
Sequestro de dados, furto de identidade, entre outros perigos, geram perda de 
mais de US$ 500 bilhões no mundo todo ano. Conheça os verdadeiros riscos 

cibernéticos e saiba oferecer a proteção adequada. Pág. 16
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Coberturas em saúde podem atrair clientes para o seguro viagem
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Corretores de seguros associados 
agora contam com a



ENTÃO, CORRA QUE AINDA DÁ TEMPO.
VAI FICAR DE FORA DESSA?
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PARQUE GASTRONÔMICO
Com várias opções de refeição, em formato de food 

trucks, em ambiente agradável, integrador e inovador

MAIS COMPLETA 
FEIRA DE NEGÓCIOS

Reunindo quantidade recorde de expositores, 
para promover relacionamentos comerciais

CONFIRA AINDA AMBIENTES 
PERSONALIZADOS
• O caminho seguro da distribuição
• Praça do Corretor de Seguros
• Alameda das Regionais do Sincor-SP

NOSSO CONGRESSO ESTÁ CHEGANDO
E CHEIO DE NOVIDADES!

PALESTRANTES 
CONFIRMADOS
Grandes nomes das áreas de negócios, 

marketing e lideranças do mercado

PAINÉIS
INTERATIVOS

Com nova dinâmica de participação 
dos congressistas

SHOW DE ENCERRAMENTO COM O 

BAILE DO TELÓ,
Além de inovações com 

BAR TEMÁTICO DE CAIPIRINHAS
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Diálogo para promover percepção 
do momento e evoluir

Como todos já devem ter percebido, sou uma 
pessoa que valoriza muito o diálogo. Nós, seres hu-
manos, temos esse diferencial, que deve ser apro-
veitado. É muito mais fácil conviver, trabalhar e 
evoluir expressando opiniões e ouvindo o que as 
pessoas ao redor pensam. Entender as necessidades 
do cliente (ou do associado) para melhor atendê
-lo, ilustra bem isso. 

À frente do Sincor-SP, tenho procurado dizer as 
coisas num sentido fácil de entendimento, porém 
de uma amplitude muito grande, inclusive partici-
pando de eventos com corretores de seguros todo 
o País. 

As coisas não acontecem por acaso. Há conver-
gência de ideias, e não porque alguém copiou o 
outro, mas porque há uma necessidade e várias 
cabeças se dispõem a achar a solução para aquilo. 

Minha missão no Sincor-SP não se restringe a 
representar uma importante entidade patronal, 
tenho ciência que estou à frente de uma força de 
vendas poderosíssima. Se o Brasil produz anual-
mente R$ 200 bilhões de prêmios de seguros, sen-
do metade em São Paulo e, destes, 80% a 90% é 
distribuído por corretores de seguros, somos uma 
equipe de vendas que produz de R$ 80 a R$ 100 
bilhões por ano, distribuindo seguros. A força é, 
inequivocamente, mérito de todos os corretores, 
mas cabe a mim representar e potencializar muito 
bem isso.

Por isso, ao assumir o comando do Sincor-SP, 
desenvolvemos e disseminamos o conceito do em-
preendedorismo, antes de imaginar esse cenário 
econômico turbulento pelo qual o Brasil passa, até 
porque postura empreendedora deve ser mantida 
sempre, mas agora é totalmente aderente a esse 
momento de crise. 

Nosso mercado tem crescido mesmo na crise, 
mas é preciso reinventar-se para acompanhar as 
transformações e os novos momentos. Um clien-
te não precisa de todos os seguros em um único 
momento, mas, certamente, tem vários momentos 
nos quais vai precisar de tudo o que temos a ofere-
cer a ele. Essa visão é, sem dúvida, a nossa grande 
salvaguarda, é isso que vai dar perenidade ao nosso 
negócio, rentabilidade e racionalidade em nossa 
operação no dia a dia. 

No primeiro quadrimestre do ano, o mercado 
de seguros cresceu 7,52%, e o ramo de automó-
vel caiu 3,82%. Percebe-se que houve um mix, 
alguém está vendendo alguma outra coisa para 
alguém, alguém não está mais vendendo tanto se-
guro de automóvel como gostaria, por uma série 
de situações do momento, mas o mercado cresceu 
fruto da diversidade de oferta de outros produtos. 

A visão completa do cliente é importantíssima 

É preciso aproximação 
e troca de informações 

para identifi car 
onde estão as 

melhores parcerias. 
É discutindo os 

problemas que se 
consegue produzir 

soluções

alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP

Forte abraço!

nesse momento para a identifi cação de oportu-
nidade e assertividade de ofertas. Existem tantos 
outros caminhos, é preciso troca de informações, 
aproximação com seguradoras, com colegas, lide-
ranças, para identifi car onde estão as melhores par-
cerias. É discutindo os problemas que se consegue 
produzir soluções.

Vivemos um momento de transição num pe-
ríodo de turbulência. Mesmo sem a crise, que é 
passageira, o mundo já passa por profunda trans-
formação, de valores e comportamentos, como já 
houve outros ciclos no passado. Não apenas na 
esfera profi ssional. É preciso ter todos os sentidos 
aguçados para a perfeita percepção e compreensão 
pessoal disso tudo.

O corretor ainda mantém uma relação longeva e 
de confi ança com seus clientes, que quase não exis-
te em outras indústrias, sendo o segurado fi el a ele 
(e não à seguradora) por décadas. Essa nossa gran-
de riqueza – que, muitas vezes, é pouco percebida 
e, por isso, pouco explorada –, está sob ameaça. 

Com a transição comportamental da sociedade, 
a nova juventude não vem com esse perfi l de fi deli-
dade. É preciso agregar muito mais valor, ser muito 
útil para manter o cliente. E este novo cenário cer-
tamente traz suas oportunidades, de se diferenciar 
para ser percebido como solução. Essa transição é 
um dos grandes desafi os deste momento e não tem 
nada a ver com crise, é comportamento humano. 
Não há liderança ou alguém no mundo que possa 
impedir essa transição, a não ser alertar, orientar 
para a construção de nosso futuro.

O mundo hoje tem em abundância três recur-
sos – mesmo que estejam nas mãos de poucos, e 
alguém tenha apenas um, ou dois, ou os três – que 
são: intelectuais, tecnológicos/ científi cos e fi nan-
ceiros. Esses três recursos, isoladamente ou em 
grupo, estão procurando onde se aportar e obter 
o melhor retorno. 

Certamente, a indústria de seguros e a correta-
gem são atrativas para esses movimentos, que vão 
produzir transformações, para as quais teremos 
que estar atentos e nos adaptar, sem que tenha 
nada a ver com crise, mas com o curso da mu-
dança de tempos. Esse diálogo, para promover 
essa percepção, é o que nos propiciará realmente 
evoluir. Isso me motiva a falar com os corretores 
de seguros, levá-los à refl exão e à criação de uma 
consciência comum.

I N S C R I Ç Õ E S  A B E R TA S
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Está com dificuldades para 
envolver sua equipe nos objetivos 

da corretora de seguros?

Para ver a agenda completa 
de treinamentos, acesse:

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

A Unisincor pode te ajudar com o novo curso

Solicite na sua Regional do Sincor-SP

COMO ESTABELECER 
METAS PARA ALCANÇAR O 
SUCESSO NOS NEGÓCIOS

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

Iniciativa Empregos Seguros

atendimento DPVaT – Piracicaba

Dúvida sobre cobertura do seguro auto – Regional Franca

“Na data de hoje 03/06/2016, tive o conhecimento de que o site do Sincor-
SP terá a função de divulgar as vagas disponíveis no mercado de seguros 
aos que estão desempregados. Trabalho no mercado de seguros há 20 anos 
e, devido a situação econômica, estou parado à procura de uma nova 
oportunidade. Sendo assim,  por esse motivo, vejo a importância de um 
projeto desse tipo para recolocação.
Fico feliz em saber que tenho 2 sindicatos que representam o mercado, o 
dos Securitários e o Sincor-SP, tendo um projeto voltado aos funcionários 
que procuram recolocação. Isso demonstra a importância de nosso mercado 
na economia brasileira, pois representa a preocupação em manter os 
profi ssionais de seguros no mercado, fortalecendo  a categoria. Por esse tipo 
de iniciativa que esse mercado cresce a cada ano.
Quero agradecer ambos os sindicatos por terem e manterem esses projetos, 
pois é por paixão por seguro e por essas iniciativas que estou há tanto tempo 
no mercado segurador. A todos envolvidos nesse projeto, estendendo ao 
Sindicato dos Securitários, segue meu agradecimento.”

“Dizer obrigada, às vezes, não é sufi ciente para agradecer as tão amáveis 
e gentis pessoas que me atenderam nesta empresa. Passamos por momentos 
difíceis. Só Deus poderia nos estender a mão amiga e nos oferecer amparo, 
colocando pessoas tão boas em nosso caminho. 
Estou agradecida e não sei, neste instante, como retribuir tanto carinho, 
mas é claro que encontrarei uma maneira de fazê-lo. E quando não vemos 
mais esperança, não enxergamos saída, encontramos pessoas assim e vemos 
que ainda tem jeito, ainda existem pessoas do bem. Estou à sua disposição 
para quando precisarem, a qualquer momento e a qualquer hora. Noele 
[colaboradora do departamento Social], por favor, escreva e envie a todos da 
empresa o quanto fui bem atendida. E, obrigada por tudo!’

“Caros amigos. Tendo em vista os diversos critérios adotados pelas 
seguradoras e pelos corretores na venda da cobertura de danos morais, 
gostaríamos de saber sobre qual é a média de valores operada no mercado 
pelos corretores e bancos.”

“Muito obrigado, Idivânia [colaboradora da Regional Franca]. Dá gosto 
trabalhar com um pessoa tão competente como você. Agradeça ao assessor 
técnico do Sincor-SP, Alexandre Fiori, pela efi ciência e rapidez na resposta.”

São Paulo, 03 de junho de 2016
Profissional do mercado de seguros 
WILLIAM VIEIRA DA SILVA

São Paulo, 28 de junho de 2016
Beneficiária DPVAT
MÁRCIA REGINA PEREIRA

São Paulo, 28 de junho de 2016
Corretor de seguros da Regional Franca
ALCIDES VIOTTO

São Paulo, 30 de junho de 2016
Corretor de seguros da Regional Franca
ALCIDES VIOTTO

“Com relação à solicitação efetuada, não é possível ter-se um valor 
médio. A maioria das seguradoras limitam a contratação com 

porcentual em relação à Cobertura Básica da Apólice. Nas bases referenciais 
(antiga tarifa de RC Geral) o valor era de até 20% do valor do LMI da Básica. 
Atualmente, com a diversifi cação dos produtos, podemos ter valor menor ou 
maior dependendo da seguradora.”

