreendedores 
em todo o Estado e pude ver profi ssionais seden-
tos por conhecimento e oportunidades de de-
senvolvimento. Não há espaço para o desânimo, 
mesmo em tempos adversos. Para alcançarmos o 
êxito esperado, temos de continuar investindo em 
diferenciais de produtos e serviços, nichos promis-
sores e técnicas de vendas e de fi delização de clien-
tes, consolidando nosso papel de empreendedores 
do mercado.

O outro grande foco de nosso trabalho, para le-
var conhecimento e relacionamento de qualidade 
ao corretor de seguros é, claro, o Conec. Estamos 
a praticamente um mês da 17a edição deste grande 
evento, que acontece de 6 a 8 de outubro no Pa-
lácio Convenções Anhembi, o maior congresso de 
corretores de seguros do mundo, que reúne cerca 
de 6 mil profi ssionais, com o objetivo de estimular 
a especialização da categoria, debatendo assuntos 
atuais e de interesse do mercado de seguros.

Fortalecendo nossa representatividade insti-
tucional, na abertura teremos a participação de 

Estamos trabalhando 
fi rmes em nosso 

propósito de promover 
a especialização 

dos profi ssionais 
responsáveis pela 

distribuição de 
seguros no Brasil

Alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP

Forte abraço!

diversas lideranças do setor e da política, como o 
governador Geraldo Alckmin, com quem estive 
fi rmando estes laços. Seguindo o tema do evento, 
“Aprender, Empreender e Ser: Corretor, o cami-
nho seguro da distribuição”, o 17o Conec contará 
com três auditórios: Aprender, Empreender e Ser, 
nos quais serão apresentados palestras e fóruns 
voltados à discussão de questões relevantes aos 
seguros e ao aprimoramento profi ssional da ca-
tegoria. Teremos diversas novidades nesta edição. 
A palestra de abertura reunirá num debate sobre 
o tema “Passando o Brasil a limpo” os jornalistas 
William Waack, Mara Luquet e o professor Marco 
Antonio Villa, além de outras fi guras renomadas.  
A grade de palestras contará com nomes como os 
publicitários Roberto Justus e Dado Schneider, e 
o professor Leandro Karnal. Teremos ainda um 
painel político com a presença de parlamentares e 
um painel internacional, trazendo a visão da cor-
retagem mundo a fora. Uma inédita dinâmica irá 
possibilitar a participação do público durante as 
palestras, que poderá enviar perguntas aos pales-
trantes pelo celular.

O serviço de alimentação também foi reformu-
lado e em vez de restaurante, teremos um Parque 
Gastronômico, com várias opções de refeições em 
food trucks. A feira de negócios Exposeg reunirá 
uma quantidade recorde de expositores, prova de 
que é possível empreender mesmo em momentos 
adversos da economia.

Apesar de reunir todo o mercado de seguros, 
o 17o Conec irá enaltecer, sempre, a importância 
do corretor de seguros. Ao chegar, todos passarão 
pela “Alameda das Regionais do Sincor-SP”, onde 
os 30 escritórios no Estado estarão caracterizados. 
Na “Praça do Corretor de Seguros”, que levará ao 
auditório, os participantes terão espaço para rela-
cionamento, descontração e integração.

A cada oportunidade de conhecimento e de 
relacionamento assentamos pedras que pavimen-
tam nossa estrada rumo ao sucesso. Basta inserir 
paixão naquilo que fazemos e os resultados acon-
tecem da mesma forma. Motivação é uma porta 
que se abre de dentro para fora. Portanto, não es-
peremos que as coisas deem certo, façamos com 
que deem!
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sem juros
Seu cliente está em busca de um imóvel com aquela varanda que sempre sonhou?
Uma forma de realizar esse projeto de vida é fazer um Consórcio de Imóvel Porto Seguro.
Além disso, com ele, seu cliente não paga juros e ainda participa de contemplações mensais
por lance ou sorteio. Quem faz planos com o Porto Seguro Consórcio, tem o tempo certo
para alcançar o que deseja.

Consórcio de Imóvel:
• Créditos de R$ 55 mil a R$ 500 mil.
• Parcelas a partir de R$ 349,001 sem juros.
• Até 200 meses para pagar.

Conheça também o Consórcio
de Automóvel Porto Seguro.

• Possibilidade de utilização do FGTS2.
• Contemplações mensais por meio
  de lance ou sorteio.

Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda. CNPJ: 48.041.735/0001-90. SAC - cancelamento, reclamações e informações: 0800 727 2743. Ouvidoria: 0800 727 1184. Consulte a região de abrangência no site 
www.portoconsorcio.com.br  Imóvel: Taxa de administração de 21% para créditos de R$ 55 mil a R$ 240 mil. Taxa de administração de 18% para créditos de R$ 250 mil a R$ 500 mil. Correção anual de acordo com o 
INCC. Consulte-nos sobre créditos acima de R$ 500 mil. Taxa de administração antecipada de 2% no ato da venda.  1. Parcela inclui seguro de vida de 0,031% sobre saldo devedor. Fundo de reserva de 0,5%.  2. Em 
conformidade com as normas do FGTS. 

Para mais informações, consulte o seu
Gerente Comercial,  promotor ou ligue
para (11) 3366-COTA (Grande São Paulo)
ou 0800 727 9888 (demais regiões).

Se precisar, acesse o chat do consórcio
no Corretor on-line ou envie e-mail para
corretores.consorcio@portoseguro.com.br 
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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

correspondências
Do Sindicato para entidades ou empresas e vice-versa

Youse Seguradora

São Paulo, 15 de agosto de 2016 | Consumidora | TAMARA BATISTA

Prezada, a YOUSE SEGURADORA ainda não está autorizada a operar pela SUSEP conforme consulta no site da autarquia.

À Coordenação Geral de Fiscalização e Conduta da Susep, [...] informamos que em 10 de agosto recebemos via Fale Conosco deste Sindicato, solicitação 
de uma segurada que adquiriu um produto da seguradora [...] que nos requeria informações sobre a mesma. Respondemos [...] que a referida seguradora 

ainda não está autorizada, conforme consta do sítio dessa Autarquia, [...] o retorno da informação dessa segurada foi de que, efetuada uma ligação à empresa, a 
mesma forneceu o código da Susep [...], para o qual não temos como responder. Assim, tendo este Sincor protocolizado denúncia de venda irregular relativa à 
operação dessa empresa que se intitula seguradora e ainda nada consta no sítio da Susep, solicitamos anexar a presente informação ao processo acima referenciado, 
uma vez que, a prática originalmente denunciada, continua a ocorrer. Assim, encaminho abaixo a troca de e-mails com a Proponente.

São Paulo, 15 de agosto de 2016 | Assessor técnico do Sincor-SP | ALEXANDRE DEL FIORI

São Paulo, 17 de agosto de 2016 | Presidente do Sincor-SP | ALEXANDRE CAMILLO

[...] me indicaram um seguro chamado Youse, uma corretora de seguros entrou em contato comigo e comentei com ela sobre esse seguro. Mandei a minha apólice 
com o nº de registro na Susep, e a corretora me informou que essa empresa não é registrada, porém entrei no site e achei o cadastro. A questionei mais uma vez, que 
me informou que a Caixa Seguradora tinha Susep, mas não a Youse, ressaltando que o Sincor-SP está alertando os corretores quanto a esta empresa. Como ela citou 
diretamente o nome de vocês, gostaria de saber quais informações tem a respeito desse seguro.

São Paulo, 10 de agosto de 2016 | Consumidora | TAMARA BATISTA

Alexandre, entrei em contato com ele e me forneceram esse número, [...] Não sei mais o que fazer em relação a essa situação. Quando falo com eles, me 
informam que está tudo correto em relação à Susep, mas quando falei com a corretora ela me disso que não.



O valor médio de um plano de saúde no ano passado foi de R$ 610,24, de acordo com 
a 4a edição do Painel de Precifi cação, realizado pela ANS. Os números correspondem à 
faixa etária de 44 a 48 anos e três tipos de planos: ambulatorial, hospitalar e ambulatorial 
+ hospitalar. Entre os Estados, São Paulo foi o que apresentou menor valor comercial 
para a contratação, de R$ 423,41, enquanto Roraima foi o maior preço, com R$ 706,78. 
Apesar do valor médio no País chegar a R$ 610,24, existe uma variação de até R$ 72,73 
entre os preços encontrados em cada Estado.

cobertura básica

Retomada da 
economia brasileira 

“A recuperação está muito mais 
próxima”. É o que revela a última edição da 
Carta de Conjuntura do Setor de Seguros, 
realizada pelo Sincor-SP, que aponta os 
indicadores econômicos do mercado e 
do Brasil. O crescimento dos índices de 
confi ança de diversos setores, a cotação 
do dólar comercial e a previsão mais 
otimista do PIB para 2016, apontando 
diminuição nas perdas, passando de 
-3,9% para -3,4%, foram os principais 
fatores para o otimismo do estudo. 
“Ainda não podemos falar em uma 
completa melhora e retomada 
do crescimento de fato - que 

seguramente virão, mas a expectativa 
é pela recuperação da receita no segundo semestre, o que 
deve fazer com que o lucro do ano todo seja fechado em 
termos similares a 2015”, afi rma o presidente do Sincor-
SP, Alexandre Camillo.

Mudança na proteção veicular 
O deputado federal Lucas Vergílio apresentou emenda substitutiva ao 

Projeto de Lei da proteção veicular, que sugere a criação de normas para as 
entidades que comercializam o produto e fi scalização dos órgãos reguladores 
do mercado de seguros. A proposta também prevê o Conselho Nacional 
de Seguros Privados (CNSP) como 
responsável pelas diretrizes e normas de 
atuação dos grupos de proteção mútua. 
Outra responsabilidade do órgão seria 
estabelecer angariação, promoção e 
corretagem nas operações. De acordo 
com o parlamentar, o CNSP também 
deverá fi xar as condições de constituição 
e extinção das autorreguladoras das 
associações e cooperativas autorizadas a 
operar proteção mútua.

Uber com seguro 
Visando a proteção dos passageiros e motoristas em caso de acidentes 

durante o uso do serviço, a empresa Uber irá oferecer um seguro através de 
parceria fi rmada com o Grupo ACE. A cobertura para os motoristas começa 

a partir do momento em que 
estão a caminho para buscar o 
usuário. Já o passageiro recebe 
a cobertura quando ingressa 
no veículo para viagem. A 
indenização, em caso de 
acidente, é de até R$ 5 mil para 
despesas médicas e de R$ 100 
mil para invalidez permanente 
ou óbito.

Microsseguro 
avança 108,7%

A receita apurada das seguradoras 
com a comercialização de microsseguros, 
durante os cinco primeiros meses deste 
ano, mais que dobrou. Segundo dados 
da Susep, o valor de prêmios emitidos 
chegou a R$ 66,6 milhões, um avanço 
de 108,7% se comparado ao período 
anterior. A maior parte da receita fi cou 
com o microsseguro de pessoas, com 
87%, já os de danos correspondem a 
13% do faturamento das companhias. 
Por outro lado, os sinistros ocorridos 
avançaram 33%, passando de R$ 2,7 
milhões para R$ 3,6 milhões.

Receita de 
D&O avança

Depois de diversos casos de corrupção, as 
seguradoras começaram a se prevenir alterando 
o perfi l do seguro D&O, o valor do prêmio e 
as franquias contratadas. A receita do produto 
avançou 61,7% em 2015 e, de acordo com a 
FenSeg, a arrecadação teve aumento de 20,4% 
durante o período. Segundo especialistas, a 
contratação do produto fi cou mais complicada, 
pois as seguradoras estão mais preocupadas em 
conhecer o programa de compliance das empresas, 
o canal de denúncias e a política anticorrupção 
antes de aceitar qualquer proposta.

Preços na saúde

Retomada da 
economia brasileira 

“A recuperação está muito mais 
próxima”. É o que revela a última edição da 
Carta de Conjuntura do Setor de Seguros, 
realizada pelo Sincor-SP, que aponta os 
indicadores econômicos do mercado e 
do Brasil. O crescimento dos índices de 
confi ança de diversos setores, a cotação 
do dólar comercial e a previsão mais 
otimista do PIB para 2016, apontando 

é pela recuperação da receita no segundo semestre, o que 
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tendências

Tecnologia bancária e o setor 
de seguros

Um estudo interessante, divulgado anualmente pela Febraban (Federação 
Brasileira de Bancos), é a sua “Pesquisa de Tecnologia Bancária”. Até pelo sen-
tido histórico, já que ele está na sua 24ª edição. A partir de outro enfoque, 
podemos avaliar como o Brasil está se desenvolvendo nas últimas décadas. O 
estudo mais recente corresponde aos dados de 2015, com a participação de 
17 empresas, que representam 93% dos ativos da indústria bancária no País. 
É fácil encontrá-lo na internet. O texto detecta quatro grandes tendências 
nesse segmento:
1. Transformação digital se consolida. O uso crescente dos canais digitais 

está em consolidação, com as transações nesse meio, ultrapassando mais de 
50% do total existente. Por exemplo, o aumento de transações de Mobile 
Banking em 138%, entre 2014 e 2015, alcançando a quantidade de 11,2 
bilhões. Em comparação com 2011, o volume é mais de 100 vezes maior. 
Os motivos seriam diversos: o aumento do acesso da população à internet, 
o uso crescente dos smartphones, a inserção da mobilidade nos hábitos e a 
maior sofi sticação da disponibilidade de serviços via aplicativos para dispo-
sitivos digitais.

2. Meios físicos ainda se mantêm relevantes. Embora tenha havido queda 
em 2015, infl uenciada por fatores como conjuntura econômica, decisões 
estratégicas relacionadas à diversifi cação de canais e preferência dos consu-
midores, os meios físicos ainda se mostram relevantes, principalmente nas 
transações mais complexas. 

3. Elevado investimento em TI. Entre as dez maiores economias do mundo, o 
País está na sétima posição em gastos absolutos com TI no setor bancário, na 
comparação com a proporção do Produto Interno Bruto (PIB). Está, tam-
bém, em primeiro lugar entre os BRICS (grupo de países emergentes, forma-
do por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) na mesma comparação. 

4. Bancarização continua crescendo. O relacionamento da população brasilei-
ra com as instituições bancárias segue crescendo. Em 2015, a taxa de banca-
rização dos brasileiros chegou a 89,6% – ante 87% no ano anterior.

Todas essas informações são relevantes para o setor de seguros. 

Esta coluna é elaborada pelo consultor de economia do Sincor-SP, Francisco Galiza
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CONFIRA OS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS:

MBA

SÃO PAULO

A Escola Nacional de Seguros é o 
lugar certo para você se desenvolver 
e fazer parte de um mercado em 
constante expansão. 