São Paulo, 30 de junho de 2016
Assessor técnico do Sincor-SP
ALEXANDRE DEL FIORI
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O Instituto de Resseguros do Brasil anunciou o ex-secretário-executivo 
do Ministério da Fazenda, Tarcísio Godoy, como seu novo presidente, 
substituindo José Carlos Cardoso, que retorna para a vice-presidência de 
resseguros da companhia. Esta é a segunda troca de presidente do IRB em 
menos de um ano. Godoy é mestre em Economia pela Universidade de 
Brasília e já passou por vários cargos do setor público, como no Tesouro, 
Brasilprev e também privado, na Bradesco Seguros.

cobertura básica

Alteração no Supersimples
Um projeto de lei em trâmite no Senado, capitaneado pelo presidente 

Renan Calheiros (PMDB-AL), pretende alterar algumas regras do Simples 
Nacional. O texto propõe adiar o Refi s para micro e pequenas empresas 
com o parcelamento de débitos tributários em 120 meses. Outra mudança 
prevista é o aumento do teto de receita anual de R$ 3,6 milhões para R$ 
4,8 milhões, além do limite de faturamento dos Microempreendedores 
Individuais (MEIs), passando de R$ 60 mil para R$ 72 mil.

Fiscalização 
do DPEM 

Diante de um cenário preocupante 
com o futuro do seguro DPEM, que 
não está sendo comercializado por 
nenhuma seguradora, desde que a 
Bradesco decidiu parar as vendas, a 
Susep informou à Marinha do Brasil 
que a exigibilidade do produto foi 
suspensa. A decisão é temporária e 
não interfere na obrigatoriedade do 
DPEM, já que seria necessária outra 
Lei para revogar a de Nº 8.374/91.

Um projeto de revisão da Lei de Contratos e Licitações está sendo avaliado no 
Senado, tendo, em uma de suas propostas, a obrigatoriedade da contratação de seguro 
para obras públicas. De acordo com o senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE), 
"em vez de trabalhar com cauções, que são 1% do valor da obra, trazem problemas 
na execução da obra e levam o poder público a relicitar sempre a um preço mais caro, 
queremos criar condições. Temos falado com a indústria de seguros, que está nos 
ajudando na elaboração de uma proposta que seja factível e efetiva”, disse.

Seguro para obras públicas

Novo presidente no IRB Brasil

As carteiras de seguro viagem e auxílio funeral foram as responsáveis por puxar o 
crescimento de 1,65% do ramo de pessoas em abril deste ano, com arrecadação de 
prêmios na casa dos R$ 2,46 bilhões. O seguro viagem conseguiu arrecadar R$ 24,2 
milhões em prêmios, registrando avanço de 56,6%. Já o auxílio funeral registrou R$ 
37,6 milhões em prêmios, um avanço de 18,4% em relação aos R$ 31,75 milhões 
contratados em abril de 2015.

Perda de 1,6 milhão de benefi ciários
Entre maio do ano passado e o mesmo 

mês de 2016, os planos de saúde perderam 
1,6 milhão de benefi ciários, representando 
um recuo de 3,1%. Em contrapartida, os 
planos exclusivamente odontológicos tiveram 
alta de 0,82%, passando para 21.926.664 
milhões de benefi ciários, tanto em planos 
individuais como em coletivos empresariais 
por adesão. De acordo com a ANS, os planos 
coletivos empresariais apresentaram pequeno 
crescimento, de 32.269.736 milhões em 
abril, para 32.275.710 em maio deste ano.

Seguro de pessoas cresce
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Na crise, o que o consumidor 
brasileiro quer?

A McKinsey é a principal empresa de consultoria estratégica do mundo. Re-
centemente, ela divulgou o estudo “Meet the new brazilian consumer”, analisan-
do o comportamento do consumidor brasileiro, no momento atual da econo-
mia. A situação é comparada a mais de 20 países e, como esperado, os números 
daqui são os mais pessimistas.

O estudo chega a cinco grandes conclusões sobre a postura em uma compra 
no Brasil, algumas delas seguindo o padrão em outras economias. Aqui vão os 
tópicos principais:

1)  Devido à nossa situação econômica, o consumidor brasileiro está mais 
preocupado em poupar dinheiro, procurando promoções, com mais aten-
ção a preços, esperando os produtos entrarem em oferta etc.

2)  Ainda existe certa lealdade à marca, mas o preço tem que estar justo. Caso 
contrário, existe o risco de diminuir a quantidade consumida ou, até mes-
mo, mudar de provedor.

3)  Quando o consumidor muda de marca e esse novo produto satisfaz, ele 
demora para voltar ao antigo produto mais caro, em um período de, pos-
sivelmente, alguns anos. Esse comportamento é coerente com os mercados 
de outros países, como o da crise europeia há alguns anos.

4)  Existem alguns produtos que têm sorte, pois, mesmo na crise econômica, 
o consumidor pode comprar bens ou serviços mais caros e com mais qua-
lidade. Por exemplo, o texto cita alguns produtos que envolvem cuidado 
pessoal, mas esse comportamento é mais difícil.

5)  Os consumidores tendem a consultar vários canais na sua compra, se ele 
sentir que pode ter alguma vantagem com isso.

Diante desse cenário, o texto ainda sugere determinados comportamentos 
para as empresas, como cautela nos preços, uma análise mais detalhada da sua 
estratégia (por exemplo, avaliar quais promoções são as mais efetivas etc) ou 
tentar buscar a efi ciência nos seus investimentos e processos.

Uma frase extraída do texto pode servir de referência para qualquer mer-
cado, inclusive o de seguros: “Em meio à recessão, as marcas devem dar aos 
consumidores razões sólidas para escolher os seus produtos, em detrimento de 
alternativas de menor preço”.

Esta coluna é elaborada pelo consultor de economia do Sincor-SP, Francisco Galiza
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TENHA UMA 
PROFISSÃO 
SEGURA!
Graduação em 
Administração 
e Seguros

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

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

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

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

Escola Nacional de Seguros consolida em São Paulo 
sua maior unidade de ensino
Robert Bittar, presidente da instituição, fala 
sobre as novas instalações, inauguradas 
neste ano, quando a entidade completa 
45 anos de história, e a importância da 
educação contínua para o sucesso no setor

JCS – Como foi planejada a estrutura e a escolha 
dos cursos disponíveis no novo prédio da Escola 
em São Paulo?

Robert Bittar – Estamos desde o dia 25 de abril 
ocupando as novas instalações na Rua Augusta 
1.600, próximo à Avenida Paulista. Esse local foi 
estrategicamente escolhido, exatamente para podermos 
contemplar todos os colaboradores e também os nossos 
alunos com uma farta rede de transportes. Estamos a 
50 metros da estação Consolação do Metrô e com 
toda a infraestrutura da cidade nas proximidades. O 
que diferencia em relação ao nosso local anterior, na 
Rua São Vicente.

As novas instalações da Escola em São Paulo ocupam 
hoje uma área de 4.700 m², contemplando 28 salas 
de aulas, além das salas de apoio como auditório, 
laboratório de informática, sala dos professores, 

biblioteca e tudo mais. Estamos congregando todas as 
atividades dos cursos de habilitação, os cursos técnicos, 
a graduação – que é o Bacharelado em Administração, 
os cursos de MBA, as pós-graduações, os cursos de 
extensão universitária e, já no próximo ano, estaremos 
com o tecnólogo. Na unidade de São Paulo temos, 
aproximadamente, 3,8 mil alunos e 197 docentes.

É um prédio próprio, de nove andares, que foi 
todo reformado e adequado dentro de um projeto de 
escola, então todos os espaços estão adequadamente 
dimensionados para o funcionamento de ensino. 
A ideia é que, com isso, haja também um aumento 
de demanda. As novas instalações permitem o 
lançamento de outros cursos para atender os 
trabalhadores da indústria dos seguros que precisam 
de cursos complementares e estão num local agora 
mais favorecido para poder frequentar e fazer seus 
cursos presenciais.

JCS – É a maior unidade da Escola em todo  
o Brasil?

RB: Sim. Apesar de termos nossa sede no Rio 
de Janeiro e lá congregar a área administrativa e 
operacional, em São Paulo a área de salas de aula é 

maior. No Rio de Janeiro estamos mais divididos, temos 
na Rua Senador Dantas nossa sede administrativa, 
onde funciona a área de cursos superiores, graduação, 
MBAs; e apenas a duas quadras dali, no Edifício São 
Borges, estão funcionando os cursos cursos técnicos 
e de habilitação. Temos também uma unidade 
menor atendendo a região da Barra da Tijuca, que 
é mais distante do centro da cidade e precisaria ter  
estrutura própria. 

A Escola possui 12 unidades regionais que atendem 
todos os Estados brasileiros. Estamos presentes no 
Recife, que atende uma parte da região Nordeste, e 
na Bahia, que atende outra parte da região Nordeste, 
estamos também no Distrito Federal, no Paraná, no 
Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Minas Gerais, 
Goiás e Espírito Santo.

São Paulo é a maior unidade da Escola Nacional de 
Seguros em número de alunos, em espaço físico e em 
atividades. Sem dúvida alguma, por ser o maior centro 
consumidor do setor de seguros e concentrar a maior 
parte das empresas do setor.

JCS – A Escola completa em junho 45 anos de 
atividades. Como aconteceu essa evolução e a 
sua atuação como presidente?

RB: Estamos na Escola com esse processo de 
gestão partilhada desde 2005, quando assumi como 
presidente. Nós mudamos seu perfil porque tínhamos 
uma Escola muito voltada à habilitação de corretores 
de seguros – o que ainda é, sem dúvida alguma, 
o carro-chefe –, mas nós verificamos que existiam 
muitas outras demandas no mercado que precisavam 
ser atendidas por alguma instituição e que tinham o 
perfil da Escola. 

A divulgação institucional é uma das atribuições 
que a Escola assumiu desde a extinção do Comitê 
de Divulgação Institucional de Seguros, o Codiseg, e 
também a necessidade de expandir a área de ensino 
para outros níveis além da habilitação e foi essa 
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A Escola procura estimular isso: não basta ter  
uma habilitação, porque o profissional será facilmente 
superado se não houver continuidade à sua formação 

e à sua qualificação. Hoje, o consumidor tem tanto 
acesso à informação que coloca em xeque,  

com muita facilidade, o consultor

Seu cliente pode
proteger o carro
de muitas maneiras.
Mas existe uma 
50% mais em conta1:
Itaú Seguro Auto Roubo.

50% mais barato do 
que um seguro 
convencional.¹

Procure seu Gerente Comercial.

• Protege contra roubo e furto.² 
• Pagamento em 10x sem juros.
• Assistência 24h gratuita.³ 
• Desconto de 15% na manutenção do seu veículo no  
   Centro Automotivo Porto Seguro.4

1. Até 50% mais barato em comparação com um seguro convencional. 2. Indenização de 90% do valor do seu automóvel com base na tabela FIPE, em caso de roubo ou furto do veículo, não inclui cobertura para colisão ou incêndio. 3. Consulte os limites de utilização no Manual 
do Segurado. 4. Desconto de 15% na mão de obra dos Centros Automotivos Porto Seguro. Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. CNPJ: 08.816.067/0001-00. Processo Susep: 15414.900287/2013-16. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo 
ou recomendação a sua comercialização. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônicosusep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/
proposta. Para facilitar sua consulta acesse: susep.gov.br/menu/servicos-ao-cidadao/sistema-de-consulta-publica-de-prod Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br ou ligue para a Central de Atendimento Itaú Auto e Residência 3003 1001 (capitais 
e regiões metropolitanas) e 0800 720 1001 (demais localidades), de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, exceto feriados. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução 
apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Este material possui uma breve descrição do produto.

Itaú. Feito para você.

AFD ITAU SEGUROS ANU 26X15,5 326883-006.indd   1 6/10/16   7:05 PM

expansão que promovemos. 
Temos hoje uma oferta muito variada de cursos de 

habilitação de corretor de seguros e de comissário de 
avarias e cursos técnicos. Obtivemos, já em 2005, a 
Portaria Ministerial elevando a Escola a instituição 
de ensino de grau superior, quando pudemos então 
ofertar o Bacharelado de Administração, tanto no 
Rio de Janeiro como em São Paulo, iniciamos o 
processo de pós-graduação e MBAs com bandeira 
própria, porque até então nós utilizávamos parcerias 
com outras instituições de ensino, e isso gerou uma  
grande expansão. 

Agora, estamos com a nova Portaria Ministerial 
que nos autoriza o curso de Tecnólogo em Seguros. 
Deveremos dar início já no primeiro semestre de 
2017 e, assim, seguimos crescendo. Novos projetos 
continuam, nossas empreitadas nesse momento 
focam levar a graduação, MBA e até o tecnólogo em 
ensino a distância para ganhar capilaridade e atender 
às demandas dos atores do mercado em todo o Brasil.

JCS – Qual seu conselho para um jovem que 
ingressa no mercado e pretende ser um bem-
sucedido executivo de seguros?

RB: O setor de seguros envolve uma complexidade 

em todos os sentidos. O desenvolvimento técnico de 
produtos de seguros requer estudo continuado. Um 
médico, ao se formar, não pode imaginar que vai parar 
de estudar; um advogado, ao pegar uma causa, seja ela 
qual for, por mais que seja rotineira, terá que estudar 
a individualidade daquela situação; e o profissional 
de seguros segue a mesma medida. São tantas as 
mutações, as variáveis, as complexidades técnicas, 
que o ator do mercado de seguros tem que ser um 
estudioso constante. 

A Escola procura estimular isso: não basta ter uma 
habilitação, porque o profissional será facilmente 
superado se não houver continuidade à sua formação 

e à sua qualificação. Hoje, o consumidor tem tanto 
acesso à informação que coloca em xeque, com muita 
facilidade, o consultor. 

Então, para empreender e prosperar é necessário ter 
consciência do aprimoramento continuado. Não há 
forma de dizer “eu aprendi e sei tudo”, porque não 
sabe. Atuo no mercado de seguros há, também, 45 
anos e o que sei é pouco dentro deste universo que 
tem para aprender. Procuramos criar essa consciência 
em nossos alunos, que aquele estudo é apenas um 
passo, o passo seguinte terá que vir e outros para que 
seja verdadeiramente um profissional bem-sucedido 
no setor.
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cenário

Corretores de seguros podem fomentar as 
vendas mostrando vantagens aos clientes, 
principalmente na área da saúde

Por Elaine Lisbôa
É durante o período de férias escolares que os bra-

sileiros mais costumam viajar a lazer. Motivados pela 
presença das crianças em casa ou pela oportunidade 
de conciliar o descanso da faculdade e do trabalho, 
as pessoas tendem a procurar roteiros que afastem as 
preocupações do dia a dia. 

Atrelado a esses objetivos, o seguro viagem vem para 
garantir tranquilidade e segurança nos dias de diversão 
ou, até mesmo, depois deles. Esse foi o caso de Denis 
Mizrahi, que contou com o reembolso do seguro. Em 
janeiro, ele fez uma viagem para a França com as duas 
filhas, mas uma delas se acidentou na pista de ski e 
precisou de cuidados médicos emergenciais. 

“Minha filha bateu a cabeça no chão e, devido à gra-
vidade da situação que nos encontrávamos, fiquei com 
receio de esperar a aprovação da despesa pela segura-
dora. Por isso, pagamos o tratamento e depois solicitei 
ressarcimento”, explicou. Mizrahi possui o hábito de 
contratar seguro viagem. “Como tenho um bom re-
lacionamento com meu corretor de seguros, já sabia 
que ele ofertava o produto, por isso, sempre solicito 
cotação”, completa. 

Com o aumento das viagens, cresce também a 
quantidade de contratações do seguro. De acordo com 
o gerente comercial de seguro de vida da Porto Seguro, 
Jaime Prazeres, a alta chega a uma média de 25% em 
julho e 30% em dezembro. 

“Muitos viajantes não consideram que podem 
acontecer situações desagradáveis e inesperadas du-
rante a viagem, seja ela particular ou a negócios. O 
seguro é um item essencial de prevenção, que pode 
diminuir transtornos, como o extravio de bagagens, 
ou até situações piores, como um acidente, que pode 
gerar altos custos”, comenta Prazeres.

Mais coberturas
Desde o dia 26 de março, passou a vigorar a Re-

solução CNSP Nº 315 para o seguro viagem, tor-

Período de férias aumenta em 25% as vendas  
do seguro viagem

nando obrigatória a cobertura de despesas médicas, 
hospitalares e odontológicas em viagens internacio-
nais; mas efetivamente como seguro, não mais como 
assistência. Anteriormente, havia apenas duas cober-
turas obrigatórias: para casos de morte acidental e  
invalidez permanente. 

Foram impostas também as coberturas para trans-
porte do corpo até o domicílio no caso de morte, re-
moções e transferências para clínicas ou hospitais mais 
próximos, além de incluir crises provocadas por doen-
ças crônicas e preexistentes. A medida é fiscalizada  
pela Susep.  

Para o diretor geral de seguros de pessoas do Grupo 
BB e Mapfre, Enrique De La Torre, as recentes alte-
rações são positivas, principalmente para o segurado, 
que passa a contar com um número maior de cober-
turas obrigatórias. “A mudança tornou as informações 
sobre os produtos ainda mais claras, facilitando enten-
dimento ao consumidor.”

Outro ponto interessante é a comercialização. O 
produto só poderá ser vendido por corretores de se-
guros ou representantes das seguradoras. O que, para 

o gerente de marketing da Allianz Global Assistance, 
Mário Almeida, garante mais qualidade nos serviços 
prestados. “A nova lei aumentou as barreiras de entra-
da e fez com que os players do setor se consolidassem e 
oferecessem produtos mais robustos ao mercado e aos 
consumidores finais.”

Preços inalterados
Mesmo com todas as incumbências, os valores do 

produto ainda não sofreram alterações. Segundo as 
seguradoras entrevistadas nesta reportagem - Allianz, 
BB e Mapfre e Porto Seguro -, a mudança implicou 
na criação e atualização dos processos das companhias, 
no entanto, ainda não houve reajuste. 

A situação foi confirmada pelo corretor de seguros 
e coordenador da Comissão Oportunidades de Negó-
cios do Sincor-SP, Arnaldo Odlevati Junior. “Temos 
acompanhado as vendas do produto e os valores con-
tinuam os mesmos, dependendo, evidentemente, do 
destino e quantidade de dias da viagem”, pontuou.

Em uma simulação rápida feita pelo especialista, 
considerando uma viagem de 15 dias para 4 pessoas, 

O corretor não pode fechar os olhos para esse  
segmento, principalmente nesses períodos de férias

Arnaldo Odlevati Junior
Coordenador da Comissão Oportunidades de Negócios do Sincor-SP
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com destino aos EUA, o valor fica em torno de R$ 
700. O bilhete é enviado para o e-mail do cliente (veja 
outra simulação completa no box da página seguinte).

Campo para o corretor
Junior argumenta que o seguro viagem é bastante 

interessante para a venda pelo corretor. As cláusulas 
são simples e de fácil entendimento do cliente, tor-
nando possível a inserção do link de vendas no site da 
corretora. “O próprio segurado consegue cotar, verifi-
car as condições e contratar o seguro pela internet. No 
entanto, a maioria das pessoas prefere fazer os trâmites 
com o suporte do corretor pelo telefone.”

Outra estratégia interessante é buscar parcerias com 
agências de viagem. Assim, o ganho se dá pelo volu-
me, contando com toda a operacionalização da agên-
cia. “O corretor não pode fechar os olhos para esse 
segmento, principalmente nesses períodos de férias”, 
destaca Junior.

O comissionamento fica em torno de 20%, por 
isso, o coordenador da Comissão do Sincor-SP acre-
dita que a prospecção não seja o melhor caminho, mas 
a oferta para clientes da própria carteira, através da di-
vulgação por e-mails mkts ou inserção de banner no 
site da corretora, informando às pessoas que ele tam-
bém trabalha com esse produto.

“O segmento de viagens cresce, apesar da crise, ra-
zão pela qual há espaço para o produto. Se conside-
rarmos que as despesas com atendimento médico no 
exterior são caras, a contratação do seguro se mostra 
muito vantajosa. O papel do corretor nesse sentido é 
importantíssimo, por sua proximidade com os consu-
midores”, reforça La Torre, do Grupo BB e Mapfre.  