Aperfeiçoe sua carreira na instituição 
de maior relevância do País na área 
de seguros e tenha a confiança de 
estudar com especialistas.
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perfil

"A função do Ibracor é de orientação ao corretor  
de seguros"
Em agosto teve início o processo de 
associação de corretores ao Instituto 
Brasileiro de Autorregulação do Mercado 
de Corretagem de Seguros, Resseguros, 
Capitalização e de Previdência 
Complementar Aberta (Ibracor). O 
presidente, Paulo dos Santos, fala ao JCS 
sobre a atuação do órgão e expectativas de 
contribuição para evolução do mercado

JCS – O Ibracor já está em funcionamento 
em todo o Brasil?

Paulo dos Santos – A boa notícia que temos é que, 
desde o dia 1º de agosto, o Ibracor está aberto para que 
cada um dos corretores de seguros brasileiros possa se 
associar. Na verdade, gostaríamos de ter divulgado 
essa notícia algum tempo antes, mas, por diversas 
razões, precisamos de mais tempo para a estruturação 
da nossa entidade, especialmente para chegarmos a 
um consenso com a Susep sobre a melhor maneira 
de sermos uma entidade auxiliar da autarquia. Neste 
momento, inclusive, a Susep está preparando uma 
minuta de convênio para estabelecer o que espera de 
nós, mas, independente disso, resolvemos colocar o 
site (www.ibracor.org.br) no ar, que está pronto para 
receber o cadastro dos corretores. 

Quando o corretor entrar no site pela primeira 
vez, precisa preencher um cadastro, gerando uma 
senha para se associar. Com a senha, ele deve solicitar 
a associação como pessoa física, pessoa jurídica ou 
ambos. Importante ressaltar que, por enquanto, esse 
pedido não tem custo. Fechamos o primeiro dia com 
48 associados, o que superou as nossas expectativas. 
Isso sem contar os vários pedidos de cadastramento 
que não puderam ser atendidos, pois não atendiam as 
condições exigidas.

JCS – O que é necessário para se associar  
ao Ibracor?

PS – Existem duas exigências para se associar. A 
primeira condição é que tenha aderido ao Código 

de Ética, que até então vinha sendo tratado pelos 
sindicatos da Federação e, agora, passa a ser uma 
atribuição do Ibracor. O Código está disponível no site 
e é praticamente o mesmo que vinha sendo praticado 
pela Fenacor. A segunda condição é que os dados 
do cadastro sejam compatíveis com os informados 
à Susep. Já recebemos dezenas de cadastros não 
consistentes, com informações que nos foram passadas 
e que estão em desacordo com as da autarquia. A 
função do Ibracor é essa, de orientação ao corretor, é 
para isso que existimos. 

Muitos pensam que nossa função é fiscalizar, multar, 
mas queremos orientar os corretores para que trabalhem 
de acordo com as normas. Digo isso, também, porque 
estive na Susep como superintendente e um dos 
campeões de penalização é divergência de endereço – 
a autarquia entende que isso caracteriza embaraço de 
fiscalização, que é sujeito a algumas penas. Com isso, 
abre processos, os quais normalmente o corretor nem 
fica sabendo por que realmente mudou de endereço e 
não consegue receber a própria intimação.

JCS – Como o Instituto pretende atuar em 
parceria com a Susep?

PS – Quando a Susep procura o corretor é porque 
tem uma denúncia e já está preparada para abrir 
processo e penalizar o profissional. Então, a nossa 
intenção é tentar suprir esse espaço e chegar junto 
ao nosso associado, conversar, orientar no sentido de 
como sanar o problema. Se nos depararmos com uma 
atitude muito séria, tomaremos a devida providência, 
mas não do jeito que vinha sendo feito, não do jeito 
que fazia a Susep. 

JCS – Como funciona a entidade  
autorreguladora?

PS – O Ibracor não é um conselho, é uma entidade 
civil, e os seus mantenedores são entidades que 
representam os corretores: quase todos os sindicatos da 
Federação, que tomaram a decisão de criar o Instituto, 
elegendo, inclusive, a atual diretoria. O Ibracor não 
precisa se submeter à Susep para aplicar eventuais 

penas sobre normas por ele estabelecidas e que sejam 
descumpridas. Mas, outras condutas realmente 
dependem da Susep, até porque são regulamentos que 
justificam nossa existência. A garantia que propomos 
é de que, cada vez que houver uma denúncia, analisar 
o caso para entender o que está acontecendo e oferecer 
orientação antes de qualquer medida.

JCS – Qual a participação de São Paulo  
no Ibracor?

PS – Temos em nossa diretoria executiva, como 
diretor de Fiscalização, o Paulo de Tarso Meinberg. 
Além dele, há mais três corretores de São Paulo como 
suplentes: Adevaldo Calegari, Ricardo Ricci Florentino 
Santos e Kijiro Fujii. Tenho apreço por São Paulo, não 
somente porque é o maior mercado de seguros que 
temos no País, mas, também, porque sou paulistano e 
o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, foi um 
dos primeiros associados do Ibracor.

Quando a Susep procura o corretor é porque tem  
uma denúncia e já está preparada para abrir processo e penalizar  
o profissional. Então, a nossa intenção é tentar suprir esse espaço  

e chegar junto ao nosso associado, conversar, orientar
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cenário

Por ser um canal multimídia, a 
ferramenta pode ser uma grande aliada 
no relacionamento com o segurado. No 
entanto, requer cuidados

Por Thamires Costa
Batendo a casa de 1 bilhão de usuários no mundo, 

100 milhões apenas no Brasil, o WhatsApp se tornou 
uma das ferramentas de maior popularidade. O su-
cesso do aplicativo foi tanto, que as empresas começa-
ram a enxergar um novo canal de comunicação com 
o cliente. 

Segundo dados do E-commerce Brasil, entre os mi-
croempreendedores individuais (MEI), quase metade 
usa a ferramenta para se comunicar com os clientes, 
percentual que cai para 41% nas microempresas e 
26% nas empresas de pequeno porte. Pelo baixo custo 
e proximidade com o consumidor, as pequenas em-
presas estão investindo na ferramenta. No entanto, 

O uso do WhatsApp na relação com o cliente
especialistas alertam para o tipo de comunicação que 
vai ser estabelecida com o cliente através do aplicativo.

De acordo com o especialista em atendimento ao 
cliente e diretor da V2 Consulting, Vladimir Vallada-
res, é importante que todo atendimento prestado por 
uma empresa respeite as características do canal de 
contato escolhido pelo cliente. “Assim como nos aten-
dimentos via chat, os contatos via WhatsApp precisam 
considerar frases curtas e objetivas, tratando exclusi-
vamente a informação do interesse do cliente, sem 
excessos”, ressalta. O especialista ainda lembra que as 
empresas têm que se preocupar com a linguagem e 
com os conteúdos tratados no aplicativo.

A legalidade de mensagens trocadas entre corretor 
de seguros e segurado foi comentada pela Comissão 
Jurídica do Sincor-SP, que aconselha cuidado ao trans-
mitir informações importantes. “O avanço da tecno-
logia é inegável e sua aplicabilidade ao mundo jurídico 
é notória. Já não são raros os processos judiciais que 
se utilizam das provas digitais para formar o entendi-
mento dos juízes”, explica o integrante do grupo, Fe-
lipe Galesco.

O advogado ainda orienta que, no caso do corretor 
de seguros, o aplicativo não é a maneira mais recomen-
dada para conclusão de negócios. “No ramo securitá-
rio as formalidades contratuais devem ser respeitadas e 
não podem gerar dúvidas de interpretação. O corretor 
de seguros que se utiliza de aplicativos e programas da 
internet para a angariação e intermediação de apólices 
deve se certificar que seu cliente está lendo e interpre-
tando corretamente todas as informações fornecidas. 

Além disso, sugere-se que todas as formas de comuni-
cação com o futuro segurado sejam gravadas (fotos da 
tela do computador, celular ou tablet), para proteger 
o corretor de eventuais reclamações com relação a sua 
prestação de serviço”, orienta.

Moderação 
Nos termos de uso do WhatsApp consta que o apli-

cativo não pode ser utilizado para envio de spam ou 
contato comercial. Por isso, acredita-se que a melhor 
maneira de trabalhar com a ferramenta é para fideliza-
ção do cliente. 

Para alguns especialistas, pela proximidade com o 
consumidor, o aplicativo funciona melhor como um 
SAC do que como canal de vendas e prospecção de 
clientes. “O WhatsApp vem literalmente ‘atropelando’ 
todos os canais de comunicação, em um movimento 
similar ao que aconteceu no surgimento do e-mail. 
Veja hoje o que recebemos de spam e conteúdo que 
não desejaríamos e o quanto isso desestimulou ou, até 
mesmo, desacreditou o e-mail como um canal de co-
municação efetivo e eficaz para propaganda de produ-
tos e serviços”, acredita Valladares.

O segredo para uma comunicação bem-sucedida 
com o cliente é saber qual conteúdo compartilhar. 
“Cliente gosta de ser bem atendido e gosta de escolher 
como falar com a empresa. Assim, o grande desafio 
das empresas está justamente em identificar quais os 
canais de contato desejados pelos clientes e em esta-
belecer processos e métodos para atender e gerenciar 
esses atendimentos dentro de um mesmo padrão.” 

O grande desafio das empresas está justamente em identificar  
quais os canais de contato desejados pelos clientes e em estabelecer 
processos e métodos para atender e gerenciar esses atendimentos

Vladimir Valladares
Especialista em atendimento ao cliente e diretor da V2 Consulting

1. Pergunte ao cliente se ele permite o uso do aplicativo para comunicação;
2. Não misture os números de telefone, comercial e pessoal;
3. Seja ágil na resposta;
4. Respostas têm de ser objetivas e dinâmicas;
5. Estabeleça um horário para o atendimento;
6. Personalize a linguagem utilizada.
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Seguro obrigatório contra riscos de incêndio precisa 
de incentivo
Sinistros de grandes proporções chamam 
atenção do mercado e geram expectativa 
para contratação da cobertura obrigatória

Por Camila Correia 
Tragédias como da boate Kiss, Memorial da Amé-

rica Latina e do Museu da Língua Portuguesa estão 
servindo de alerta para toda a população, em especial, 
ao mercado de seguros e a proprietários de imóveis 
quanto à prevenção e gerenciamento do risco.

Quando uma edificação queima, a pergunta que to-
dos fazem é: “foi vistoriado pelo corpo de bombeiros?”. 
Esse questionamento é importante, mas não deveria ser 
o único. Outras questões, aliadas à análise de risco do 
próprio negócio, precisam ser levantadas, inclusive para 
estimular esse tipo de verificação preliminar. 

De acordo com a legislação, o seguro obrigatório 
contra riscos de incêndio indica que toda pessoa ju-

rídica, de direito público ou privado, é obrigada a se-
gurar seus imóveis situados no País (veja artigo sobre 
o assunto na pág. 13). Todos os seguros empresariais 
e residenciais comercializados contêm a cobertura de 
incêndio, pois é a principal proteção para cobrir riscos 
patrimoniais de condomínios, empresas e residências.

A comissão de Riscos Patrimoniais do Sincor-SP 
alega que a falta da contratação pode prejudicar o an-
damento do local. “A empresa poderá ter a autorização 
negada para o funcionamento se não tiver comprova-
ção da garantia”, complementa a Comissão.

Eventos dessa magnitude causam impactos e cha-
mam a atenção das empresas, mas para o superinten-
dente de Ramos Elementares da Porto Seguro, Jarbas 
Medeiros, é importante que o seguro não seja lembra-
do somente nessas situações. “As seguradoras também 
têm um papel importante de apoiar seus segurados na 
gestão do risco, para evitar ou minimizar os efeitos de 

um sinistro”, ressalta.
Outro fator fundamental é o papel que as compa-

nhias e os corretores de seguros exercem: o de infor-
mar os segurados sobre a importância da prevenção. É 
o que destaca o diretor da área de Seguro Patrimonial 
Corporativo da Sompo Seguros, João Carlos França 
de Mendonça. “O seguro deve fazer parte do planeja-
mento financeiro das empresas”, pontua.

Segundo o conselheiro do Instituto Sprinkler Brasil 
(ISB), João Carlos Wollentarski Júnior, a maioria dos 
empresários esquece que o sistema de proteção contra 
incêndio não é opcional e deve ser pensado já na rea-
lização de estudos de viabilidade. “Grande parte das 
queixas é que o sistema preventivo é caro e inviabili-
zaria o negócio. Esse tipo de comentário não deveria 
existir, pois parte do pressuposto de que o sistema con-
tra incêndio é o vilão, que deve ser domado para que o 
negócio se efetive”, explica. 
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SiStemaS de prevenção  
contra incêndio

1)  proteção ativa - Equipamentos e 
sistemas instalados na edificação 
para combater um incêndio; 

2)  proteção passiva - Condições 
estruturais da edificação para 
dificultar o início, a propagação e 
as consequências de um incêndio. 
Estão inclusos neste grupo as 
paredes, estruturas, portas, 
acabamentos e afins;

3)  Brigadas - Pessoas treinadas 
para atuar em caso de incêndio 
ou emergência.

Conscientizar é prevenir
Além das garantias seguradas, os estabelecimen-

tos precisam saber da importância das prevenções 
primordiais, como o uso de chuveiros automáticos,  
os sprinklers. 

O conselheiro do ISB levanta uma questão sobre o 
sistema preventivo como plano de negócio inicial, sem 
deixar os recursos como segundo plano, por conside-
rarem apenas custo e não o que, de fato, proporciona. 
“Ninguém faz um planejamento para uma boate, por 
exemplo, sem considerar a decoração do ambiente. 
Por que deveria fazer sem avaliar um sistema adequado 
de prevenção contra incêndio e pânico? No momento 
em que os empresários pensarem na precaução como 
algo natural, não vão mais viabilizar o seu negócio sem 
levar em conta esses custos e, fatalmente, ele deixará de 
ser um vilão”, defende.

Incêndios causam grandes prejuízos à empresa, 
portanto, contratar o seguro representa uma prote-
ção imprescindível para que não tenha que paralisar  
suas atividades. 

O superintendente da Porto Seguro enfatiza as ga-
rantias que a cobertura pode oferecer. “Além da re-
construção do imóvel e reposição dos bens até o limite 
contratado na cobertura, o segurado também pode 
comprar outras coberturas complementares, como pa-
gamento de aluguel e lucros cessantes, que vão garantir 

o aluguel em um novo estabelecimento, até que haja 
a reconstrução do imóvel, bem como a perda de lu-
cro decorrente da queda no faturamento causado pelo 
incêndio”. O executivo lembra também da cobertura 
adicional. “O cliente pode contratar responsabilidade 
civil para se proteger contra danos causados a terceiros 
pelo incêndio”, exemplificou. 