O campo é vasto e as coberturas para saúde podem 
ser a porta de entrada para o corretor convencer o clien-
te da necessidade de contratação. Viajar para o exterior 
sem o seguro pode ser sinônimo de prejuízo finan-
ceiro. Para se ter uma ideia, um atendimento médico 
hospitalar simples nos EUA pode custar US$ 7 mil,  
ou seja, cerca de R$ 25 mil. Já uma consulta com den-

Muitos viajantes não consideram que  
podem acontecer situações desagradáveis e 

inesperadas durante a viagem, seja ela particular 
ou a negócios. O seguro é um item essencial de 

prevenção, que pode diminuir transtornos
Jaime Prazeres

Gerente comercial de Seguro de Vida da Porto Seguro

Ranking das Seguradoras 2015 
Seguro Viagem

Prêmio 
Emitido ³

1 QBE BRASIL SEGUROS S.A. 87.811.578

2 ITAÚ SEGUROS S.A. 37.828.983

3 AIG SEGUROS BRASIL S.A. 25.893.972

4 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 24.410.178

5 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 22.021.610

6 STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. 15.979.048

7 ACE SEGURADORA S.A. 14.894.838

8 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 10.341.107

9 SOMPO SEGUROS S.A. 3.391.873

10
SULAMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS  
E PREVIDÊNCIA S.A.

3.258.480

11 ALLIANZ SEGUROS S.A. 1.716.187

12 CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 1.465.769

13 PAN SEGUROS S.A. 1.445.631

14 MAPFRE VIDA S.A. 1.290.211

15 GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 953.754

16 CAIXA SEGURADORA S.A. 176.161

17 LIBERTY SEGUROS S.A. 19.914

18 UNIMED SEGURADORA S.A. 15.261

19 GENTE SEGURADORA S.A. 6.125

ToTal 252.920.679

Fonte: Portal R7

PREÇo Da SaÚDE No EXTERIoR

Fonte: Folha Online

o QUE MUDa CoM a REGUlaMENTaÇÃo

MaIS  
CoBERTURa

TRaSlaDoS  
ESPECIaIS

DoENÇaS 
PREEXISTENTES

SÓ CoM  
SEGURaDoR

Despesas médicas, 
hospitalares e odontológicas 

passam a ter cobertura 
de seguro (não mais de 

assistência, apenas); a Susep, 
ligada ao Ministério da 

Fazenda, passa a ser o órgão 
fiscalizador delas

Traslado de corpo em caso 
de morte, ‘regresso sanitário’ 

(em condições especiais) e 
a remoção e transferência 
médica também entram 

obrigatoriamente no seguro

Crises provocadas por 
doenças crônicas e 

preexistentes devem ser 
incluídas na cobertura

Seguros só poderão ser 
vendidos por corretores 
ou representantes das 

seguradoras

tista na Europa custa em média € 200 (cerca de R$ 800) 
e nos EUA US$ 200 (aproximadamente, R$ 700).   

Para o cliente que possui uma doença preexistente, 
também é importante estar prevenido. Jaime Prazeres, 
da Porto Seguro, explica que “os produtos do seguro 
viagem são obrigados a dar cobertura para esses casos 
até que o quadro clínico do cliente se torne estável”. 

A norma da Susep estabelece, no “§4º a seguinte 
redação: “As coberturas de que tratam os incisos I e 
II deverão cobrir episódios de crise ocasionados por 
doença preexistente ou crônica, quando gerar quadro 
clínico de emergência ou urgência, até o limite do capi-
tal segurado contratado para a cobertura, das despesas 

aTENDIMENTo MéDICo 
hoSPITalaR (SIMPlES)

CoNSUlTa 
oDoNTolÓGICa

EUa $ 7.000 (R$ 25.000) $ 200 (R$ 700)

EURoPa € 2.000 (R$ 8.000) € 200 (R$ 800)
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cenário

O segmento de viagens cresce, apesar da crise, razão 
pela qual há espaço para o produto. Se considerarmos que 
as despesas com atendimento médico no exterior são caras, 

a contratação do seguro se mostra muito vantajosa
Enrique De La Torre

Diretor geral de seguros de pessoas do Grupo BB e Mapfre

PlaNo MENSal  – INTERNaCIoNal
VIaGEM PaRa EUa - DE 05 a 11 DE JUlho

Despesas médicas, hospitalares 
e/ou odontológicas

USD 30.000,00

Morte acidental R$ 100.000,00

Invalidez permanente total ou parcial 
por acidente

R$ 100.000,00

Cancelamento de viagem R$ 2.500,00

Interrupção de viagem R$ 2.500,00

Extravio de bagagem R$ 2.500,00

Traslado de corpo USD 75.000,00

Traslado médico USD 75.000,00

Regresso sanitário USD 75.000,00

Assistência funeral R$ 5.000,00

Hospedagem após alta hospitalar USD 150,00 / Dia. Limite 5 dias

Remarcação de passagem para regresso USD 3.000,00

Acompanhante em caso de hospitalização 
prolongada

USD 3.000,00

Hospedagem para acompanhante em caso 
de hospitalização prolongada

USD 150,00 / Dia. Limite 5 dias

Acompanhamento de menor USD 3.000,00

Remarcação de passagem para reg. Família USD 3.000,00

Despesas farmacêuticas USD 500,00

Despesas jurídicas USD 1.500,00

Pagamento de fiança USD 2.500,00

Danos de bagagem USD 100,00

Extensão de vigência por razões médicas Sim

Localização e encaminhamento de bagagem Sim (se transporte aéreo)

PREÇo: R$ 240,34

PlaNo aNUal – INTERNaCIoNal
CoMPaRaTIVo

Despesas médicas, hospitalares 
e/ou odontológicas USD 35.000,00

Despesas médicas, hospitalares e/ou 
ondontológicas em viagem ao exterior USD 30.000,00

Traslado de corpo USD 10.000,00

Regresso sanitário USD 30.000,00

Traslado médico USD 3.000,00

Morte acidental USD 50.000,00

Invalidez permanente total ou parcial 
por acidente USD 40.000,00

Perda de bagagem em transporte 
aéreo-suplementar USD 1.200,00

Compensação por reembolso pelo atraso 
na entrega da bagagem (mais de 8 horas) USD 200,00

Compensação pelo atraso na entrega 
da bagagem (mais de 10 dias) USD 1.000,00

Regresso antecipado USD 2.000,00

Atraso de voo USD 200,00

Retorno de acompanhante USD 2.000,00

Hospedagem de acompanhante USD 320,00

Regresso de menores USD 2.000,00

Prorrogação de estadia USD 900,00

Despesas jurídicas em viagem USD 8.000,00

Despesas com fiança e despesas legais 
em viagem USD 8.000,00

PREÇo: R$ 526,98

PlaNo MENSal – NaCIoNal

DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES E/OU 
ODONTOLÓGICAS

R$ 10.000,00

MORTE ACIDENTAL R$ 80.000,00

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL 
POR ACIDENTE

R$ 80.000,00

EXTRAVIO DE BAGAGEM R$ 1.000,00

TRASLADO DE CORPO R$ 20.000,00

TRASLADO MÉDICO R$ 20.000,00

REGRESSO SANITÁRIO R$ 20.000,00

ASSISTÊNCIA FUNERAL R$ 5.000,00

HOSPEDAGEM APÓS ALTA HOSPITALAR R$ 100,00 / Dia. Limite 5 dias

REMARCAÇÃO DE PASSAGEM PARA 
REGRESSO

R$ 3.000,00

ACOMPANHANTE EM CASO DE 
HOSPITALIZAÇÃO PROLONGADA

R$ 3.000,00

HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTE EM 
CASO DE HOSPITALIZAÇÃO PROLONGADA

R$ 100,00 / Dia. Limite 5 dias

ACOMPANHAMENTO DE MENOR R$ 3.000,00

REMARCAÇÃO DE PASSAGEM PARA REG. 
FAMÍLIA

R$ 3.000,00

DANOS DE BAGAGEM R$ 300,00

EXTENSÃO DE VIGÊNCIA POR RAZÕES 
MÉDICAS

Sim

LOCALIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE 
BAGAGEM

Sim (se transporte aéreo)

PREÇo: R$ 32,42

SIMUlaÇÃo – PlaNoS MENSal E aNUal

oNDE o SEGURo VIaGEM 
é oBRIGaTÓRIo

Inicialmente, cinco países do bloco 
da Comunidade Europeia (CE) assinaram, 
em 1985, o Acordo de Schengen que 
estabeleceu a livre circulação de pessoas 
no território europeu.

Atualmente os países que integram 
a CE exigem que turistas comprovem 
possuir um plano de assistência médica 
e hospitalar, no valor mínimo de € 30 mil.
Embora não seja um procedimento rotineiro 
das autoridades aduaneiras, é recomendável 
não contrariá-las, no caso de exigirem a 
apresentação do cartão de assistência 
médico-hospitalar. A falta do documento 
implica o retorno do turista ao país 
de origem.

Fonte: Tudo sobre seguros

relacionadas à estabilização do quadro clínico do segu-
rado que lhe permita continuar viagem ou retornar ao 
local de sua residência, não havendo cobertura para a 
continuidade e o controle de tratamentos anteriores, 
check-up e extensão de receitas.”

Reembolsos de despesas
É importante o corretor de seguros também alertar 

o cliente em relação aos reembolsos. Cada processo 
exige uma documentação específi ca, além do preen-
chimento do aviso de sinistro. 

As situações consideradas são: atraso de voo; extra-
vio, roubo, furto, destruição da bagagem ou danos à 
mala; atraso na liberação da bagagem; despesas com 
farmácia; cancelamento ou interrupção de viagem; 
assistência jurídica; fi anças e despesas legais; despe-
sas médico-hospitalares, odontológica e de repatria-
ção e remoção médica; morte acidental; e invalidez 

permanente total ou parcial por acidente.
Segundo os especialistas, a frequência de sinistra-

lidade do produto varia conforme o destino, idade, 
época do ano, entre outros fatores. Os principais acio-
namentos são relacionados a despesas médicas, farma-
cêuticas e odontológicas, e extravio de bagagem. Com 
base no último ano, a Porto Seguro teve, em média, 
500 acionamentos por mês de assistências oferecidas.      

“Por isso, durante o planejamento da viagem, a fi gu-
ra de especialistas, como corretores de seguros e agen-
tes de viagem, se torna indispensável, pois eles podem 
prestar consultoria, esclarecer dúvidas e orientar sobre 
as melhores opções de seguro, de acordo com cada 
perfi l de viajante. Esses profi ssionais são responsáveis 
por garantir uma viagem tranquila e segura para o 
cliente e evitar imprevistos antes, durante e depois”, 
conclui Prazeres.
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Mais informações:
(11) 3513-6101 / (11) 99145-8012

sincortur@adturismo.com.br

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

www.centraldeviagenssincorsp.org.br

Acesse agora mesmo e confi ra as promoções.