O mercado de seguros e as entidades que auxi-
liam na proteção de edificações têm como objetivo 
orientar a população e fazer com que compreenda a 
necessidade da prevenção, independente do tipo de 
estabelecimento. O vice-presidente de Autos e Massi-
ficados da SulAmérica, Eduardo Dal Ri, explica que 
a companhia investe em informação e conscientiza-
ção sobre a proteção de bens. “Quanto mais o con-
sumidor entender os benefícios do produto, maior a 
chance de contratar uma solução como essa. A vis-
toria prévia do estabelecimento também é uma ação 
importante. O profissional avalia os riscos do local 
e faz recomendações que podem ser realizadas para 
evitar acidentes,” destaca. 

A Comissão defende que a principal função é equi-
parar a situação socioeconômica do segurado ante-
riormente ao sinistro. “São nesses momentos que o 
corretor de seguros mostra seu valor, amparando e 
orientando o segurado para que sinta o menos possível 
os impactos do evento”, destaca.

Regulamentação
O ISB mostra que as regulamentações de segurança 

são feitas para garantir proteção ao cidadão, mas, em 
geral, não têm acompanhado o desenvolvimento da 
sociedade e das novas tecnologias. “Um edifício con-
siderado hoje como seguro, pode não ser mais daqui 
a cinco anos. Os proprietários devem pensar na segu-
rança dos empreendimentos como um pilar do seu 
negócio e buscar a segurança adequada à legislação em 
vigor e também às suas necessidades”, explica o conse-
lheiro do ISB. 

Para o diretor da SulAmérica, as medidas de fis-
calização e regulamentação são essenciais para evitar 
acidentes, mas é muito importante que o proprietá-
rio do estabelecimento não se preocupe apenas com 
multas decorrentes dessa fiscalização. “Ele deve buscar 
um ambiente seguro através de medidas de prevenção 
para garantir o principal: maior proteção ao negócio, 
aos funcionários e aos clientes da empresa.”

Já a Comissão pontua que a falta de informação 
também prejudica o segurado. “Existe no mercado 
uma falta de comunicação e de união entre os ór-
gãos reguladores, que acabam deixando brechas no 
momento da abertura de uma empresa, por exem-
plo, consegue-se um alvará de funcionamento sem a 
expedição do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros). Isso, no futuro, poderá causar grandes 
prejuízos ao consumidor final”, finaliza.

cenário

Grande parte das queixas é que o sistema preventivo é caro e inviabilizaria o negócio.  
Esse tipo de comentário não deveria existir, pois parte do pressuposto de que o sistema  

contra incêndio é o vilão, que deve ser domado para que o negócio se efetive

João Carlos Wollentarski Júnior
Conselheiro do ISB

SiniStroS ocorridoS em edifícioS, como depóSitoS, hoSpitaiS, hotéiS, eScolaS,  
prédioS púBlicoS (exceto reSidenciaiS) noticiadoS em 2015 – por ocupação

Comercial (lojas/shopping centers/
supermercados) - 373

Depósitos - 194

Serviço de Hospedagem - 18

Local de Reunião de Público (Igreja/Teatro/Aeroporto/Clube/
Estádio/Escola de Samba/Restaurante/Biblioteca) - 172

Serviço de saúde e institucional  
(Hospital/posto de saúde/clínica) - 60

Educacional e cultura física 
(Escola/universidade) - 124

Prédio/empresa pública - 60

Serviço profissional  
(Agência bancária/ 

prédio comercial) - 123

Indústrias - 225
Fonte: Instituto Sprinkler Brasil (ISB)
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comissões

Seguro incêndio e suas particularidades

O seguro de incêndio no Brasil é obrigatório por 
força do Decreto Lei nº 73, de 21 de novembro de 
1966, artigo 20, alínea H, e regulamentado pelo De-
creto Lei nº 61.867, de 7 de dezembro de 1967, artigo 
18, onde toda pessoa jurídica é obrigada a contratar a 
proteção, não sendo concedida a autorização de fun-
cionamento sem a referida comprovação.

Infelizmente, a comunicação entre os órgãos regu-
ladores e fi scalizadores não funciona sufi cientemen-
te bem para que a Lei seja cumprida na íntegra. As 
empresas procuram o mercado para a contratação 
de seguro, muitas vezes de vendaval, sem saber que a 
cobertura principal a ser contratada é a de incêndio, 
denominada como básica.

Esses seguros normalmente contemplam na cober-
tura básica: incêndio, explosão, implosão e queda de 
raios, mas o corretor de seguros deve fi car atento, pois 
elas variam de seguradora para seguradora. Por isso, no 
momento da contratação, o profi ssional deve verifi car 
as condições gerais e oferecer a melhor cobertura para 
seu cliente.

O seguro de incêndio pode ser contratado em três 
modalidades, sendo que as mais comuns são:

Risco absoluto
A importância segurada deve corresponder a, no 

mínimo, 80% do valor em risco real, para que o se-
gurado, em um eventual sinistro, não venha a sofrer 
rateio na indenização.

Risco relativo
Quando o seguro é contratado sem levar em conta 

o valor em risco real, em caso de sinistro, o segurado 

caracterizar vendaval, a velocidade do vento deve ser 
comprovada com, no mínimo, 15 metros por segun-
do (54 km por hora), através de Laudo Meteorológico 
fornecido por órgãos ofi ciais.

Recentemente, algumas regiões do Estado de São 
Paulo foram atingidas por danos causados por fenô-
menos da natureza, o que trouxe grandes prejuízos aos 
atingidos onde, infelizmente, a maioria não possuía a 
cobertura contratada ou, aqueles que possuíam, não 
contavam com verba sufi ciente para cobrir os prejuí-
zos. A cidade de Jarinu, em São Paulo, sofreu danos 
enormes, que ultrapassaram a casa dos milhões em co-
mércios, indústrias, residências, veículos etc.

Essa modalidade de seguro vem crescendo no mer-
cado brasileiro continuamente, mas ainda é ignorada 
pela maioria dos corretores. É comum o profi ssional 
fazer o seguro de auto ou o de vida, mas a residência 
e a empresa do cliente, de onde provém o seu ganho, 
estarem sem proteção, e isso por conta do corretor se-
quer oferecer o produto.

Segundo levantamentos do mercado, do total de 
residências seguráveis no Brasil, apenas 14% possuem 
seguro. Quando vamos para pequenas e médias em-
presas, esse número se mantém ainda muito baixo, 
onde cerca de 20% possuem seguro contra incêndio.

Para ser ter uma ideia do potencial de crescimento 
dessa carteira, em 2015 o mercado de seguros no Bra-
sil faturou R$ 126.597.968,00, a carteira de riscos pa-
trimoniais corresponde a R$ 12.610.909.00, ou seja, 
cerca de 10% do total. Já o seguro de automóvel foi 
responsável por R$ 33.330.813,00 no mesmo perío-
do, ou seja, três vezes mais.

O que, por um lado, é preocupante, pois por força 
da lei existem muitas empresas sem a devida proteção; 
por outro, é uma excelente oportunidade de negócio 
para o corretor de seguros expandir sua carteira, gerar 
renda e proteger milhares de negócios e famílias.

pode participar dos prejuízos na mesma proporção da 
defasagem da contratação.

Em caso de sinistro, apurando-se o valor em risco e 
constatada a perda total do risco, a aplicação também 
se dá na mesma proporção da contratação.

Cobertura de vendaval 
Essa cobertura acessória garante prejuízos decor-

rentes de vendaval, furacão, ciclone e tornado. Para 

Ex.: Valor real do risco: r$ 1.000.000,00 
Valor contratado: r$ 500.000,00

neste caso, o segurado está assumindo 
50% do risco

fiQue atento

•  Nem todas as seguradoras têm o mesmo produto e oferecem as mesmas coberturas. Leia sempre as 
condições gerais, discuta e questione as companhias sobre coberturas que não estão muito claras 
ou com dupla interpretação;

•  Explique e oriente sempre seu cliente a comprar o produto pelo que realmente precisa e não pelo 
que é mais barato (O BARATO SEMPRE SAI CARO);

•  a responsabilidade do corretor de seguros começa na contratação da apólice, por isso, 
sempre oriente seu cliente e seja profi ssional.

Esse conteúdo foi produzido pela Comissão de Riscos Patrimoniais do Sincor-SP, que é composta por: 
Ezaqueu Antônio Bueno (coordenador), Nicodemus Nicodemos, Miguel Ângelo Fiori Sobrinho, Marcos 
Vinicius Hernandes Abreu e Emerson Plachevski

COMISSÃO 
DE RISCOS

PATRIMONIAIS
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Nova edição do Seminário Multidisciplinar orienta 
corretores sobre oportunidades no ramo fi nanceiro
A Comissão de Crédito, Garantia e Fiança 
explicou o funcionamento dos produtos, 
ressaltando o momento favorável para o 
segmento

Por Th amires Costa
No dia 3 de agosto, a Comissão de Crédito, Ga-

rantia e Fiança realizou o Seminário Multidisciplinar 
sobre riscos fi nanceiros, visando explicar os ramos para 
os corretores de seguros associados.

De acordo com o coordenador da Comissão, Ed-
mur de Almeida, o seguro garantia ainda tem muito 
espaço para crescer no Brasil. Um levantamento da 
CNseg mostra que o ramo de crédito e garantia teve 
crescimento de 29,8%, de janeiro a junho deste ano. 
“A grande demanda do seguro ainda está por vir, já 
que o País precisa de infraestrutura. Por isso, o ramo 
ainda tem um vasto campo a ser explorado”, afi rma. O 
corretor também orienta sobre o conhecimento que a 
área requer. “É preciso estudar e entender o ramo para 
explorar essas oportunidades”, completa.

Na área de crédito, o responsável comercial pela 
carteira de garantia da CredRisk Seguros, Claudio 
Macedo Pinto, explicou como funciona o mercado, 
ressaltando a especialização necessária para atuar no 
ramo. “Por ser um seguro complexo e de difícil ad-
ministração, o mercado é restrito e exige muito tra-
balho do corretor”. O especialista ainda lembrou 
que no Brasil as apólices emitidas de seguro de cré-
dito não chegam a mil por ano. Mas ressalta que, 
segundo levantamento da Susep, o ramo registrou 
mais de R$ 250 milhões em prêmios emitidos no 
ano passado. 

Ainda de acordo com o especialista, a maioria das 
seguradoras que comercializam o produto no Brasil 
só aceitam clientes com faturamento acima de R$ 10 
milhões.  “Por ser um seguro feito apenas para em-
presas grandes, existe um monitoramento por parte 
da seguradora, como consultas no Serasa e em outras 
empresas de consultoria”, explica. 

modalidadeS de apólice do 
SeGuro de crédito
excesso de perda
•  Para empresas com políticas de concessão 

de crédito defi nidas;
•  Indeniza acima da perda normal esperada;
•  Seguradora indeniza 90% do valor de face 

das notas fi scais;
•  Limites de crédito não canceláveis.

tradicional
•  Seguradora não cobre vendas pequenas 

(Ex.: R$ 5.000);
•  Limite discricionário estabelecido, indeniza 

60% do sinistro;
•  Limite acima do discricionário, indeniza até 

90% do sinistro;
•  Além do valor prêmio, é cobrado taxa de 

análise e monitoramento.

tipoS de SeGuro Garantia
Garantia de proposta: comum em processos 
licitatórios. Garante que o vencedor da 
concorrência mantenha o preço proposto;
Garantia de adiantamento de pagamento: 
garante que os recursos adiantados sejam 
aplicados na execução do contrato;
Garantia de retenção de pagamento: 
substitui as retenções de pagamento de um 
contrato de média/ longa duração; 
Garantia do executante construtor: para 
contratos de obras civis, cobrindo prejuízos 
com as especifi cações técnicas e prazos;
Garantia do executante fornecedor: 
contratos de fornecimento de equipamentos 
e materiais;
Garantia judicial: garante o pagamento 
dos valores em discussão, seja no âmbito 
administrativo ou judicial;
Garantia fi nanceira: garante qualquer 
obrigação de pagamento, tanto em contratos 
de fi nanciamento, como construção, 
fornecimento ou prestação de serviços.
Garantia imoBiliÁria: 
permuta imobiliária: garante ao 
proprietário que a construtora entregará 
a área física prometida;
Adquirente fi nal: garante ao comprador 
da unidade que as obras do empreendimento 
serão concluídas.
Garantia adminiStrativa: 
crédito de icmS: em substituição à fi ança 
bancária, garante a veracidade dos cálculos 
apresentados à fazenda estadual;
Garantia aduaneira: garante à Receita 
Federal o pagamento de tributos suspensos 
em função de regimes especiais aduaneiros.

Comissão de Crédito, Garantia e Fiança do Sincor-SP, que é composta por: Edmur de Almeida (coordenador), 
Fernando Castelli, Fernando Ber, Felippe Krinker, Samuel Lasry Sitnover e Lucas Escosa Delalibera

O corretor de seguros e membro da Comissão, Sa-
muel Lasry Sitnover, destacou que no ramo de garan-
tia, o risco só se materializa em dois casos: se a empresa 
quebrar ou se perder alguma causa na justiça. “O se-
guro garantia é um produto de obrigações contratuais, 
portanto, é difícil resultar em sinistro”, argumenta.

O Seminário contou com a presença do presidente 
do Sincor-SP, Alexandre Camillo, e da 2ª vice-presi-
dente, Simone Martins, que é a diretora executiva 
responsável pela assessoria técnica da entidade. Para 
eles, o evento é fruto do empenho dos especialistas e 
reforçam a visão estratégica do Sindicato. “O Seminá-
rio converge com o nosso mantra do empreendedo-
rismo, no momento em que o corretor de seguros se 
predispõe a conhecer e a explorar esses novos nichos”, 
afi rmou Camillo.

comissões
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Debate online mostra como recuperar créditos da COFINS
As Comissões Jurídica e de Tributos 
esclarecem dúvidas da categoria sobre 
ressarcimento do imposto 

No ano passado, a Receita Federal aplicou alíquota 
de 4% da COFINS (Contribuição para Financiamen-
to da Seguridade Social) para corretoras de seguros, no 
entanto, o Superior Tribunal de Justiça acredita que o 
recolhimento cabível à categoria seria de 3%. 

Para esclarecer sobre o entendimento, na época, 
as Comissões Jurídica e de Tributos do Sincor-SP 
orientaram os corretores sobre a possibilidade do 
requerimento de compensação dos valores. Mais 
de um ano depois, no dia 2 de agosto, os gru-
pos realizaram o Debate Online - Recuperação de 
Créditos da COFINS, com o objetivo de orientar 
os profi ssionais de como agir para ter o ressarcimen-
to tributário. A transmissão contou com mais de 
mil acessos e pode ser conferida através do 
link http://bit.ly/2bufp68.  