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

Pelo site é possível:

Comprar passagens 
com suporte da 

Central para qualquer 
necessidade

Obter descontos na 
compra de pacotes, 
cruzeiros, hotéis e 

locação de veículos

Conferir opções 
de pesquisas 

e reservas

Contar com suporte 
pós-venda e atendimento 

especializado, com telefone 
emergencial nos fi nais 

de semana



cenário

Por Thamires Costa
Com a força de venda dos corretores de seguros e 

o potencial do mercado de seguros, o segmento não 
decepcionou mesmo diante de um cenário econômi-
co adverso, como o atual no Brasil. De acordo com o 
Ranking das Seguradoras, elaborado pelo Sincor-SP, 
o faturamento das companhias, em 2015, alcançou 
o montante de R$ 126,6 bilhões, um crescimento de 
7% em relação ao ano anterior.

“Se é correto dizer que esse aumento ficou leve-
mente abaixo da taxa inflacionária no período, é 
igualmente justo reconhecer o resultado positivo da 
atuação conjunta de seguradores e corretores de segu-
ros que, mesmo diante da economia, não esmoreceu, 
demonstrando claramente sua pujança e capacidade 
de superar dificuldades”, afirma Alexandre Camillo,  

Ranking das Seguradoras aponta 
crescimento do mercado, mesmo 
diante de cenário adverso

Grupos (2015) Valores Part. (%)

1 BRADESCO 29.322.273 23,16%

2 BANCO DO BRASIL-MAPFRE 16.142.401 12,75%

3 SULAMÉRICA 15.239.665 12,04%

4 PORTO SEGURO 12.630.910 9,98%

5 ZURICH 6.401.688 5,06%

6 ITAÚ 5.144.826 4,06%

7 CAIXA SEGUROS 4.766.557 3,77%

8 TOKIO MARINE 3.704.601 2,93%

9 HDI 3.323.828 2,63%

10 ACE-CHUBB 3.211.619 2,54%

Grupos (2015) Valores Part. (%)

1 ZURICH 1.913.700 15,17%

2 BANCO DO BRASIL-MAPFRE 1.806.637 14,33%

3 PORTO SEGURO 1.256.885 9,97%

4 BRADESCO 1.240.180 9,83%

5 ACE-CHUBB 1.067.380 8,46%

2015

Ranking das
Seguradoras

presidente do Sincor-SP.
Pelo quinto ano consecutivo, a liderança do setor 

ficou com o grupo Bradesco, que possui 23,1% do 
mercado. Na sequência estão o Banco do Brasil-Ma-
pfre e a SulAmérica, com participações de 12,7% e 
12,04%, respectivamente.

O faturamento total do ramo automóvel chegou 
aos R$ 33,3 bilhões, com avanço de 3% em relação 
ao estudo de 2014. Já o segmento de pessoas atingiu 
R$ 33,2 bilhões de faturamento, com crescimento de 
6%. A receita no segmento de saúde alcançou os R$ 
32,4 bilhões, um aumento de 13% em relação a 2014. 
O material, produzido pelo consultor de economia do 
Sincor-SP, Francisco Galiza, pode ser conferido através 
do site do Sincor-SP.

RaNkING ToTal (SEM VGBl)

Grupos (2015) Valores Part. (%)

1 PORTO SEGURO 9.118.766 27,36%

2 BANCO DO BRASIL- MAPFRE 4.969.184 14,91%

3 BRADESCO 3.944.256 11,83%

4 SULAMÉRICA 3.429.981 10,29%

5 HDI 2.916.379 8,75%

aUToMÓVEl

Grupos (2015) Valores Part. (%)
1 BRADESCO 6.779.392 20,42%
2 BANCO DO BRASIL-MAPFRE 5.636.043 16,98%
3 ITAÚ 4.063.173 12,24%
4 ZURICH 3.591.976 10,82%
5 CAIXA SEGUROS 1.924.028 5,80%

Grupos (2015) Valores Part. (%)
1 PORTO SEGURO 381.206 13,75%
2 J. MALUCELLI 310.307 11,20%
3 PANAMERICANA 281.530 10,16%
4 POTTENCIAL 230.355 8,31%
5 BANCO DO BRASIL-MAPFRE 188.791 6,81%

Grupos (2015) Valores Part. (%)
1 BRADESCO 16.749.135 51,62%
2 SULAMÉRICA 10.875.924 33,52%
3 UNIMED 2.115.270 6,52%
4 PORTO SEGURO 1.070.817 3,30%
5 SOMPO 558.716 1,72%

Grupos (2015) Valores Part. (%)
1 ACE-CHUBB 389.861 13,81%
2 BANCO DO BRASIL-MAPFRE 273.991 9,70%
3 ALLIANZ 268.124 9,50%
4 TOKIO MARINE 233.054 8,25%
5 NOBRE 219.418 7,77%

PESSoaS

RISCoS FINaNCEIRoS

SaÚDE 

TRaNSPoRTES 
PaTRIMoNIal
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comissões

O preposto do corretor de seguros
O tema desta matéria da Comissão de Ética - de 

grande interesse por parte da nossa categoria profi s-
sional e que provoca muitas dúvidas pela sua aparente 
complexidade, longe de querer fornecer um parecer ab-
soluto sobre todos os aspectos que orbitam o assunto -, 
procura desmistifi car a fi gura do “Preposto” de corretor 
de seguros ou de sociedade corretora de seguros.

Dito isto, esclarecemos que:
1. Preposto, conceitualmente falando, não é aquele 

que trabalha para nós, mas sim, quem nos RE-
PRESENTA. Dessa maneira, preposto é toda pes-
soa física que, designada por um único corretor de 
seguros, atua exclusivamente em seu nome e sob 
sua responsabilidade.

2. Ao mesmo, portanto, cabem todas e as mesmas 
responsabilidades imputadas ao profi ssional cor-
retor de seguros, inclusive, os impedimentos a 
estes impostos. 

3. O preposto também poderá substituir o corretor 
de seguros em seus impedimentos legais, porém, 
destacamos que aquele deverá estar devidamen-
te habilitado e registrado como corretor de se-
guros perante a Superintendência de Seguros 
Privados (Susep).

4. Cada corretor de seguros, pessoa física, poderá re-
gistrar até o máximo de dez prepostos.

E caberá à Susep proceder com o registro do pre-
posto, através de formulário próprio e requerido pelo 
corretor de seguros que fi cará responsável por este 
profi ssional. Uma vez fi nalizado tal procedimento, 
a comprovação desta qualifi cação poderá ser consul-
tada no site daquela superintendência securitária – a 
exemplo do que ocorre com nossa categoria.

E em defesa dos interesses dos corretores de seguros 

que habilitam tal profi ssional como seu representan-
te, é terminantemente proibido ao preposto atuar por 
conta própria no mercado de corretagem de seguros. 
Caso se apure irregularidade administrativa perpetra-
da pelo mesmo, no âmbito das normas postas pelo 
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) 
– fi scalizadas e executadas pela Susep, ou infrações 
penais e cíveis dispostas na legislação especial ou in-
fraconstitucional, o preposto estará sujeito à instaura-
ção de Processo Administrativo Sancionador – PAS, 
para aplicação das sanções cabíveis, previstas na Re-
solução CNSP nº 243/2011 - sem prejuízo da res-
ponsabilização do corretor de seguros que requereu a 
sua inscrição.

Estas são, em apertada síntese, as condições legais 
que deverão ser observadas para este procedimento 
junto à Susep. Sendo essa a sua escolha na contratação 
de um representante que o auxilie na sua atividade 
profi ssional ou da sua empresa, procure o Sincor-SP 
para auxiliá-lo(a) nos devidos trâmites para o necessá-
rio registro do mesmo. 

Da mesma maneira que, esclarecidos os principais 
pontos que normatizam a contratação e registro do pre-
posto, não poderíamos deixar de citar (a título de aná-
lise e comparação) a fi gura do “produtor de seguros”. 

Outrora, nosso Sindicato - através de um dos seus 
Fóruns Jurídicos - teceu importantes considerações 
acerca da responsabilidade trabalhista do corretor de 
seguros. Sendo assim, entre os vários pontos discu-
tidos naqueles eventos, destacou-se que para que se 
confi gure o vínculo empregatício, há a necessidade 
do preenchimento de alguns requisitos, conforme 
estabelecido pelo art. 3º da Consolidação das Leis 
do Trabalho: “considera-se empregado toda e qual-
quer pessoa física que prestar serviços de natureza 

não eventual a empregador, sob a dependência deste 
e mediante salário”. Neste sentido, podemos afi rmar 
que os requisitos para a caracterização do vínculo em-
pregatício são: serviço prestado por pessoa física, pes-
soalidade, não eventualidade, subordinação e onero-
sidade. Requisitos estes facilmente comprovados, caso 
um produtor resolva impetrar uma ação trabalhista 
contra o seu empregador.

Sendo assim e conforme as diversas “saídas” en-
contradas pelos nossos pares para mitigar esta ques-
tão (instrumentos particulares; contratos de adesão  
etc), a bem da verdade, a fragilidade de uma relação 
trabalhista calçada nestas condições, poderá ensejar 
demandas judiciais de grande monta para o emprega-
dor infrator, posto que, entre outros requerimentos, o 
“produtor” poderá pleitear verbas rescisórias e demais 
indenizações de ordem trabalhista que, exemplifi ca-
do por um caso concreto, pode chegar a valores que 
montam R$ 200.000,00 (neste caso, a reclamação 
baseou-se num período reclamado de 4 anos, com 
uma média salarial de R$ 6.000,00 – entre remune-
ração fi xa e comissões). 

Diante de tal quadro, sugerimos que para esclarecer 
melhor o assunto no âmbito das relações trabalhistas, 
todos façam uma consulta à Convenção Coletiva da 
categoria dos securitários, no site do respectivo sindi-
cato, através do link http://bit.ly/29kPY9S.

E, sempre bom ressaltar, conforme preconizado 
pelo art. 7º da Resolução CNSP 243/2011, existem 
três situações nas quais o corretor de seguros pode 
vir a ter o seu registro profi ssional CANCELADO 
e, numa delas, a norma é clara ao dispor que “A 
pena de cancelamento de registro será aplicada ao cor-
retor de seguros, pessoa natural ou jurídica, que tenha 
sido, nos últimos cinco anos, condenado à pena de sus-
pensão por infração da mesma natureza ou quando a 
infração cometida também for capitulada como crime 
ou, ainda, quando o infrator tiver sofrido condenação 
criminal, com trânsito em julgado, por ato praticado 
no exercício da profi ssão.”, vale dizer, se o funcionário 
não registrado, independentemente de uma reclama-
ção trabalhista, conhecedor de seus direitos e de suas 
prerrogativas, DENUNCIAR o corretor de seguros 
ou a sociedade corretora de seguros perante a Susep 
por qualquer crime no âmbito do Direito do Traba-
lho (ou, também, na esfera cível ou penal), poderá 
ser imputada a sanção de CANCELAMENTO DE 
REGISTRO PROFISSIONAL. E observem: não 
estamos aqui falando de processo judicial, trânsito 
em julgado... Basta a conduta estar capitulada como 
crime para que esta sanção seja imposta ao corretor 
de seguros.