“Apesar de o sistema tributário ter gerado uma série 
de desentendimentos, também apresentou avanços 
para a categoria, com a opção pelo Simples Nacional e, 
agora, a recuperação de crédito da COFINS”, ressalta 
o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo. 

“Temos uma discussão voltada a percepções diferen-
tes em relação ao recolhimento da alíquota, se seria de 
3% ou 4%. Essa diferença de 1%, ao longo dos cinco 
anos prescricionais, pode se tornar um bom retorno 
com uma compensação tributária”, explica o coorde-
nador da Comissão Jurídica, Edson Fecher. 

O coordenador da Comissão de Tributos, Régis 
Renzi, explicou como funciona o tributo, destacan-
do que houve desentendimento desde o início da le-
gislação. “A Lei nº 10.684/03 diz que as instituições 
equiparadas ou assemelhadas às instituições fi nancei-
ras estão sujeitas a alíquota de 4%, o que, até então, 
enquadrava as corretoras de seguros. No entanto, no 
fi nal do ano passado, o STJ afi rmou que os corretores 
não devem ser interpretados como essas instituições, 
mas, sim, na regra geral, na alíquota de 3%”, orienta. 

Já em março deste ano, a Receita Federal publicou 
Instrução Normativa nº 1.628/2016, reconhecendo 
que as corretoras não estão no mesmo rol de atividades 
que as instituições fi nanceiras. 

Restituição dos créditos
Apesar da publicação da Receita, o documento não 

esclarece se os corretores de seguros têm direito à recu-
peração dos créditos pagos à COFINS. “Entendemos 
que o caminho a ser perseguido é o Recurso Admi-
nistrativo baseado no Decreto nº 70.235/72, para 
reconhecer o crédito do valor pago a maior e conjun-
tamente propor a compensação ou restituição, confor-
me o caso”, orienta Renzi.

Durante o evento, os especialistas explicaram como 
funciona o processo de restituição do tributo, res-
saltando o prazo de cinco anos para dar entrada ao 
processo. “Para as corretoras de seguros que estão no 

regime do Simples Nacional não é concebida qualquer 
compensação, restando apenas a restituição como al-
ternativa de recuperação, tornando o possível crédito 
uma poupança de longo prazo, lembrando que os cré-
ditos serão reajustados pela SELIC – 14,15% ao ano. 
Para as corretoras de seguros que estão no lucro presu-
mido ou lucro real, existe a possibilidade de compen-
sação com impostos futuros”.

Já o advogado especialista em direito tributário, Bru-
no Cavarge, entende que cabe uma ação judicial, que 
busque o reconhecimento do direito do corretor de se-
guros em receber a reconstituição do período pretéri-
to. “O que o STJ, a Procuradoria e, posteriormente, a 
Receita Federal fi zeram foi consolidar o entendimento 
de que sociedade corretora de seguros, não é sociedade 
corretora. Sendo assim, ela não recolhe COFINS na 
alíquota de 4%”, explica.

cofinS
decretada pela lei complementar nº 70, de 1991, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social é um imposto federal calculado 
sobre a receita bruta das empresas. a arrecadação do tributo é destinada aos fundos de previdência e assistência social e da saúde pública.

É instituída a COFINS pela Lei Complementar nº 70, 
com alíquota inicial de 2% sobre o faturamento

A Receita Federal se pronuncia através da Instrução Normativa nº 1.628/2016, 
trazendo a corretagem de seguros para tributação com alíquota de 3%
No entanto, a mesma instrução traz um fato novo para as corretoras de 
seguros tributadas pelo lucro real: a obrigação de apurar a COFINS pelo 
regime não cumulativo, se sujeitando à alíquota de 7,6% 
O Sincor-SP protocola Ato de Consulta junto à Receita Federal, processo 
nº 16692.720273/2016-39, para esclarecer alguns pontos que a Instrução 
Normativa não deixou claro. Até o fechamento desta edição do JCS, o 
Sindicato não obteve resposta

O STJ solidifi ca o entendimento de que as 
corretoras de seguros não estão equiparadas às 

sociedades corretoras, nem aos agentes autônomos 
de seguros privados, afastando defi nitivamente o 

argumento da Receita de cobrar alíquota 4%

Pela Instrução Normativa nº 1.285/2012, a Receita Federal 
novamente se posiciona a favor da cobrança de 4% da COFINS 
para corretoras de seguros

A Lei 10.684 altera a alíquota para 3% e, especialmente, em 4% 
para as empresas que exploram as atividades comerciais, entre elas 
as sociedades corretoras e agentes autônomos de seguros privados
No mesmo ano, o governo publica a Lei 10.833, criando o regime 
"não cumulativo" da apuração da COFINS, com alíquota de 7,6% 
sobre as receitas auferidas pela empresa, com a possibilidade de 
deduzir os créditos do imposto

A Receita Federal se manifesta, através do ADI 
(Ato Declaratório Interpretativo) nº 17/2011, no 
sentido de esclarecer que todas as sociedades 

corretoras de seguros estão sujeitas a alíquota de 
4%, através do regime de apuração cumulativa
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conec

Além de palestras com renomados 
especialistas, Conec inova com dinâmica 
online de participação da plateia, opções 
de alimentação por food trucks e 
ambientes personalizados

A 17ª edição do Conec, maior congresso de corre-
tores de seguros do mundo, vai trazer uma série de 
novidades para fortalecer as relações comerciais da 
categoria, aprimorar conhecimentos técnicos, além 
de promover entretenimento. O evento acontece de 
6 a 8 de outubro, no Palácio Convenções Anhembi, 
em São Paulo.

Com o tema "Aprender, Empreender e Ser: Cor-
retor, o caminho seguro da distribuição”, o 17º Co-
nec reúne palestras com especialistas das áreas de co-
municação e marketing, negócios e seguros, número 
recorde de expositores e shows com Michel Teló e 
Daniel Boaventura. 

Para a cerimônia de abertura, já foi confi rmada a 
presença do governador do Estado de São Paulo, Ge-
raldo Alckmin. O convite foi feito em 3 de agosto, 
quando o governador recebeu o presidente do Sin-
cor-SP, Alexandre Camillo, para tratar de assuntos 
do mercado. Em 2014, Alckmin também participou 
da abertura do congresso. “Contar pela segunda vez 
consecutiva com a ilustre presença do governador, 

Saiba tudo o que vai acontecer 
na 17a edição do congresso

ratifi ca, de maneira inquestionável, o prestígio e a 
importância do Conec e a força de toda a categoria”, 
afi rma Camillo.

Novidades
Nesta edição será adotada uma inédita dinâmica de 

participação do público durante as palestras. Por meio 
de uma ferramenta tecnológica será possível enviar as 
perguntas aos palestrantes pelo celular.

Batizado de CONECtados, o fórum de debates será 
disponibilizado aos congressistas através do site do 
Conec, dando a oportunidade de interagir, tanto no 
sentido de enviar perguntas, quanto para responder 
enquetes e pesquisas sobre cada painel. 

O serviço de alimentação também foi completamen-
te reformulado. O restaurante dará lugar a um Parque 
Gastronômico, com várias opções de refeições ofereci-
das por food trucks, proporcionando aos participantes 
um ambiente agradável, aconchegante e inovador.

A ambientação do evento foi concebida para enalte-
cer, a todo o momento, a importância do corretor de 
seguros. Assim, todas as áreas estarão integradas por 
vias de acesso personalizadas. Ao entrar, os visitantes 
passarão pela “Alameda das Regionais do Sincor-SP”. 
Todos os 30 escritórios regionais estarão representados.

“O Caminho Seguro da Distribuição” conduzirá ao 
Parque Gastronômico, com imagens que enaltecem a 
fi gura do corretor. A identidade está sendo construída 
tendo como parâmetro as publicidades que serão vei-
culadas no Dia do Corretor de Seguros, comemorado 
em 12 de outubro. 

Na “Praça do Corretor de Seguros”, que levará ao 
auditório Ser, os participantes encontrarão espaço para 
relacionamento, descontração e integração, a exemplo 
das tradicionais praças do interior.

Palestras | Conteúdo
Em sintonia com o tema do evento, o Palácio Con-

venções contará com três auditórios: Aprender, Em-
preender e Ser, nos quais serão discutidas questões 

relevantes ao setor de seguros e ao aprimoramento 
profi ssional da categoria. 

A palestra magna, que abrirá os trabalhos no dia 7, 
tem como tema “Passando o Brasil a limpo” e será de-
batida pelos jornalistas Willian Waack e Mara Luquet, 
além do professor Marco Antonio Villa. 

William Waack, jornalista formado pela Universi-
dade de São Paulo (USP) e mestre em Ciência Política, 
Sociologia e Comunicação na Universidade de Mainz, 
na Alemanha, é o âncora do Jornal da Globo e do pro-
grama Painel da GloboNews.

Mara Luquet, colunista da rádio CBN e do Jornal 
da Globo, é também comentarista do programa Em 
Pauta da GloboNews. Com sólido conhecimento 
em economia, Mara possui um blog voltado para a 
área fi nanceira.

Marco Antonio Villa é bacharel (USP) e licencia-
do em História (USP), mestre em Sociologia (USP) 
e doutor em História (USP). É escritor, comentarista 
da Rádio Jovem Pan e TV Cultura. Foi professor da 
Universidade Federal de São Carlos e da Universidade 
Federal de Ouro Preto.

A grade contará ainda com Dado Schneider, que 
traz no currículo passagens por grandes agências de 
publicidade, para tratar do tema "Aprender a Em-
preender"; Leandro Karnal, professor doutor na 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 
que falará sobre "A essência do ser"; e, encerrando 
as palestras do congresso, o publicitário Roberto 
Justus, vai explanar sobre "As sete forças que levam 
você ao sucesso". 

Já os temas relacionados a seguros serão comenta-
dos por especialistas do setor em relação aos ramos 
de responsabilidade civil, garantia, transportes, saúde, 
agronegócios, vida e automóvel, como também pau-
tas relacionadas à tecnologia, certifi cação digital, em-
preendedorismo e distribuição de seguros no País. 

"Ouvir o corretor, capacitá-lo e apontar oportuni-
dades tem sido a linha de atuação do Sincor-SP. A re-

Corretor: o caminho seguro da distribuição

APRENDER, EMPREENDER E SER

conec

Corretor: o caminho seguro da distribuição

APRENDER, EMPREENDER E SER
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Parque Gastronômico

tomada do crescimento do Brasil deve encontrar uma 
categoria ainda mais pronta para contribuir com a ex-
pansão do setor de seguros. Ao qualificar e melhorar a 
distribuição, toda a cadeia produtiva será beneficiada", 
reforça o presidente do Sincor-SP.

Negócios | Relacionamento
Em paralelo ao evento, acontecerá a Exposeg, a fei-

ra de negócios que reúne as principais seguradoras e 
empresas relacionadas ao ramo. No local, os corretores 
de seguros poderão ter acesso direto às companhias, 
estabelecendo relacionamento com os executivos do 
mercado, além de tomar conhecimento de novos pro-
dutos e serviços.

Entretenimento | Shows e Sorteios
Prometendo reunir mais de 6 mil profissionais, o 

congresso também vai oferecer shows de Michel Teló e 
Daniel Boaventura, sorteio de diversos brindes e 9 au-
tomóveis, sendo 2 exclusivos aos corretores de seguros 
associados ao Sincor-SP. Além disso, acompanhantes 
de corretores de seguros terão programação especial, 

com visitas a pontos turísticos da cidade de São Paulo 
e sorteio de joias. 

Ação social | Passaporte do Bem
Seguindo a tradição do evento, a ação Passaporte 

do Bem vai arrecadar recursos a serem revertidos em 
iniciativas de ajuda ao próximo. Com o apoio de com-
panhias do mercado, o passaporte será distribuído a 
todos os congressistas, contendo a relação de exposito-
res adeptos a ação. 

Durante a Exposeg, o portador deverá visitar todos 
os estandes relacionados para receber o respectivo ca-
rimbo. O documento totalmente preenchido deverá 
ser depositado em uma urna e, com isso, os partici-
pantes estarão concorrendo a prêmios.

Confecção do Kit Associado
O estande do Sincor-SP oferecerá ainda a possibili-

dade do corretor associado tirar foto e já levar para casa 
o Kit do Corretor de Seguros Associado Sincor-SP,  
contendo a Carteira de Identificação, Certificado, trei-
namentos gratuitos pela Unisincor e broche, além do 

Guia de Benefícios da entidade e folhetos informati-
vos sobre iniciativas que buscam auxiliar os corretores 
no dia a dia dos seus negócios. 

Tudo online
Pelo site do congresso (www.xviiconec.com.br) é 

possível ter acesso à programação completa dos três 
dias de atividades e perfil dos palestrantes. Quem está 
fora da capital paulista pode ter informações sobre os 
hotéis próximos ao local do evento, com a opção para 
fazer reserva online. 

Para quem quiser recordar ou conhecer melhor o 
evento, o site redireciona para as reportagens e vídeos 
sobre a edição anterior. Um relógio com a contagem 
regressiva para o evento também é mostrado no site, 
colocando em evidência que faltam poucos dias para 
chegar o congresso mais aguardado pelos corretores 
de seguros.

“Queremos construir esse grande evento da manei-
ra mais compartilhada possível. Se tivemos sucesso em 
outras ações desta gestão é porque conseguimos traba-
lhar com planejamento e sempre ouvindo os parceiros e 
interessados”, conclui o presidente Alexandre Camillo.

Praça do Corretor de Seguros

Imagens meramente ilustrativas
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cobertura especial

Governo pretende criar plano de saúde 
acessível, com menores coberturas e 
preços reduzidos, mas medida enfrenta 
forte oposição. Enquanto isso, mercado de 
seguros aguarda relatório para verificar 
viabilidade da comercialização

Por Elaine Lisbôa
O quadro da saúde no Brasil, já preocupante pelo 

aumento nos custos hospitalares, desperdícios em pro-
cedimentos médicos, infl ação elevada, investimentos 
em tecnologia, entre outros fatores, agora foi agravado 
pela alta na taxa de desemprego. 

De acordo com estudo da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), aproximadamente 788 
mil pessoas perderam o plano de saúde nos primei-
ros cinco meses deste ano. Em 2015, pouco mais de 
1 milhão de pessoas fi caram sem convênio médico, 
principalmente, pela perda dos postos de trabalho. E a 
estimativa é de que, entre 2015 e 2016, as operadoras 
dos planos de saúde percam 3 milhões de usuários. 

A analista contábil, Denise Silva Santos, de 55 anos, 
que trabalhava há 14 anos na mesma empresa, foi 
surpreendida pelo corte de funcionários, em especial 
dos cargos com maiores salários. “Eles precisaram dis-

 
de aceSSo À Saude

pensar várias pessoas na mesma época e a situação não 
melhorou, pois as demissões continuam acontecen-
do”, comenta.

Denise tinha um bom plano de saúde pela empresa, 
onde fez vários tratamentos, inclusive cirúrgicos. Ago-
ra, além do Sistema Único de Saúde (SUS), também 
recorre a um serviço alternativo, dependendo da ur-
gência. “Tem uma clínica médica próxima da minha 
casa que permite fazer uma carteira de fi delidade, com 
uma taxa bem pequena. Assim, quando marco alguma 
consulta, o valor fi ca bastante acessível. O problema 
maior é que preciso das coberturas que o convênio 
oferece para dar continuidade aos meus tratamentos, 
mas no momento não tenho condições de fazer”.

E a espera para atendimento pelo SUS não é peque-
na. Somente na cidade de São Paulo, a fi la para reali-
zação de exames cresceu 56% no último ano. Segundo 
informações da Secretaria Municipal da Saúde, divul-
gadas em maio, 347 mil pessoas aguardam chamado 
para realizar procedimentos e o tempo de espera pode 
passar de cinco meses.

A tecnóloga em Hidráulica e Saneamento, Aline 
Aparecida Rocha Buccieri, de 27 anos, fi cou desem-
pregada em outubro do ano passado, perdendo o con-
vênio médico no meio de um tratamento na coluna. 
“O último disco da minha coluna é quase grudado 
na bacia, não possui cartilagem e espessura normais. 
Fiz diversos exames, mas precisei interromper quando 

Fiz diversos exames [pelo plano de saúde], mas precisei 
interromper o tratamento quando perdi o emprego [...] Não 
sinto que o sistema público tenha capacidade para resolver 

meu problema. E cogitar uma cirurgia nessas condições 
me dá muito medo. Eu não arrisco

Aline Aparecida Rocha Buccieri
Consumidora

PROMESSA
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perdi o emprego”, explica.
Depois de fazer alguns tratamentos particulares, 

em março buscou acompanhamento pelo SUS, mas 
se decepcionou com a falta de amparo. “Fui atendida 
por um ortopedista, para quem mostrei todos os exa-
mes que tinha feito pelo convênio. Ele não entendeu 
meu problema, só me passou um Raio-X, exame que 
não mostra a causa das dores que sinto, e um relaxante 
muscular. Alegou que não tinha nada na coluna e me 
mandou para casa. Senti um descaso muito grande. 
Mesmo assim, entrei na fi la de espera do SUS para 
passar com um especialista em coluna, mas desde 
março não tenho resposta. Não sinto que o sistema 
público tenha capacidade para resolver meu problema. 
E cogitar uma cirurgia nessas condições me dá muito 
medo. Eu não arrisco”, destaca Aline.

Quando perdeu o convênio, ela ainda conseguiu pa-
gar tratamento particular por 3 meses, e teve um gasto 
aproximado de R$ 1 mil, considerando exames, con-
sultas, medicamentos e algumas sessões de fi sioterapia. 
“Depois disso, o dinheiro acabou. Minha sorte foi que 
meu namorado me ajudou e consegui continuar o 
tratamento de quiropraxia. As dores diminuíram, mas 
os médicos já me alertaram que se não resolver, devo 
discutir a possibilidade de uma cirurgia”, completa.  

Questionada se pretende pagar um plano de saúde, 
Aline diz que, por ainda não ter conseguido recolo-
cação profi ssional, não tem condições de encarar as 
mensalidades, além de saber das carências aplicadas 
pelos convênios.  

Surpresa para o setor
No início de julho, o ministro da Saúde, Ricardo 

Barros, divulgou para a imprensa a intenção de criar 
um “plano de saúde acessível”, que torne mais fl exíveis 
as atuais normas da ANS e ofereça uma cobertura mí-
nima obrigatória, por um custo menor, para agilizar os 
atendimentos e aliviar a fi la do SUS, ao fazer com que 
mais pessoas participem dos custos de atendimento 
da saúde.

Um mês depois da divulgação, no dia 5 de agosto, 
foi publicado no Diário Ofi cial da União uma portaria 
que cria um grupo de trabalho para elaborar o projeto 
e apresentar relatório fi nal em 60 dias. A composição 
fi caria com representantes do Ministério da Saúde, 
da ANS e da Confederação Nacional das Empresas 
de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização (CNseg), além de outras 

instituições cogitadas posteriormente. 
No entanto, em nota à imprensa, a ANS divulgou, 

no mesmo dia, que não tinha conhecimento prévio a 
respeito do Grupo de Trabalho, tendo sido informa-
da pela própria publicação ofi cial. A Agência também 
reiterou sua autonomia técnica para regular o mercado 
de saúde suplementar, de acordo com os termos deli-
mitados em lei.

Para o diretor-executivo da FenaSaúde, José Cechin, 
a discussão sobre o modelo do plano de saúde acessível 
só está no início, em estágio embrionário. No entanto, 
com o momento crítico do setor, qualquer proposta 
que busque o aumento da oferta é favorável. 

“O setor de saúde suplementar vem sentindo os im-
pactos da crise econômico-fi nanceira que afeta o País, 
com mais de 11 milhões de brasileiros desemprega-
dos. Na saúde privada, aproximadamente, 80% dos 
benefi ciários estão nos planos coletivos. O resultado 
dessa combinação foi a perda de 1,6 milhão de benefi -
ciários, nos últimos 12 meses. Diante desse cenário, o 
setor vive um momento crítico, grave, com custos as-
sistenciais e desperdícios em alta e com a renda menor 
da população. Assim, qualquer proposta que busque 
inclusão e ampliação do acesso aos serviços de saúde é 
bem-vinda”, acredita.  

Cechin diz ser necessário o debate com a sociedade 
para saber suas expectativas de cobertura, de maneira 
que haja entendimento e enquadramento sobre a assis-
tência médica oferecida e a capacidade de pagamento. 

“É preciso alinhar expectativas de atendimento e pos-
sibilidade de custeamento. O setor privado precisa de-
senvolver novos produtos, uma vez que os custos com 
a saúde suplementar estão excessivamente altos, acima 
da capacidade de pagamento da sociedade, tanto para 

os empregadores, quanto para as pessoas físicas que cus-
teiam o sistema. O foco deve ser a redução dos custos, 
por meio de mecanismos que permitam maior contro-
le, a fi m de buscar reduzir os desperdícios”, pontua.

O coordenador da Comissão de Saúde do Sincor-SP, 
Ariovaldo Bracco, comenta que a proposta busca tra-
balhar em um ponto de efetiva necessidade. “A essên-
cia da proposta tem um fundamento. Atender pessoas 
que não têm condições de contratar um plano de saú-
de, mas que precisam de um atendimento básico. E, 
quando precisarem de uma cirurgia ou um transplan-
te, voltariam para o SUS. O sistema público deixaria 
esse varejo para a iniciativa privada, que possui base 

É, no mínimo, estranho, algo de tal envergadura e de 
total atribuição da ANS ter sido anunciado pelo ministro da 
Saúde e, agora, em tão pouco tempo, um grupo de trabalho 
ter de desenvolver um relatório. Essa discussão deveria ter 

sido feita na ordem inversa. Primeiro, se conversar com a 
agência, trazer técnicos e especialistas para discutir o assunto 

internamente, e isso sem envolver a imprensa
Ariovaldo Bracco

Coordenador da Comissão de Saúde do Sincor-SP

peSSoaS com alGum tipo de plano de 
Saúde - médico ou odontolóGico EM%

NORTE ...........................................  13,3
NORDESTE ....................................  15,5
BRASIL...........................................  27,9
CENTRO-OESTE .............................  30,4
SUL ................................................  32,8
SUDESTE .......................................  36,9

0 a 17.............................................  23,1
18 a 29...........................................  26
30 a 39...........................................  31,3
40 a 59...........................................  31
60 ou mais .....................................  30,0

16,4

Sem instrução 
e fundamental 

completo

por escolaridade

68,8

Superior 
completo

por sexo

Masculino Feminino

27 28,8

por região

por idade

por raça

Branca Preta Parda

37,9

21,6 18,7

22,8

Fundamental 
completo e médio 

incompleto

37,4

Médio completo 
e fundamental 

incompleto

Fonte: globo.com
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cobertura especial

espalhada e consistente para atender esse público.”
Bracco questiona, entretanto, o modo como tudo 

veio a ser divulgado. “É, no mínimo, estranho, algo 
de tal envergadura e de total atribuição da ANS ter 
sido anunciado pelo ministro da Saúde e, agora, em 
tão pouco tempo, um grupo de trabalho ter de de-
senvolver um relatório. Essa discussão deveria ter sido 
feita na ordem inversa. Primeiro, se conversar com a 
agência, trazer técnicos e especialistas para discutir o 
assunto internamente, sem envolver a imprensa.”

Críticas ao projeto
O assunto está longe de ter uma construção tran-

quila. Duras críticas têm tornado o seguro saúde aces-
sível cada vez mais impopular. E são fortes os oposi-
tores. Estão entre eles o Idec (Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor), conselhos federal e regional 
de medicina (CFM e Cremesp), Abrasco (Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva) e CNS (Conselho Na-
cional de Saúde). 

O Idec e a Abrasco disseram em conjunto que pre-
tendem mover ações judiciais caso o governo federal 
autorize a venda de planos de saúde de cobertura redu-
zida ou segmentada. “É falso o argumento do ministro 
de que a venda de ‘planos populares’ irá ‘aliviar’ o SUS. 
Ele ignora que no momento de recessão, desemprego 
e infl ação, o que a população mais precisa é de prote-
ção social e, portanto, de mais investimentos no SUS. 
Ele também desconhece a triste realidade dos usuários 
de planos de saúde, em especial daqueles que hoje ad-
quirem os planos ‘falsos coletivos’, os de menor preço e 
de rede credenciada restrita, que proliferam por causa 
da fraca atuação da ANS”, pontuaram em nota.

Para as instituições, trazer um plano com qualidade 
inferior só irá agravar a situação, com possível aumen-
to das ações judiciais contra os planos de saúde e ne-
gativa de cobertura para casos mais complexos, como 
doentes crônicos e idosos.

Já o Conselho Nacional de Saúde destaca que irá 
acompanhar cada etapa do processo. Para o presidente 
do Conselho, Ronald Santos, criar um plano de saúde 
popular não vai acabar com o subfi nanciamento da 
saúde pública. “Temos de alocar mais recursos e ga-

O setor de saúde suplementar vem sentindo os impactos da crise econômico-fi nanceira 
que afeta o País, com mais de 11 milhões de brasileiros desempregados. Na saúde privada, 

aproximadamente, 80% dos benefi ciários estão nos planos coletivos. O resultado dessa 
combinação foi a perda 1,6 milhão de benefi ciários, nos últimos 12 meses. Diante desse 

cenário, o setor vive um momento crítico, grave [...] Assim, qualquer proposta que busque 
inclusão e ampliação do acesso aos serviços de saúde é bem-vinda

José Cechin
Diretor-executivo da FenaSaúde 

rantir o preceito constitucional da responsabilidade do 
Estado com o direito à saúde, bem como da universa-
lidade, gratuidade e integralidade do SUS”, defendeu.

Aguardando decisões
O presidente da Seguros Unimed, Helton Freitas, 

diz que a empresa vai aguardar a evolução dos traba-
lhos para um posicionamento defi nitivo. “Ampliar o 
acesso da população à assistência à saúde de qualidade 
são positivas. Entretanto, conhecendo o setor e os de-
terminantes de custo das operações de planos e seguros 
de saúde, podemos afi rmar que o ‘barateamento’ da 
assistência no País, seja em âmbito público ou privado, 
passa necessariamente pela revisão do modelo de aten-
ção à saúde. Tanto as operadoras quanto, em parte, o 
próprio Sistema Único padecem de um excessivo grau 
de especialização da assistência e de um modelo de 
pagamento aos prestadores baseado em unidades de 
serviço, que não valoriza a qualidade do cuidado ou o 
benefício gerado para a saúde das pessoas. Se não hou-
ver a efetiva mudança de modelo, o risco de frustração 
é muito grande”, explica Freitas.

Para o executivo, é necessária a revisão de paradig-
mas assistenciais, com maior racionalização no uso de 
recursos e insumos disponíveis. “Internacionalmente, 
os países que mais avançaram na modelagem do seu 
sistema de saúde pautam-se por modelos de atenção 
primária. Nesses casos, cada pessoa tem o seu médico 
de referência que, ao lado de uma equipe multiprofi s-

sional, coordena todo o cuidado e o seu percurso assis-
tencial, reduzindo a frequência a serviços de urgência, 
bem como o uso fútil de recursos propedêuticos e te-
rapêuticos – muito comum na nossa prática atual. O 
ponto central é que os modelos de atenção primária à 
saúde são mais racionais e obtêm os melhores resulta-
dos, em termos de indicadores de saúde, bem como 
são mais bem avaliados pela população”.

A questão já mencionada por outros grupos sobre a 
judicialização da saúde também foi pontuada por Frei-
tas. Ele acredita ser uma condição fundamental que 
as empresas tenham segurança jurídica e operacional 
para viabilizar os produtos e a adequada precifi cação 
do risco inerente a essa operação. “É muito difícil 
imaginar a possibilidade de se reduzir o rol de co-
berturas hoje assegurado pela legislação. Esse cenário 
tenderia a agravar a judicialização da saúde. Na nossa 
visão, o caminho está na revisão do modelo assisten-
cial para os novos produtos”, destaca o presidente da 
Seguros Unimed.  

Questionadas pelo JCS, as seguradoras Amil e 
SulAmérica não quiseram comentar o assunto. E a 
ANS diz que, "por enquanto, não vai se manifestar 
sobre esse tema".

Para não ser um novo individual
E viabilizar um produto que seja vantajoso tanto 

para o consumidor quanto para as empresas é impres-
cindível para sucesso da oferta. Como exemplo, o mer-
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cado convive com o seguro individual, um produto 
que, apesar de regulamentado, não existe efetivamente, 
e isso por não trazer segurança de operacionalização. 

“Não encontramos um produto sendo oferecido no 
plano individual, porque tem toda uma regulamenta-
ção em torno do assunto, que não traz validade efeti-
va para o mercado. Com a ANS regulamentando o 
reajuste, o judiciário tem mais de 400 mil liminares 
contra planos de saúde. O disfarce do plano individual 
é a entidade aberta que vira plano por adesão”, enfatiza 
Ariovaldo Bracco.    

Para Helton Freitas, a situação dos planos indivi-
duais revela um grande paradoxo: a maioria das ope-
radoras – que têm como sua razão de ser a comercia-
lização de planos de saúde – recusa-se a oferecer esse 
determinado tipo de plano e esse comportamento está 
vinculado à difi culdade de se prever o risco efetivo da 
operação de planos individuais. “Seja para os produtos 
já disponíveis no mercado, seja para novos formatos de 
planos que venham a ser lançados, é necessário rever 
as regras atuais, de modo que as operadoras tenham 
maior grau de segurança para avaliar e precifi car o ris-
co inerente a essa cobertura”.