Esse conteúdo foi produzido pela Comissão de Ética do Sincor-SP, que é composta por: Paulo Jatene Bosisio (coordenador), 
José Carlos N. de Souza, Luis Ricardo Moreira e Marcos Ribeiro Cunha

Caso pretenda registrar seu auxiliar como preposto, estas são, em apertada síntese, 
as condições que deverão ser observadas para esse procedimento junto à Susep. Se a 

escolha for essa, procure o Sincor-SP na sua região para que o auxilie nessa demanda
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O QUE SEU CLIENTE 
PRECISA SABER

RISCOS NA WEB:

16 JCS JUNho 2016



A chance da sua conta de e-mail ser hackeada é  
cinco vezes maior do que sua casa ser invadida

Valdecy Urquiza
chefe do escritório da Interpol no Brasil

dolosos e/ou negligentes de colaboradores – como, 
por exemplo, o extravio de dados, transferência errô-
nea de informações por negligência de funcionários ou 
roubo de informação física ou eletrônica. Já as ameaças 
externas são baseadas em ações de terceiros que tentam 
invadir sistemas para obter informações e/ou paralisar 
as operações das empresas”.

O executivo ainda alerta que em ambas as amea-

Desde roubo de dados a invasão de 
hackers, tanto os usuários comuns como 
empresas correm riscos na internet, e saber 
se proteger virtualmente é essencial nos 
dias de hoje

Por Thamires Costa
Uma das primeiras conexões entre computadores 

aconteceu em 1985, quando um conjunto de redes 
universitárias permitia a transição de dados entre elas, 
através de seus IPs (Protocolos de Internet).  Apenas 
três anos depois, em 1988, aconteceu a abertura da 
rede para interesses comerciais e, logo após, serviços 
como e-mail e conexão pelo método dial-up começa-
ram a se popularizar. Somente no final dos anos 90, 
é que a internet como conhecemos hoje, começou  
a surgir.

Nos primórdios da internet, as ameaças virtuais não 
eram de conhecimento geral, mas, após a presença 
massiva das empresas e das pessoas, os ataques come-
çaram a se tornar comuns. De tempos em tempos, 
empresas e entidades veem a público denunciar ata-
ques cibernéticos, estimando uma perda de até US$ 
3 trilhões em ativos por ano em todo o mundo. O 
risco virtual é considerado uma das principais ameaças 
para as grandes companhias, no entanto, a contrata-
ção do seguro ainda não é um hábito, principalmente  
no Brasil.

De acordo com a diretora de combate a crimes digi-
tais da Microsoft, Vanessa Fonseca, qualquer empresa 
no mundo, seja de pequeno, médio ou grande porte, 
está sujeita a sofrer um ataque virtual. “A pergunta cer-
ta não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer. 
Pois todas as empresas que estão no ambiente online, 
correm riscos”, complementa.

O chefe do escritório central da Interpol no Brasil, 
Valdecy Urquiza, revela que as empresas são os alvos 
mais prováveis dos ataques de hackers. “Em média, 
uma empresa é alvo de 46 ataques cibernéticos por 
semana, dos quais 1,7 são bem sucedidos”, declara o 
delegado, que também faz um alerta. “A chance da sua 
conta de e-mail ser hackeada é cinco vezes maior do 
que sua casa ser invadida. Este é o tamanho do proble-
ma que enfrentamos”.

Perigos no ambiente online
Quanto às ameaças virtuais, o gerente de linhas fi-

nanceiras da AIG Brasil, Flávio Sá, explica que existem 
variadas formas, tanto internas como externas. “As in-
ternas, por exemplo, são oriundas basicamente de atos 

ças, as empresas estão expostas a perdas financeiras 
significativas. “Além de trazer consequências à repu-
tação da empresa e de seus usuários, comprometendo 
o futuro da organização, há também os riscos regu-
latórios, financeiros, operacionais e de propriedade  
intelectual”, alerta.

De acordo com pesquisa feita pela Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo, os hackers têm 

Coberturas
•	 Custos	e	despesas	para	restaurar,	restabelecer	ou	recriar	os	dados	eletrônicos,	quando	possível;	
•	 	Honorários,	custos	e	despesas	para	notificar	pessoas	interessadas,	e	para	capacitação	referente	a	roubo	de	

identidade e registro de crédito, ou o monitoramento de uma identidade;
•	 Consultor	de	relações	públicas,	com	o	objetivo	de	mitigar	os	danos	à	reputação;
•	 Honorários,	custos	e	gastos	relacionados	a	uma	possível	investigação;
•	 Perda	por	extorsão;	
•	 	Pagamento	do	lucro	líquido	que	teria	sido	ganho	ou	despesas	operacionais	contínuas	incorridas	durante	a	

interrupção material, incluindo gastos com folhas de pagamento;
•	 Pagamento	das	perdas	devidas	a	terceiros.

Fonte: Willis Towers Watson

$300.000.000,00

$250.000.000,00

$200.000.000,00

$150.000.000,00

$100.000.000,00

$50.000.000,00

$-

Valores em dólares

$246.226.016,00

Transferência de dados Furto de identidade Sequestro de dados

$57.294.589,00

$1.600.000,00

Perdas anuais
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Além de trazer consequências à reputação da empresa e de seus 
usuários, comprometendo o futuro da organização, há também os riscos 

regulatórios, fi nanceiros, operacionais e de propriedade intelectual
Flávio Sá

gerente de linhas fi nanceiras da AIG Brasil

preferência em atacar micro, pequenas e médias em-
presas. Em 2014, 65,2% dos ataques cibernéticos com 
foco fi nanceiro, foram feitos em empresas pequenas e 
30,8% em grandes companhias. 

Mas quando falamos em riscos cibernéticos, quais 
são os verdadeiros perigos? Um dos crimes mais co-
metidos no mundo online atualmente é o sequestro 
de dados, quando hackers invadem um sistema e im-
pedem que os usuários tenham acesso, solicitando um 
valor para o resgate desses dados. Estima-se que esse 
tipo de delito causa uma perda de mais de US$ 1 bi-
lhão a cada ano no mundo. O furto de identidade, 
como fraude de perfi s e roubo de dados, tem um im-
pacto de US$ 57 bilhões, enquanto a transferência de 
fundos fi ca a frente de todos, com um desvio de US$ 
246 bilhões por ano, de acordo com levantamento 
do FBI.

Em 2013, 7% das empresas americanas reportaram 

perda de US$ 1 milhão ou mais, enquanto 18% das 
empresas relataram perdas de US$ 50 mil ou mais. No 
EUA e na maioria dos países da Europa existe uma lei 
que obriga as empresas a reportarem os ataques a toda 
sua base e à mídia. “No Brasil, essa lei ainda não existe, 
o que impede a reação adequada de muitas empresas 
ao serem atacadas”, alerta Valdecy.

Proteção
Diante de todos esses riscos, ter uma equipe de 

tecnologia que realize o backup dos arquivos com 
frequência, faça a atualização de antivírus, software e 
programas é essencial. No entanto, essas medidas não 
garantem que a empresa não sofra um ataque. Por isso, 
é de extrema importância que o corretor de seguros 
esteja atento para oferecer também essa proteção. “Os 
corretores devem se certifi car que a seguradora enten-
da as necessidades do segurado sobre a privacidade 
dos dados. Para tanto, é importante que as coberturas 

possam amparar tanto os prejuízos a terceiros como, é 
claro, aos próprios contratantes do seguro”, completa 
o executivo da AIG. 

Para o diretor de riscos corporativos da Willis To-
wers Watson, Alvaro Igrejas, o papel do corretor é 
alertar o cliente para todas essas ameaças, ressaltando 
que os riscos no ambiente online causam tantos da-
nos quanto os riscos ‘físicos’. “O corretor pode ajudar 
a empresa a entender melhor os riscos da operação e 
buscar soluções mais adequadas à realidade do clien-
te”, alerta.

De acordo com Flávio Sá, o maior desafi o do mer-
cado brasileiro de Cyber é a criação de cultura e en-
tendimento do risco. “Atualmente as perdas pelo va-
zamento de dados são milionárias e todas as indústrias 
estão expostas. É questão de tempo para a maturação 
do produto no mercado local, assim como aconteceu 
em outros países”, completa.

Deep Web
O perigo online é tão real que existe o submundo da internet, onde circulam 
informações sobre comercialização de armas, drogas, pornografia infantil, 
canibalismo e diversos outros itens ilegais, é a chamada Deep Web. Grande 
parte desses dados é conteúdo bruto, não formatado para uso humano e ela 
tem esse nome por ficar abaixo do mundo da internet que nós conhecemos, 
basicamente o que pode ser encontrado em sites de busca. Para ser acessada, 
é necessário o uso de diversos mecanismos de busca em conjunto, além de 
ferramentas adicionais e de pesquisa individuais de cada site. 
No entanto, especialistas declaram que nem só de coisas bizarras é feita a Deep 
Web, há também links para download de livros, músicas, filmes e informações 
raras. Mas fazem um alerta: a pessoa que não tem conhecimento suficiente se 
torna um alvo fácil quando acessa a internet profunda, isso porque lá, circulam 
diversos vírus e hackers que podem, facilmente, invadir o seu computador.
De acordo com o chefe da Interpol, alguns dados hackeados são comercializados 
no submundo da internet, onde a maioria da população não tem acesso. “Na 
Inglaterra existe um crime cibernético que, mediante pagamento, o hacker 
insere dados no banco da seguradora, como se a pessoa tivesse direito 
à	 indenização,	 por	 exemplo”,	 explica.	 Em	 determinados	 sites	 é	 possível	
encontrar também dados de cartões de crédito brasileiros, contas bancárias 
de empresas, etc., que podem ser comprados por qualquer cibercriminoso. 
“É um mundo inteiro a ser explorado, onde acontece diversos crimes e onde 
bilhões de dólares já foram desviados, afetando bancos, empresas e diversas 
pessoas”,	alerta	Valdecy.
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E S T Á  C H E G A N D O

U M A  D A S  M A I O R E S

S E G U R A D O R A S

D O  J A P Ã O .

E ,  C O M  A  N O S S A

P A R C E R I A ,  V A I  S E

T O R N A R  U M A  D A S

M A I O R E S  D O  B R A S I L . A Sompo Seguros está chegando ao Brasil. 

E já começa sua história no País contando 

com os mais de 80 anos de experiência 

da Yasuda Marítima. Uma mudança 

enorme para a empresa, que agora soma 

o comprometimento japonês aos seus 

valores e amplia ainda mais a relação 

de confiança com você, corretor. 

Queremos que a sua história de sucesso 

com a Yasuda Marítima seja só o começo 

de uma nova história chamada Sompo.



benefícios

Parceria visa bem-estar de colaboradores
Pensando também nos colaboradores das empresas 

corretoras de seguros, o Sincor-SP fechou  parceria 
com a VB, empresa que oferece soluções em benefícios 
há mais de 20 anos. Com condições especiais para os 
associados ao Sindicato, a parceria foca na oferta dos 
benefícios para colaboradores de empresas, tais como 
alimentação, refeição, combustível etc. 

De acordo com o coordenador de Benefícios do 
Sincor-SP, Álvaro Fonseca, a parceria incentiva os 
associados a investirem na empresa. “É importante 
para o corretor de seguros que possui uma empresa 
ter um benefício que auxilie na gestão dos 

negócios”, completa.
O VB Refeição funciona como um cartão pré-pago, 

permitindo que o colaborador pague suas refeições 
com comodidade e segurança. Já o VB Alimentação 
substitui as convencionais cestas básicas, oferecendo 
mais facilidade nas compras mensais. O VB 
Combustível é o meio de pagamento dos reembolsos 
de combustível dos colaboradores, podendo ser 
também uma ferramenta de retenção. Para receber 
uma proposta comercial basta entrar em contato 
através do e-mail parcerias@vb.com.br ou telefones 
(11) 3004-4210 e 0800 725 4210. 

diálogo

As empresas corretoras de seguros em busca de 
profi ssionais já podem consultar o portal Empregos 
Seguros do Sincor-SP para selecionar os candidatos 
às vagas disponíveis. Para isso, basta acessar o 
endereço eletrônico: www.empregosseguros.com.br 
e fazer o login. Em fração de segundos terão à 
disposição os currículos dos candidatos. O contato 
com os pretendentes deverá ser feito diretamente pela 
empresa interessada.

Lançado no começo de abril, o portal Empregos 
Seguros, numa primeira etapa, apenas cadastrou 

Corretoras agora podem consultar perfi s de candidatos

currículos de candidatos. “O cadastramento 
está sendo um sucesso. Com o atual cenário de 
desemprego no País, esse Portal será uma efi ciente 
ferramenta para ajudar na recolocação dos 
profi ssionais. O número de candidatos inscritos 
tem nos surpreendido”, diz o coordenador do 
departamento Social do Sincor-SP e responsável pelo 
projeto, Luiz Morales.

O cadastramento de currículo continua e, desde 
o dia 15 de junho, as corretoras podem escolher 
os candidatos para as vagas disponíveis. De acordo 

com o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, 
o Portal permite encurtar o caminho para os 
interessados a ingressarem na corretagem de seguros 
ou de profi ssionais em busca de uma recolocação no 
mercado de seguros. 

“Com o crescimento do desemprego, este Portal é 
mais uma oportunidade para as pessoas em busca de 
trabalho ingressarem numa carreira promissora que, 
a despeito da crise, vem dando provas incontestáveis 
de sua força”.
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diálogo

O corretor de seguros como mediador do mercado

Sede do Sincor-SP recebe lançamento do Prêmio  
de Jornalismo da Fenacor

O aumento da judicialização no mercado de 
seguros tem sido notado nos mais diversos ramos 
do segmento, por causar gastos significativos para as 
seguradoras, que quase sempre perdem no processo. 
Por isso, a Associação Internacional de Direito de 
Seguros (AIDA) decidiu discutir o assunto realizando 
o evento “A visão do corretor dos métodos para 
solução de conflitos no mercado segurador”, no dia 
31 de maio, na sede do Sincor-SP.

De acordo com a presidente da AIDA Brasil, 
Ana Rita Petraroli, o tema vem ao encontro com o 
momento atual da justiça brasileira, que incentiva a 
conciliação e mediação das partes nos mais diversos 
processos judiciais. “Temos que trazer para o nosso 
dia a dia a cultura da conciliação”.

Segundo o presidente do Sincor-SP, Alexandre 
Camillo, que foi um dos painelistas do evento,  

O Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros, 
desenvolvido pela Fenacor, foi lançado para os 
profissionais do Estado de São Paulo no dia 28 de 
junho, na sede do Sincor-SP. Com a presença de 
diversas autoridades do mercado de seguros, o evento 
contou com a participação de jornalistas e corretores 
de seguros convidados.

Durante o evento, o presidente do Sincor-SP, 
Alexandre Camillo, destacou a relevância do Prêmio 
para destacar o esforço da imprensa na missão de 
orientar a população. “Vocês, jornalistas, têm o 
papel fundamental de propagar a importância do 

de maneira natural o corretor de seguros sempre 
agiu como mediador, pois é ele quem intermedeia as 
relações de consumo entre cliente e seguradora. “Talvez, 
se essa relação fosse direta, haveria um aumento no 
número de processos judiciais”, considerou.

Camillo ainda destacou a atuação do Sindicato 
como mediador, por meio da Ouvidoria e do Disque 

Sincor, que auxiliam os corretores associados nos 
entraves com as seguradoras. “Somente no ano 
passado atendemos mais de 800 processos, sendo 
74% revertidos favoravelmente ao corretor. O Disque 
Sincor é uma câmara de conciliação da categoria. 
Queremos ser uma solução para a justiça, para o 
Estado e para a sociedade”, defendeu.

seguro como um reparador de danos para toda 
sociedade”, completa.

O vice-presidente da Fenacor e presidente 
da Escola Nacional de Seguros, Robert Bittar, 
também ressaltou que o objetivo da premiação é 
prestigiar a imprensa. “Vamos reconhecer o esforço 
dos jornalistas em esclarecer a sociedade sobre a 
importância e o objetivo do seguro”.

 Representando as seguradoras, o presidente do 
SindsegSP, Mauro César Batista, destacou a ideia 
da Fenacor em realizar a premiação. “Este Prêmio 
vai ajudar mentes brilhantes a desenvolverem novos 

capítulos para a história do seguro”.
 A primeira edição do Prêmio conta com diversas 

categorias, que, no total, destinará R$ 270 mil às 
melhores reportagens publicadas ou veiculadas em 
diferentes mídias. Além disso, a categoria “Prêmio 
Especial / Corretor de Seguros” também oferece uma 
viagem de sete dias à Itália, incluindo passagem aérea 
em classe econômica, hospedagem em hotel categoria 
superior (4 estrelas) e o equivalente a 1.000 euros 
(câmbio do dia da premiação). As inscrições vão até o 
dia 17 de outubro e podem ser feitas pelo hotsite do 
evento www.fenacor.com.br/premiodejornalismo.
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homenagem 

sindical

A trajetória de um dedicado entusiasta do direito 
aplicado ao seguro

Sincor-SP inicia campanha  
de quitação da Contribuição Sindical

Por Thaís Ruco
Plínio Machado Rizzi, corretor de seguros e 

advogado, membro da Comissão Jurídica do Sincor-
SP desde 2010, faleceu na manhã de 30 de junho, 
aos 70 anos, vítima de câncer. Profissional admirado 
no setor, exercia com brilhantismo sua atividade 
de advogado especializado em seguros, além de 
professor e palestrante em eventos promovidos por 
diversas entidades do mercado, sempre traduzindo 
em linguagem acessível as implicações jurídicas do 
exercício da corretagem de seguros.

Para muitos, Plínio era conhecido por sua simpatia 
e estilo próprio de se vestir, sempre de terno, com a 
indefectível gravata borboleta e chapéu panamá, e, 
destoando do conjunto, há alguns anos havia trocado 
o carro pela motocicleta, que usava para visitar 
segurados, ir aos eventos e viajar.

Outros aspectos de sua vida pessoal foram 
abordados em reportagem da revista APTS Notícias 
em 2013. Era casado há 13 anos, viciado em leitura 
e música. Estudioso e autodidata, possuía uma 
biblioteca de 450 livros no ramo de direito, todos 
cuidadosamente encapados e catalogados. Superava 
em muito a média de leitura dos brasileiros, que é 

de quatro livros por ano, atingindo facilmente a cota 
anual de 30 livros, sendo no mínimo dois por mês, 
lidos, sempre, simultaneamente. Também lia em 
francês, italiano e espanhol. Adorava música, tendo 
uma discoteca com mais de 400 CDs, de estilos 
musicais variados do erudito ao popular.

Tornou-se advogado aos 54 anos. Embora o 
Direito tenha sido sua primeira opção quando 
iniciou o curso no Mackenzie aos 19 anos, em 1965, 
interrompeu os estudos no quinto ano. Arrumou 
seu primeiro emprego em uma gráfica como revisor, 
passando em seguida a vendedor, e deu-se tão bem 
que resolveu largar a faculdade.

Depois de perder o emprego em 1976, conseguiu 
colocação na Pamcary, tendo seu primeiro contato 
com seguro. Apaixonou-se pela área. Cuidou dos 
seguros de uma transportadora, até que decidiu 
habilitar-se corretor de seguros em 1982. No ano em 
que iniciou na atividade passou também a lecionar o 
próprio curso, na Escola Nacional de Seguros, sendo 
professor até 2004.

Em 1996, convidado pelo filho, aceitou ingressar 
novamente no curso de Direito no Mackenzie. 
Conseguiu concluir em dois anos e meio, resolvendo 

O Sincor-SP faz um alerta para os corretores de seguros 
que ainda não quitaram a Contribuição Sindical de 2016, 
lembrando que a inadimplência pode ocasionar o bloqueio  
do pagamento das comissões. De acordo com a Circular Susep  
Nº 447/2012, art. 2, as companhias seguradoras devem exigir  
a comprovação do recolhimento para liberar os valores.

Desse modo, a partir de 1º de julho, o corretor pessoa 
jurídica poderá acessar o site do Sincor-SP, gerar o boleto e fazer 
o pagamento da contribuição até o dia 29 de julho. Já para o 
corretor pessoa física, o vencimento é no dia 31 de agosto.

As empresas optantes pelo Simples Nacional estão 
dispensadas do pagamento da Contribuição, de acordo com 
o § 3º, do art. 13, da Lei Complementar nº 123. No entanto, 
é preciso avisar o Sincor-SP da opção, enviando um e-mail 
da “Consulta optante ao Simples Nacional” do ano de 2016 
(impressão no site da Receita Federal) ao departamento de 
Cadastro do Sindicato.

abrir um escritório de advocacia quando tinha 54 
anos, e considerava a decisão mais acertada de sua 
vida ter se formado. Mais tarde se tornou professor de 
pós-graduação na mesma instituição.