A FenaSaúde explica que a decisão de algumas ope-
radoras não oferecerem planos individuais é sintoma 
forte de normativas regulatórias, que precisam ser re-
vistas para que se retome a comercialização desse pro-
duto. “Nenhum segmento econômico pode operar no 
prejuízo”, observa José Cechin. 

De acordo com a Federação, o reajuste dos planos 
individuais – autorizado pela ANS – foi de 13,57%, 
sendo que o último índice de Variação Custos Médi-
co-Hospitalares, que mede a infl ação médica no País, 
foi de 19,3%. “A conta dos planos individuais não fe-
cha. A expansão da oferta de planos individuais está 
atrelada à viabilidade econômica do produto. Não é 
de hoje que a FenaSaúde vem chamando atenção para 
a necessidade de equacionar a regulação dos planos 
individuais, que estão se tornando fi nanceiramente 
insustentáveis. Não há interesse em deixar de ofere-
cê-los, mas eles precisam ser possíveis dentro da reali-
dade econômica. No Brasil, entre 2007 e 2015, gastos 
médicos aumentaram 131,4%, enquanto a variação 
do INPC foi de 65,9%. São informações como essa 
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  41,7

  7,2
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  5,9
  9,7

  5,3
  4,8

  1,6
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Mais de R$1.000

planoS de Saúde, de acordo 
com o valor (EM%)

que precisam ser assimiladas”, conclui Cechin.

Um serviço que já existe?
Para Ariovaldo Bracco, já existe no mercado, ainda 

que sem regulamentação, um serviço muito similar 
ao plano de saúde acessível: o Cartão de Desconto. O 
produto permite que o consumidor pague uma taxa 
mensal e, no momento em que precisar de uma con-
sulta, desembolse apenas o valor do atendimento, e 
isso por um preço bastante atrativo. Foi com um pro-
duto similar a esse que abrimos a reportagem, contan-
do um pouco da história de Denise Silva Santos.

Entre os serviços mais conhecidos nesse formato 
estão Dr. Consulta, Dr. Família, Dr. Agora, Minuto-
Med e Acesso Saúde, cujo público-alvo atinge pessoas 
das classes C e D. A maioria das consultas varia entre 
R$ 80 e R$ 120, mas não atendem emergências.

Quem utiliza o serviço é Viviane Regina Maximia-
no, de 36 anos, que mora em Interlagos. Ela está há 
dois anos em São Paulo, acompanhando o marido em 
uma proposta profi ssional temporária. Até o fi nal do 
ano devem retornar para Maringá. “Possuo plano de 
saúde lá no Paraná, mas a rede é pequena por aqui. 
Procurei por consultas com preços mais acessíveis e 
encontrei esse serviço com cartão de desconto. Passei 
em um clínico geral e fui muito bem atendida. Como 
tenho três fi lhos pequenos, sempre preciso de médi-
co. A consulta com pediatra é R$ 90, com direito a 
retorno. É uma alternativa interessante até voltarmos 
para Maringá, pois já está acabando o serviço do meu 
esposo”, explica Viviane.  

O coordenador da Comissão de Saúde do Sincor-SP 
diz que esse serviço já vai de encontro às expectativas 
das pessoas que buscam por atendimento rápido e 
não possuem condições fi nanceiras para contratar um 
plano de saúde. No entanto, precisa de regimentos. 
“Eles não são regulamentados pela ANS e ninguém 
fi scaliza. Apesar de oferecer um atendimento básico 
para atender uma efetiva necessidade, os órgãos com-
petentes devem inspecionar. O mercado e o governo 
precisam conversar e avaliar a situação em que o Brasil 
se encontra. Toda pauta que pretende facilitar o acesso 
à saúde é legítima, mas é fundamental que o assunto 
seja tratado com seriedade”, conclui Bracco.  

Podemos afi rmar que o ‘barateamento’ da assistência no País, 
seja em âmbito público ou privado, passa necessariamente pela revisão 

do modelo de atenção à saúde [...] Se não houver a efetiva mudança 
de modelo, o risco de frustração é muito grande

Helton Freitas
Presidente da Seguros Unimed

Fonte: globo.com

21JCS AGOSTO 2016



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

O seguro a Primeiro Risco Relativo é o tipo de seguro pro-
porcional, no qual a Importância Segurada (IS) não corres-
ponde ao valor real dos bens, mas sim, a um valor estabeleci-
do na contratação do seguro como Dano Máximo Provável 
(DMP) de ocorrer em caso de sinistro, ou seja, o prejuízo 
esperado é menor que o Valor em Risco ou valor de todos os 
bens existentes no local do seguro na data da sua contratação. 

Nesse caso, a IS corresponderá ao produto do DMP (re-
presentado em %) pelo valor em risco declarado na apólice, 
e o segurado pagará um prêmio com base nessa relação IS/
VR. Logo, a previsão do Dano Máximo Provável é feita pelo 
segurado, não se responsabilizando o segurador se, ocorrido 
o sinistro, os prejuízos forem superiores ao esperado, isto é, 
superiores a Importância Segurada fixada pelo segurado. Ela, 
a IS, continua sendo o limite máximo de responsabilidade do 
segurador em caso de sinistro.

Assim, sempre que houver a probabilidade de qualquer 
bem do segurado, num determinado local, ser atingido por 
um mesmo evento, sem que o dano seja total, é tecnicamente 
correta a utilização da forma de contratação a Primeiro Risco 
Relativo. Sendo um tipo de seguro proporcional, é passível 
da aplicação da Cláusula de Rateio, sempre que o Valor em 
Risco declarado (VRd) pelo segurado que serviu  para o cál-
culo da Importância Segurada com base no DMP, for inferior 
ao Valor em Risco apurado (VRa) na data e local do sinistro. 

O seguro a Primeiro Risco Relativo é indevidamente bas-
tante comum para a cobertura básica de incêndio, queda de 
raio e explosão nos ramos empresarial e riscos nomeados, 
uma vez que, nesses casos, o dano pode ser total. Nessa forma 
de contratação de seguro, o segurado declara, no momento 
da sua proposta, o valor em risco dos bens (Valor em Risco 
declarado – VRd).

Por ocasião de eventual sinistro, será apurado o Valor em 
Risco dos bens (VRa) na data da sua ocorrência. De acordo 
com a prática do mercado, se esse valor for superior àquele 
declarado, observada a margem de 1,25 (80% na tabela – erro 
20%) haverá aplicação da Cláusula de Rateio e a indenização, 
será reduzida na proporção entre o Valor em Risco declarado 
e o Valor em Risco apurado.

Ocorre como já retro mencionado, que esse tipo de forma 
de contratação leva em consideração a relação entre a Impor-
tância Segurada e o Valor em Risco declarado pelo segurado, 
cujo porcentual representa o Dano Máximo Provável (DMP) 
de ocorrência de um evento. Para todos os fins e efeitos do 
cálculo do prêmio, para cada porcentual representado pelo 

Exemplificando o cálculo do prêmio para um seguro a Pri-
meiro Risco Relativo, com uma taxa básica de 1,5%aa, cujo 
Valor em Risco declarado foi de R$ 100.000,00, uma Im-
portância Segurada da ordem de R$ 60.000,00, o que corres-
ponde a uma relação ou DMP de 60%, sem considerarmos 
a franquia, uma vez que ela não altera o raciocínio técnico. 
Então, ordenando os dados, temos:

prêmio líquido: r$ 60.000,00 x (1,5% x 1,28) = r$ 1.152,00
Vamos supor, para o exemplo retro, uma ocorrência de si-

nistro onde um incêndio gerou um prejuízo de R$ 10.000,00 
e o Valor em Risco apurado na data do evento foi de R$ 
120.000,00.

Em uma regulação, para o cálculo da indenização (I) o cri-
tério utilizado pelo mercado para fins da regra proporcional 
(rateio) é de comparação entre o Valor em Risco declarado 
pelo segurado e o Valor em Risco apurado na data do sinistro. 

Alexandre  
Del Fiori
assessor técnico do Sincor-Sp, 
com mais de 45 de atuação em 
corretoras de seguros, reguladora 
de sinistros e seguradoras;  
neste último, gerenciando  
as áreas comercial, técnica  
e operacional.

A regulação dos sinistros nos seguros  
a primeiro risco relativo

DMP corresponde a um coeficiente de agravo (multiplicado-
res ou niveladores) na taxa do seguro, ou seja, é o número que 
multiplicado pela taxa básica fornece a taxa do seguro a Pri-
meiro Risco Relativo, sem o qual não haverá, atuarialmente, o 
nivelamento do prêmio, conforme tabela a seguir:

opinião

iS / vrd   (%)
dmp Coeficiente de Agravo

80 1,00
75 1,06
70 1,12
65 1,19
60 1,28
55 1,37
50 1,48
45 1,61
40 1,76

forma de contratação primeiro risco relativo
Valor em Risco Declarado r$ 100.000,00
DMP (IS/VRd) 60%
Importância Segurada r$ 60.000,00
Taxa aa 1,5%
Coeficiente (Tabela) 1,28

Não se trata de indenizar o maior valor ao segurado, mas sim, de  
seguir simplesmente as bases técnicas da contratação do seguro
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O que se verifica é que o porcentual do DMP (IS/VR) se 
altera de 60% para 50%, e que o segurado deveria ter reali-
zado um endosso para a manutenção do porcentual original-
mente proposto, sendo, o prêmio devido assim recalculado:

prêmio líquido devido: r$ 60.000,00 x (1,5% x 1,48) =  
r$ 1.332,00

Como o endosso não foi efetuado, a indenização do seguro 
a Primeiro Risco Relativo se dará na relação entre o prêmio 
pago e o prêmio devido pela insuficiência, conforme segue:

Concluindo, o raciocínio técnico se o dano fosse total, ou 
seja, R$ 120 mil, a Importância Segurada da apólice em rela-
ção ao VRa representaria 50%, que corresponde exatamente 
ao DMP com o prêmio reconduzido. Não se trata de inde-
nizar o maior valor ao segurado, mas sim, de seguir simples-
mente as bases técnicas da contratação do seguro.

Valor do Prejuízo r$ 10.000,00
Valor em Risco declarado r$ 100.000,00
Valor em Risco apurado r$ 120.000,00

Contratação primeiro risco relativo
Valor em Risco apurado r$ 120.000,00
Importância Segurada r$ 60.000,00
DMP (IS/VRd) 50%
Taxa aa 1,5%
Coeficiente (Tabela) 1,48Tecnicamente, essa regra penaliza o segurado duplamente. 

Uma, pela insuficiência do seguro (rateio) e, a outra, por não 
considerar a alteração do DMP, elemento fundamental para 
determinação da Importância Segurada e estabelecimento do 
coeficiente correspondente.

No próprio site da Susep, em Informações ao Público,  
Planos e Produtos, “O Seguro de Danos” temos a informação 
de duas regras para apuração da indenização, onde tomo a 
liberdade de completá-las, uma vez que, falta a inclusão da 
franquia (se ela existir), a saber:

Assim, nos seguros a Primeiro Risco Relativo, o que se deve 
perguntar é se o segurado pagou prêmio correto. Com base 
nessa premissa, se ficar positivado que o segurado pagou prê-
mio inferior ao estabelecido nas condições, ele terá a indeni-
zação reduzida na proporção da diferença de prêmio cons-
tatada. Dessa forma, teremos que realizar a recondução do 
cálculo do prêmio, considerando o Valor em Risco apurado, 
e a importância prevista na apólice, a saber:

Dessa forma, temos:
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Gestão é tema do Encontro de Empreendedores
Levando aos corretores de seguros associados ao 

Sincor-SP um balanço das ações promovidas pelo 
Sindicato, o Encontro de Corretores de Seguros 
Empreendedores teve como tema “Como o Sincor-
SP mais eficiente pode ajudar nas suas conquistas” e 
aconteceu entre 26 de julho e 10 de agosto em todas 
as Regionais. 

“Mostramos que o Sincor-SP tem trabalhado em 
iniciativas que trazem benefícios concretos, como 
aproximações com grandes instituições educacionais 
e políticas, defesa da categoria em situações expostas 
pela mídia, além de mudanças na estrutura interna do 
Sindicato para melhorar nosso atendimento", ressalta 
o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo.

Profissionais recebem o Kit 
do Corretor de Seguros 
Associado durante eventos 
nas Regionais do Sincor-SP

A entrega desse material reforça a 
preocupação do Sincor-SP em auxiliar os 
associados no dia a dia dos seus negócios, 
colocando em evidência todos os benefícios  
que estão à disposição de cada um
Alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Confira a avaliação do evento feita  
pelos participantes:

ótima ou Boa 
a organização do evento96%

ótima ou Boa 
a escolha do tema85%

ótimo ou Bom 
o material apresentado94%
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principaiS temaS aBordadoS

pelo seguro auto popular: o Sincor-SP acompanha 
junto à Susep a viabilização do produto que promete 
abrir mercado para 20 milhões de pessoas.

luta pela autorreguladora: trabalho em conjunto 
para viabilizar a construção de uma entidade que 
fiscalize a categoria com caráter educativo e preventivo.

relacionamento com Susep: diálogo próximo  
e constante. Um exemplo recente é o caso da Youse 
Seguradora, do qual o Sincor-SP denunciou  
operação irregular.

distrato ebix: após intensas análises, contrato é 
cancelado, rendendo, após negociação, economia  
de R$ 516.000,00.

regularização do estatuto: registro em cartório da 
última atualização do documento para iniciar processo 
de mudança. Preparação para futura revisão estatutária. 

cultura do Seguro: encontro com Secretário da 
Educação do Governo do Estado, José Renato Nalini, 
para levar o programa às escolas estaduais.

trilha do empreendedor: programa que está sendo 
disponibilizado em parceria com o Sebrae-SP, que visa 
agregar valor intelectual e profissional aos negócios dos 
corretores de seguros.

central de viagens: parceria com agência AD Turismo 
para oferecer promoções mensais através da campanha 
"Corretor de Malas Prontas".

ações institucionais: campanha de novos 
associados, kit e carteira de associado, transparência 
nas contas e gestão superavitária, novo formato da 
Casa do Corretor de Seguros, resultados AC Sincor e 
Credicor-SP, gestão de relacionamento com associado, 
entre outras.
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1. Barretos – 26.07
2. Jundiaí – 26.07
3. Marília – 26.07
4. Piracicaba – 26.07
5. Fernandópolis – 27.07
6. Bauru – 28.07
7. Campinas – 28.07
8. Franca – 28.07
9. Presidente Prudente – 28.07
10. ABCDMR – 29.07
11. São Carlos – 29.07
12. Osasco – 02.08
13. Taubaté – 02.08
14. Zona Oeste – 02.08
15. Araraquara – 03.08

16. Mogi das Cruzes – 03.08
17. São João da Boa Vista – 03.08
18. São José dos Campos – 03.08
19. Sorocaba – 03.08
20. Araçatuba – 04.08
21. Assis – 04.08
22. Centro – 04.08
23. Zona Norte – 04.08
24. Nova Alta Paulista – 05.08
25. Santos – 05.08
26. Zona Sul – 05.08
27. Guarulhos – 09.08
28. Zona Leste – 09.08
29. Ribeirão Preto – 10.08
30. São José do Rio Preto – 10.08

LEGENDA
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ação social

ABCDMR – 21.06 Mogi das Cruzes – 07.07

São João da Boa Vista – 27.06

São José dos Campos – 27.07

Araraquara – 21.07

GUARULHOS

“Receptação é crime”
Como parte da campanha “Receptação 

é crime”, o diretor da Regional Guarulhos, 
Claudemir Machi, recebeu o Comando da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo da 
região CPA/M7 para a entrega dos cartazes da 
iniciativa. Na ocasião, estiveram presentes os 
representantes das seguradoras e corretores  
da região.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Selo Solidário
O diretor da Regional São José 

do Rio Preto, Antônio Roberto 
Mantovan, recebeu da prefeitura 
da cidade, pelas mãos da primeira 
dama, Eliana Lopes, o selo de 
empresas solidárias. A homenagem 
é resultado da doação do Sincor-SP 
ao Fundo Social de Solidariedade.

ZONA NORTE

Recepção
O diretor da Regional Zona Norte, 

Marco Antonio Cabral, recebeu os 
corretores de seguros recém-associados 
para um bate-papo de alinhamento 
com a diretrizes do Sincor-SP.

MARÍLIA

Reunião de Comissão
Os assistentes das Comissões do Sincor-SP 

se reuniram com o diretor da Regional Marília, 
Walter Reis, para discutir as pautas  
do mercado.

PIRACICABA

Novos 
associados

A Regional Piracicaba, dirigida 
por Carlos Caporali, recebeu 
corretores de seguros não associados 
ao Sincor-SP para um café da 
manhã, com o intuito de apresentar 
os benefícios do Sindicato.PRESIDENTE PRUDENTE

Estratégia  
em vendas

Os corretores de seguros da Regional 
Presidente Prudente, dirigida por 
Vanderlei Lima, participaram do curso 
“Gestão Estratégica na Administração de 
Vendas”, ministrado por Jorge Roberto 
Cavalcanti, nos dias 24 e 25 de junho.

Dia do Bem Seguro
Dando continuidade a ação social 

“Dia do Bem Seguro”, as Regionais 
realizaram diversas doações a instituições 
beneficentes. Entre 21 de junho e 27 
de julho, os diretores responsáveis, 
acompanhados de corretores de seguros 
das regiões, entregaram computadores, 
aparelhos eletrônicos e alimentos, 
ressaltando o papel da categoria como 
importantes agentes do bem-estar social.

Atendimento  
DPVAT

Os corretores de seguros da 
Regional Bauru, dirigida por 
Fernando Alvarez, promoveram a 
campanha DPVAT – Corretores de 
Seguros Juntos com Você, no dia 
16 de julho, distribuindo panfletos 
informativos ao público. Além da 
orientação, a campanha também 
instalou, gratuitamente, antenas anti-
cerol nas motocicletas que passavam 
pelo local.
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As empresas 
parceiras dos 
corretores de 

seguros participaram 
dos encontros 

“Voz do Empreendedor” durante 
os meses de junho e julho. Sempre 
trazendo novidades e orientações aos 
profi ssionais, as companhias marcaram 
presença nas regionais do Sincor-SP.

1. Presidente Prudente e MetLife – 21.06
2. Assis e Mapfre - 23.06
3. Guarulhos e MetLife – 23.06
4. Zona Norte e Amil – 23.06
5. Campinas e Sura – 28.06
6. Zona Sul e Ituran – 29.06
7. São Carlos e SulAmérica – 29.06
8. Jundiaí e Sompo – 29.06
9. Campinas e Ituran – 05.07
10. Araraquara e Mapfre – 06.07
11. Guarulhos e Liberty – 07.07
12. Santos e Liberty – 07.07
13. Osasco e Ituran – 12.07
14. Centro e MetLife – 12.07
15. Presidente Prudente e Allianz – 12.07
16. São João da Boa Vista e Sompo – 13.07
17. Fernandópolis e Bradesco – 14.07
18. Taubaté e Liberty – 14.07
19. Araçatuba e HDI Seguros - 19.07
20. Piracicaba e AIG – 19.07
21. Fernandópolis e Tokio Marine – 20.07
22. Franca e MetLife – 21.07
23. Guarulhos e Icatu – 21.07
24. Zona Oeste e HDI – 21.07
25. Osasco e Porto Seguro – 21.07
26. Nova Alta Paulista e MetLife – 22.07
27. ABCDMR e Ituran – 26.07
28. Araçatuba e MetLife – 26.07
29. São José do Rio Preto e Liberty – 26.07
30. Campinas e Sompo – 27.07
31. Marília e MetLife – 27.07
32. Sorocaba e Bradesco – 27.07
33. Taubaté e Allianz – 27.07
34. Zona Norte e Sura – 27.07
35. Zona Sul e Sura – 28.07
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cooperativismo

Depósito em cheque pelo aplicativo no celular 
está em fase fi nal de implantação

Por Th ais Ruco
O moderno serviço de depósito de cheques pelo 

celular permite a realização de depósitos capturando 
a imagem do cheque por meio do aplicativo 
instalado no smartphone. Na rede bancária, apenas 
o Bradesco oferece o serviço, que agora está em fase 
fi nal de implantação no sistema Sicoob, ao qual 

pertence a Credicor-SP (Coorperativa de Crédito 
dos Corretores de Seguros). Esse será um grande 
avanço da cooperativa, tornando o processo de 
depósito simples e seguro, sem a necessidade de ir 
até uma agência do sistema Sicoob.

“Pela quantidade limitada de agências, 
principalmente para atender grandes centros, 
como a capital de São Paulo, a entrada de dinheiro 
nas contas acontece até então, basicamente, por 
meio de transferências online. Com a novidade, 
será possível depositar cheques, com tecnologia 
que, até mesmo, muitos grandes bancos ainda não 
dispõem”, afi rma a gerente da Sicoob Credicor-SP, 
Geny Schimith. “A tecnologia já está sendo 
utilizada em uma cooperativa do sistema, como 
piloto, para verifi car eventuais necessidades de 
adaptação. Acredito que ainda este ano será 
disponibilizado às demais cooperativas”, informa. 

“Vamos aguardar a conclusão dos testes para, em 
breve, usufruir e divulgar aos demais corretores de 
seguros mais essa vantagem da nossa cooperativa”, 
declara o presidente da Credicor-SP, Luiz Ioels.

CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINCOR-SP
Opção de débito automático na Credicor-SP
Facilitando a programação de pagamentos dos 
corretores de seguros, a Contribuição Associativa 
pode ser provisionada com débito automático em 
conta corrente na Credicor-SP. 
Três bons motivos para isso:
•  Para o Sincor-SP – Redução de custo com a 

emissão de boletos;
•  Para a Credicor-SP – Aumento de receita;
•  Para o Cotista – Além da comodidade, estará 

proporcionando receita para cooperativa e, 
consequentemente, aumentando o valor das suas 
sobras (lucro) anuais, as quais são revertidas para 
os cooperados, proporcionalmente às 
operações realizadas.

SAQUES EM CAIXAS ELETRÔNICOS
Os saques de contas da Credicor-SP podem ser efe-
tuados 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-SP. Pessoa Física tem 
direito a quatro saques no mês, sem custo.

benefícios

Unimed FESP anuncia reajuste
Conforme previsto no contrato, os valores do 

plano de saúde da Unimed FESP sofreram reajuste 
de 15% a partir de agosto deste ano. Segundo a 
Unimed, a aplicação de tal índice é vital para o 
equilíbrio do contrato. 

De acordo com o diretor responsável pelo 
departamento de Benefícios do Sincor-SP, Álvaro 
Fonseca, o cálculo do ajuste considera variação 
dos custos dos serviços médico-hospitalares e dos 
insumos utilizados na prestação dos serviços. “A 

sinistralidade também entra como fator na análise 
conjunta de todos os segurados que compõem a 
apólice”, explica. 

O reajuste dos planos de saúde coletivos 
empresariais não é defi nido pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), como os individuais e 
familiares, a autarquia apenas acompanha o aumento 
de preços. A decisão do ajuste fi ca por conta de 
negociação entre a operadora do plano de saúde e a 
empresa, fundação ou associação.

Serviços de marketing com desconto para os associados
O Sincor-SP fi rmou nova parceria para oferecer 

materiais publicitários aos corretores de seguros. 
Firmada com a agência Incandescente Soluções 
em Tecnologia, a proposta permitirá ao associado 
Sincor-SP contratar serviços de marketing digital 
a um preço acessível. O benefício oferece um 
ambiente online, com peças de publicidade onde os 
corretores poderão acessar e personalizar os materiais 
para divulgação em redes sociais ou via e-mail. 

Os associados terão acesso a uma peça de 

marketing digital por semana, podendo customizá-
la, inserindo logo da corretora e identidade visual da 
marca. O benefício vai custar R$ 105 por trimestre. 
A Comissão Oportunidades de Negócios do Sincor-
SP foi a idealizadora da parceria e comemora a 
conquista. “Esse serviço sempre foi um pleito dos 
associados, que agora podem contar com peças de 
divulgação profi ssionais“, comenta o coordenador 
do grupo, Arnaldo Odlevati Júnior. 
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espaço do clube

bônus

CVG-SP

Entidade reúne resseguradoras
O Clube Vida em Grupo São Paulo (CVG-SP) recebeu o presidente da recém-

criada AN-Re (Associação Nacional das Resseguradoras Locais), Paulo Botti, 
durante almoço no dia 17 de 
agosto, apresentou a palestra “O 
Seguro de Pessoas e o Resseguro”. 
A AN-Re é composta por quatro 
das 16 resseguradoras locais que 
operam no setor – Austral Re,  
IRB-Brasil Re, BTG Pactual e  
Terra Brasis.

CAMARACOR-SP

Oportunidade para corretores
A Câmara dos Corretores de Seguros de São Paulo (Camaracor) recebeu em sua 

34ª Tribuna Livre, realizada em 7 de agosto, os executivos da Mapfre Seguros, que 
apresentaram os produtos da companhia 
sob o tema “Mercado atual e oportunidade 
- o momento é agora”. O diretor 
comercial, Jonson Marques de Sousa, 
enfatizou alguns resultados de 2015, 
que demonstram os principais ramos 
de atuação da companhia no mercado e 
enfatizou oportunidades de crescimento.

ACONSEG-SP

Parceria com assessorias de seguros  
O almoço mensal da Aconseg-SP, que aconteceu no dia 4 de agosto, foi marcado 

pela presença dos principais executivos da Sompo Seguros, que enfatizaram a 
parceria da companhia e a importância das assessorias 
para a disseminação dos seguros. Segundo o vice-
presidente da Aconseg-SP, Ricardo Montenegro, 
as assessorias de São Paulo trabalham com a 
Sompo desde 2012 e já apresentavam resultados 
contundentes. O presidente da Sompo, Francisco 
Caiuby Filho, afirma essa expectativa de crescimento 
ao dizer que 5,5% da produção da companhia advém 
das assessorias associadas à Aconseg-SP. 

APTS

Bicicletas sem seguro
A produção de bicicletas deverá crescer 9% 

neste ano, apenas um dos fabricantes colocará 
no mercado quase 4 milhões de unidades. 
Neste volume estão as bicicletas de alto valor, 
cujo preço varia entre R$ 3 mil e R$ 60 mil. Um mercado composto por cerca de 
700 mil bicicletas, das quais menos de 10% estão seguradas. Janete Tani, gerente 
de Riscos Patrimoniais da Argo Seguros, e Rafael Fragnan, gerente de Sinistros 
P&C, apresentaram o tema “O promissor mercado de seguros para bicicletas”, em 
palestra da APTS, dia 11 de agosto, no auditório do Sincor-SP. De acordo  
com Janete, o prêmio médio de seguro para bicicleta é de R$ 800,00 e o potencial 
do mercado é de R$ 560 milhões em prêmios por ano.

Depois de lançar sua marca no início de julho, 
a Sompo Seguros apresentou as mudanças aos 
associados do Clube dos Corretores de Seguros de 
São Paulo (CCS-SP), em 2 de agosto, no Circolo 
Italiano. Para Adevaldo Calegari, mentor do CCS-
SP, embora a seguradora seja nova no mercado, é 
identificada pelos corretores como a união de muitas 
expertises. “A Sompo se integrou à Yasuda que, por 
sua vez, se integrou à Marítima. Essas últimas, são 
companhias que se destacaram pela qualidade e pelos 
produtos de primeira grandeza”, acrescentou.

Acompanhado de grande parte de sua diretoria, o 
presidente da seguradora, Francisco Caiuby Vidigal 
Filho, reforçou a aposta da companhia no mercado 

Sompo apresenta modelo de negócio  
e reforça parceria com corretores

brasileiro, destacando o crescimento de 15,7%, 
entre 2009 e 2014, e também o interesse do grupo 
em três características que poucos países reúnem. 
“Temos economia forte e grande extensão territorial 
e populacional. Essas condições são ideais para o 
crescimento do seguro”, disse o presidente.

Pesou, ainda, na decisão a estratégia do grupo de 
expandir atuação em países emergentes. Com 128 
anos de existência, a seguradora é líder em seguros 
não-vida no Japão e a 12ª colocada no ranking 
mundial, contabilizando US$ 82,6 bilhões em ativos 
e US$ 20,2 bilhões em prêmios. Porém, o mercado 
de seguros no Japão tende a decrescer. “Nos próximos 
30 anos, o Japão perderá um terço de sua população 
atual de 120 milhões de habitantes. Foi isso que a fez 
olhar para mercados emergentes”, disse.

Segundo o executivo, a expectativa da Sompo no 
Brasil é crescer 20% ao ano até 2020, totalizando 
150% no período. Se atingir a meta, a seguradora 
dobrará de tamanho, saltando de R$ 2,6 bilhões 

em prêmios para R$ 6,8 bilhões. “Já estamos nesse 
caminho. De janeiro a maio, a Sompo cresceu 
20,69%”, disse.

O modelo de negócio da nova seguradora prevê 
o foco em relacionamento, proximidade, qualidade, 
cuidado e agilidade. “Esses valores também estarão 
presentes em novos produtos”, disse. Entre os 
lançamentos, ele elencou os seguros para pet shops, 
escritórios, caminhoneiro, auto e residencial, além 
de produtos da Família Supremo. “Somos uma 
seguradora generalista que, ao mesmo tempo, 
também oferece nichos aos corretores, nossos 
parceiros”, disse.
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PAN SEGUROS

Gerente de 
governança, 
Gabrielle Junqueira 
Hernandes

A executiva 
ingressou na 
companhia para 
atuar com foco no 
mapeamento de 
riscos e melhoria 

da estrutura de governança e controles 
internos. Gabrielle Junqueira Hernandes 
integrou o time de auditora interna com 
foco nos negócios relacionados a seguros 
no BTG Pactual e é membro da Comissão 
de Controles Internos da CNseg.

movimentação

MITSUI SUMITOMO SEGUROS 

Superintendente comercial, Nathalye Morelli
A executiva Nathalye Morelli terá como principal desafio desenvolver um modelo de gestão de 

negócios, de relacionamento e de operação, juntamente às assessorias já atuantes, e trazer novas 
parcerias como parte da estratégia de crescimento no segmento de varejo da Mitsui Sumitomo. 
A profissional também será responsável pelo canal Concessionárias, que faz parte dos programas 
de seguros das marcas Toyota e Honda.

SINCOR-GO

Presidente,  
Henderson  
de Paula  
Rodrigues

O corretor de 
seguros Henderson de Paula Rodrigues assume 
a presidência em exercício do Sincor-GO, em 
substituição a Joaquim Mendanha de Ataídes, 
que agora está no comando da Susep. Na gestão 
de Mendanha, Henderson ocupava a função 
de vice-presidente financeiro da entidade. Com 
isso, Carmen Lucy Silva passa a responder, em 
exercício, pela vice-presidência financeira.

OAB-SP

Presidente da Comissão  
de Direito Securitário,  
Debora Schalch

Desde 2010 no cargo, a executiva tem o 
papel de acompanhar, junto ao Congresso 
Nacional, as propostas de mudança nas 
legislações que regem o seguro. Outra 
preocupação do grupo é promover estudos 
e eventos sobre os impactos na atividade 
seguradora, gerados pelo novo Código de 

Processo Civil e pela Lei de Arbitragem. Em seu novo mandato, a 
advogada reconhece que os desafios e responsabilidade serão grandes, 
já que o cenário atual do País provoca discussões em relação à 
alteração de leis e normativos que regem o instituto do seguro.

ESSOR SEGUROS

Diretor técnico  
de ramos elementares, 
Leandro Poli

Com mais de 20 anos 
de experiência no mercado 
de seguros, o executivo 
Leandro Poli foi contratado 
para assumir a área técnica 
e atuarial da Essor Seguros. 
O executivo, formado em 
economia e ciências atuariais, assume o cargo com a tarefa 
de impulsionar ainda mais a área de ramos elementares, 
que está em franca expansão na companhia, marcada pelo 
desenvolvimento de produtos diferenciados.

GRUPO TRACKER

Diretor comercial,  
Rodrigo Abbud

O Grupo Tracker reestruturou 
seu departamento Comercial 
e quem assume a diretoria é 
Rodrigo Abbud, que traz na 
bagagem 10 anos de empresa, 
atuando diretamente à frente de 
áreas como marketing, produtos 
e vendas. Graduado em 

comunicação social e com MBA executivo em marketing, 
o executivo conduziu e gerenciou equipes em atividades 
ligadas ao relacionamento com o mercado, público 
interno (endomarketing) e demais empresas internacionais 
pertencentes ao mesmo grupo na América Latina.

TOKIO MARINE SEGURADORA

Gerente executivo 
sucursal Ribeirão 
Preto, Alexandre 
Carmona

Para atender a demanda regional e 
fortalecer o relacionamento com os 
corretores de seguros e assessorias de 
Ribeirão Preto, a Tokio Marine anuncia 
o gerente executivo Alexandre Carmona. 
Ele deverá se reportar à diretoria comercial 
Varejo SP Interior II. Na nova função, 
ele será responsável pelo atendimento 
da cidade e outros 14 municípios, 
incluindo Franca, 
Passos, Jaboticabal 
e Sertãozinho, que 
contam com mais 
de 400 corretores e 
uma assessoria.

CIST

Inteligência emocional
O Clube Internacional de Seguros 

de Transportes (CIST) trouxe para seu 
almoço do dia 18 de agosto uma palestra 
sobre inteligência emocional, intitulada 
“Como pensar fora da caixa”, apresentada 
por Carlos Seperloni, especialista em 
programação neurolinguística (PNL) e 
palestrante. Trazendo dados da OAB, o 
palestrante destacou que no Brasil, 67% 

das ações trabalhistas têm causas emocionais, e o País ficou em primeiro lugar no 
ranking de ações trabalhistas, com mais de 2 milhões. 

SBCS

Novos cursos 
A Sociedade Brasileira de Ciências 

do Seguro (SBCS), juntamente à 
PASO, empresa especializada em 
treinamento profissional, apresentou 
a programação da entidade para 
o segundo semestre, em coletiva 
para a imprensa realizada dia 10 de 
agosto. O Seminário Internacional 
de Inovação em Seguros Pessoais é um dos principais, agendado para o dia 05 de 
outubro, com ênfase em tendências do mercado, inovação em produto e evolução 
da tecnologia.
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com corretor

Este quadro é produzido pela docente da Unisincor, Suely Aguiar

A grafi a dos PORQUÊS:
POR QUE / POR QUÊ / PORQUE / POR QUE / O PORQUÊ

a)  POR QUE = (separado e sem acento) - pronome interrogativo átono. 
 • início da oração - Por que você faltou à reunião?

b)  POR QUÊ  = (separado e com acento) - pronome interrogativo 
tônico.

 • fi nal da oração - Você faltou à reunião por quê?

c)  PORQUE = (junto e sem acento) - conjunção de causa
 • usado nas respostas - Faltei à reunião porque fi quei doente. 

d)  POR QUE = (separado e sem acento) - pronome relativo
 •  quando puder ser substituído por PELO QUAL/PELA QUAL/

PELOS QUAIS/PELAS QUAIS
  Não sei por que faltei à reunião.  (Não sei o motivo pelo qual 

faltei à reunião).
(Não sei a razão pela qual faltei 
à reunião).

e)  O PORQUÊ = (junto e com acento) - substantivo
 • quando puder ser substituído pelo substantivo causa, razão, motivo.
 Só eu sei o porquê da minha falta. (Só eu sei o motivo da minha falta).
  Só eu sei os porquês da minha falta. (Só eu sei as razões da 

minha falta).

Agora, vamos entender a diferença entre:

 SEÇÃO - SESSÃO - CESSÃO

  Seção = (repartição) - Vou fazer compras na seção de eletrodomésticos.

  Sessão = (tempo de espetáculo) - Assistirei ao fi lme na próxima sessão.

  Cessão = (doação, transferência) - Fez a cessão dos seus bens aos sobrinhos.

1. Volume de prêmios emitidos no primeiro semestre soma 
R$ 45,9 bilhões, com crescimento de 2,4% (Susep)

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.

3. Arrecadação do seguro D&O cresce 20,4% em 2015 (FenSeg)

2. NBA oferece seguro saúde para jogadores 
aposentados com, pelo menos, três anos de serviço (NBA)

4. Seguradoras lançam produtos econômicos 
no ramo de automóvel
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1. Menos de 15% da área de agricultura no Brasil está segurada, 
o que representa cerca de 118 mil agricultores (FenSeg)

3. Zona Leste de São Paulo é região com maior índice 
de roubo a carro na capital (Ituran)

2. Apenas 14% das empresas brasileiras possuem programa 
de promoção de saúde para colaboradores (AON)

4. Roubo de cargas aumenta 10% no Brasil, 
causando prejuízo de R$ 1,12 bilhão em 2015 
(Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística)
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Como estabelecer metas para alcançar 
o sucesso!

ponto de vista

Rilza Marília 
Guimarães
Graduada em pedagogia e gestão 
de qualidade e com mBa em 
marketing de serviços, a docente 
da unisincor possui experiência 
de 37 anos no mercado de seguros. 
atuação nas áreas de treinamento, 
comunicação e marketing para 
canais de distribuição, projetos, 
gestão da qualidade, gestão de 
centrais de atendimento, monitoria, 
gestão de área de operações, 
gestão de riscos e consultoria 
para capacitação de corretores 
de seguros.

Segundo Passo – fazer o planejamento estratégico 
Partindo das defi nições acima, fi ca mais fácil discutir o pla-

nejamento estratégico que servirá como um guia para alcance 
da visão empresarial.

O planejamento estratégico nada mais é do que olhar para 
dentro da própria corretora e identifi car quais são as forças 
(pontos fortes) e as fraquezas. Importante analisar também o 
mercado (cenário externo) para identifi car as oportunidades e 
ameaças. Minha recomendação é que essa análise seja feita com 
toda a equipe da corretora, para que juntos, todos possam defi -
nir os macro objetivos a alcançar.

Terceiro Passo - defi nir os objetivos táticos - as metas 
Após o exercício para entender a “alma” e os macro objetivos 

da empresa, o caminho estará aberto para a defi nição das metas. 
Muitas corretoras de seguros têm noção do que querem para 
suas empresas, mas não escrevem essas metas e nem fazem os 
desdobramentos necessários. Elas servem para dar diretrizes cla-
ras e concentrar o foco e energia de todos na direção desejada, 
não permitindo desviar da rota estabelecida. 

É preciso fi car atento, pois partindo dos objetivos macro 
defi nidos no planejamento estratégico, as metas precisam ser 
compartilhadas entre todos os colaboradores, favorecendo o 
alinhamento e a ajuda mútua. Isso servirá para estimular o espí-
rito colaborativo de todas as equipes. Sem essa clareza e envol-
vimento fi ca difícil alcançar os resultados. 

As metas precisam ser criteriosamente defi nidas e escritas de 
forma estruturada. A sugestão é usar a metodologia SMART 
para que sejam: específi cas, mensuráveis, atingíveis, relevantes 
para o negócio e temporal (com data certa para alcance).

Quarto Passo - elaborar o plano de ação 
Para complementar, após defi nidas as metas, cada colabo-

rador deve ter seu contrato de metas e o plano de ação para 
que consiga executar todas com êxito. Uma dica importante é 
fazer a gestão à vista com acompanhamento mensal dos indica-
dores de atingimento a fi m de facilitar eventual mudança dos 
planos de ação, caso esteja havendo difi culdade de alcançar os 
resultados com o plano inicialmente feito. Isso é fundamental 
para evitar surpresas e descobrir que a meta não foi cumprida 
somente no fi nal do ano.

Parece complexo? Pode estar certo de que não é. São temas 
que você pode conduzir facilmente em reuniões estratégicas 
com sua equipe. O importante é que todos participem de 
modo a se engajarem e compartilharem as metas que contri-
buirão para o crescimento e sucesso da corretora. 

Como o Sincor-SP pode ajudar sua corretora?
Para desmistifi car todos esses temas, a Unisincor dispo-

nibiliza esse importante conhecimento por meio do treina-
mento presencial: “Como Estabelecer Metas para Alcançar 
o Sucesso”. Além de ser prático e totalmente voltado para a 
realidade da corretora de seguros, você receberá todas as fer-
ramentas necessárias para implementar essa estratégia em 
sua empresa.

O estabelecimento de metas é essencial para o sucesso nos 
negócios. No entanto, boa parte dos pequenos e médios em-
presários não costumam defi nir claramente onde querem che-
gar e o que querem alcançar.  Com as corretoras de seguros esse 
cenário não é diferente.

Como disse Lewis Carrol em “Alice no País das Maravilhas”: 
“Se você não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve”. Esse 
lema não deve ser o de nenhuma empresa, pois se não temos 
um objetivo claro, nunca saberemos se estamos no caminho 
certo, ou quais desvios temos que tomar para acertar o rumo.

Primeiro Passo - defi nir a visão, missão e valores 
da empresa 

Antes de estabelecer as metas, é necessário que todos co-
nheçam o que eu chamo de “a alma da empresa”. Isso implica 
defi nir o que a organização quer ser no futuro, como quer ser 
reconhecida (visão), qual o seu propósito, a razão de sua exis-
tência (missão) e como a empresa quer conduzir os negócios, 
quais são os valores que deverão nortear o comportamento de 
todos (valores).

A construção desse trio deve ser feita e/ou compartilhada 
entre os colaboradores para que tenha signifi cado para todos. 
É comum observarmos companhias com declarações de mis-
são, visão e valores que são meros objetos decorativos ou frases 
prontas para incluir no site. 

O trio missão/visão/valores é um recurso muito poderoso. 
Ele mostra a lógica de para onde a empresa quer ir. Isso é um 
diferencial para que os empreendedores não só consigam alcan-
çar os objetivos de crescimento, como também envolver todos 
da empresa para que se engajem e se comprometam com o 
resultado a ser alcançado.

a anÁliSe SWot poSSiBilita uma 
viSão ampla de oportunidadeS

pontoS forteS
O que você, sua empresa e equipe fazem bem?

Quais recursos especiais você possui 
e pode aproveitar?

Quais os seus diferenciais?

O que a concorrência, a equipe, os clientes e 
os fornecedores acham que você faz bem?

oportunidadeS
Quais são as oportunidades externas 

que você pode identifi car?

O que seu cliente deseja e precisa, e que 
podem servir como oportunidade de negócio?

Como agregar valor ao seu
produto e ao seu serviço?

Que tendências você pode
aproveitar a seu favor?

pontoS fracoS
No que você precisa fi car atento?

O que precisa melhorar?

Onde possui menos recursos que os demais 
concorrentes?

Quais são suas fraquezas identifi cadas 
pelos outros?

ameaçaS
Quais ameaças (leis, regulamentos, 
concorrentes) podem lhe prejudicar?

Qual o ponto forte do seu concorrente 
que pode ser uma ameaça para você?

Quais as estratégias e diferenciais 
dos seus concorrentes?
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A Amil tem planos sob medida para você oferecer às pequenas 
(a partir de 2 vidas), médias e grandes empresas.

Só a solidez e a segurança de um plano completo são capazes de oferecer a solução perfeita para todas 
as necessidades e para todos os tipos de empresa, inclusive a do seu cliente. E isso só é possível quando 
contamos com pessoas comprometidas que se dedicam para melhorar a vida dos funcionários. Pessoas 
que pensam, criam, trabalham e lutam para que eles tenham algo muito maior do que um plano de 
saúde. Para que eles tenham uma vida de saúde.

Não importa qual seja 
o tamanho da empresa.
Nossos planos combinam 
com os dos seus clientes.

amil.com.br
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