Plínio foi modesto ao falar de sua contribuição. 
“Não brinco de advogado, não movo ações sem que 
o fundamento de pedido do cliente esteja fortemente 
sedimentado. Nessa linha, acredito que dou minha 
contribuição ao mercado, que é pequena como um 
grão de areia na praia. Mas, como a praia é feita de 
grãozinhos, creio que tenho ajudado o mercado a ser 
essa maravilha que é hoje”.
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Voz do Empreendedor
Em mais uma leva de encontros com os representantes das 

seguradoras, os corretores de seguros das regionais do Sincor-SP 
dão continuidade ao já tradicional Voz do Empreendedor.

Piracicaba e Icatu – 24.05 Zona Leste e Ituran – 01.06 Guarulhos e Amil – 08.06 Franca e Liberty – 16.06 Fernandópolis e Met Life – 22.06

ABCDMR e MetLife – 21.06

Araçatuba e Liberty – 21.06

Osasco e Tokio Marine – 16.06

Araçatuba e Porto Seguro – 14.06

Bauru e Tokio Marine – 10.06

Marília e Tokio Marine – 09.06

Assis e SulAmérica – 09.06

Campinas e Allianz – 08.06

Barretos e SulAmérica – 08.06

Mogi das Cruzes e MetLife – 08.06

Jundiaí com Bradesco e Icatu – 31.05

São João da Boa Vista e  Tokio Marine – 25.05

Santos e HDI – 24.05

Campinas e SulAmérica – 24.05

Araraquara e SulAmérica – 24.05

Assis e Tokio Marine – 24.05

ARARAQUARA

Administração da corretora
“Empreendedorismo e gestão empresarial” foi a palestra 

que aconteceu na Regional Araraquara, dirigida por José 
Roberto Placco, no dia 7 de junho. O treinamento é o 
resultado da parceria entre o Sincor-SP e a Escola Nacional 
de Seguros e foi ministrada por Guilherme Contrucci.

OSASCO

Encontro com 
seguradoras

Os representantes das seguradoras parceiras 
do Sincor-SP se encontraram com o diretor 
da Regional Osasco, Eduardo Minc, no 
dia 1º de junho para acertar a agenda dos 
próximos meses.

ZONA LESTE

Ferramenta para gestão
Entre os dias 9 e 12 de maio, os corretores de 

seguros da Regional Zona Leste, dirigida por José 
Carlos Rossatto, receberam o curso “Excel básico 
para corretores de seguros”, onde aprenderam a 
utilizar os recursos da ferramenta para um melhor 
desempenho comercial.

BAURU

Visita à corretora
O presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, 

o 1º vice-presidente, Boris Ber, acompanhados 
do diretor da Regional Bauru, Fernando Alvarez, 
participaram da inauguração do escritório do Grupo 
Yba, durante visita à região.

MARÍLIA

Comissões Técnicas 
O diretor da Regional Marilia, Walter 

Reis, recebeu os assistentes das comissões 
técnicas do Sincor-SP para uma reunião de 
alinhamento, no dia 31 de maio. 

Nova Alta Paulista e AIG – 01.06

FRANCA

Estratégia nos negócios
No dia 14 de junho, foi a vez dos corretores de seguros 

da Regional Franca, dirigida por Hildemar José da Silveira, 
assistirem a palestra “Como elaborar um plano de negócio 
efi caz”, ministrada por Guilherme Contrucci, da parceria 
entre Sincor-SP e Escola Nacional de Seguros.
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Maio Amarelo cumpre tarefa de orientar 
população sobre segurança no trânsito

ação social

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

Legendas
1. Santos – 23.05
2. Sorocaba – 24.05
3. Araraquara – 30.05
4. São Carlos – 31.05
5. Araçatuba – 06.06
6. Marília – 07.06
7. Presidente Prudente – 08.06
8. São José do Rio Preto – 09.06
9. Fernandópolis – 10.06

Dia do Bem Seguro 
Os corretores de seguros da 

Regional Mogi das Cruzes, dirigida 
por Fábio Mattos, realizaram  a 
doação de 96 litros de leite, 100kg 
de feijão e 180kg de arroz para a 
Creche Fraternidade.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Atendimento
Fones  11  3188-5080/3188-5072

3188-5073/3188-5074
www.sicoobcredicorsp.com.br

A NOSSA 
HISTÓRIA DE SUCESSO 

TAMBÉM É SUA, 
O FUTURO VAMOS 
TRILHAR JUNTOS

25JCS JUNho 2016



espaço do clube

bônus

Crise exige mudança de atitude dos corretores,  
dizem líderes do setor

O conturbado momento político e econômico 
do País motivou o Clube dos Corretores de Seguros 
de São Paulo (CCS-SP) a convidar as principais 
lideranças do mercado de seguros paulista para 
analisar a situação e discutir saídas para a crise. O 
encontro aconteceu dia 7 de junho, no Circolo 
Italiano. “Precisamos definir um rumo, porque o 
cenário atual está muito complicado”, disse o mentor 
do CCS-SP, Adevaldo Calegari.

Para Alexandre Camillo, presidente do Sincor-SP, a 
instabilidade política traz reflexos também ao setor de 
seguros. Tanto é que existem, no momento, questões 
pendentes, como o seguro auto popular, que já foi 
lançado, mas ainda passará por reformulações; as 
revisões do DPVAT; o seguro obrigatório de danos 
causados por embarcações, o DPEM, que ainda 
não foi solucionado; e a autorregulação. Ele ainda 
acrescentou à lista de incertezas a eventual troca de 
comando na Susep no novo governo.

 “Precisamos parar de sofrer, encarar o problema 
e nos adaptar”, disse. Camillo lembrou os 
questionamentos que recebeu, no início de sua gestão, 
por levantar a bandeira do empreendedorismo. 
“Quando iniciamos esse conceito, não imaginávamos 

que passaríamos por essa crise. Hoje, vemos o quão foi 
e é muito oportuno”, disse.

O presidente do Clube Vida em Grupo São Paulo 
(CVG-SP), Dilmo Bantim Moreira, indicou o 
segmento de seguros de pessoas como opção rentável 
para os corretores de seguros. A comissão mínima 
dos corretores e a concorrência entre membros da 
categoria foram as questões que o presidente da União 
dos Corretores de Seguros (UCS), Marcelo Guirao, 
trouxe ao evento.

O mentor do Clube dos Corretores de Osasco e 
Região (CCS-OR), José Amélio de Souza, acrescentou 
que o ramo de automóvel enfrentou déficit de 3% 
no primeiro trimestre do ano. Pedro Barbato Filho, 
presidente da Câmara dos Corretores de Seguros 

do Estado de São Paulo (Camaracor-SP), elogiou 
iniciativa do CCS-SP de reunir as lideranças para 
analisar o cenário, reconhecendo a complexidade do 
tema, e Osmar Bertacini, presidente da Associação 
Paulista dos Técnicos de Seguro (APTS), falou de sua 
experiência no enfrentamento a crises em mais de 50 
anos de carreira.

No encerramento do encontro, Calegari observou 
que o País já atravessou crises piores, como na época 
do governo Sarney, quando a inflação atingiu 86,4%, 
e que o mercado de seguros sobreviveu a todas. “Não 
existe instrumento no mundo que possa substituir 
uma apólice de seguro no momento em que uma 
vida é ceifada ou uma indústria pega fogo. Não tenho 
dúvida, vamos superar esse momento”, disse. 

ACONSEG-SP

Parceria com assessorias
Com a presença de executivos da SulAmérica 

Seguros, a Aconseg-SP realizou seu encontro 
mensal no dia 14 de junho. Entre outros 
assuntos, os executivos ressaltaram que o 
crescimento das assessorias foi superior ao da 
companhia no primeiro quadrimestre do ano. 
Para o presidente da seguradora, Gabriel Portella, 
saber que as assessorias possuem ações para atrair 

os profissionais do mercado, torna ainda mais forte o relacionamento comercial. 

CAMARACOR-SP

Relacionamento  
com associados

A Camaracor, em parceria com 
a Ituran, realizou a 11ª edição da 
tradicional Feijoada Ituracam, no dia 11 de junho, no restaurante North Beer. Segundo 
o presidente da entidade, Pedro Barbato Filho, participaram mais de 180 convidados, 
entre parceiros comerciais, associados e imprensa especializada. 

CIST

Subscrição e  
responsabilidade ambiental

Reunindo mais de 200 pessoas no Circolo Italiano, o workshop “A 
modernização dos seguros de transportes”, realizado pelo CIST, trouxe 
palestras atuais com temas que precisam ser pensados pelos profissionais do 
ramo. O painel “A responsabilidade do embarcador, transportador e segurador 
de produtos perigosos”, contou com palestra do Dr. Anderson de Andrade 
Caldas e debates de Carlos Suppi Zanini e Luis Carlos Arnosti. No painel 
“O RNS como apoio à subscrição”, que teve como palestrante Paulo Robson 

Alves e debatedores 
Gloria Aranha e 
Rosevaldo Alves da 
Silva, foi apresentado 
o Registro Nacional 
de Sinistros, que deve 
beneficiar diversos 
ramos de seguros, entre 
eles o de transportes. 
O evento aconteceu no 
dia 23 de junho.
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LIBERTY SEGUROS

Diretor de auto e residência, 
Mario Cavalcante

Com 15 anos de experiência  
no mercado segurador, o 
executivo será responsável pela 
estratégia, desenvolvimento 
e lançamento de produtos e 
serviços das áreas. Entre 2003 e 
2013, Cavalcante trabalhou na 

seguradora, onde passou pelas áreas de desenvolvimento 
de produtos e property varejo. De 2013 a 2016, 
foi COO da Willis Towers Watson. O executivo é 
graduado em administração de empresas e MBA em 
Gestão de Negócios e Tecnologia da Informação.

movimentação

CVG-SP

Longevidade dos brasileiros 
UCS

Ampliação do público segurado
A UCS promoveu, no dia 24 de maio, o 4º Trocando Ideias, recebendo a Suhai Seguradora. 

A empresa foi representada por Marco Suhai, presidente do Conselho do Grupo e acionista, 
Fernando Soares, presidente da seguradora, além de Robson Tricarico e a equipe comercial. Os 
executivos apresentaram a estrutura de atendimento e os produtos que comercializa. “O objetivo 
da Suhai é ampliar oportunidades, oferecendo seguro aos 35% de auto e aos 97% de motocicleta, 
que são público não atingido pelo mercado segurador. Queremos proporcionar acesso ao seguro a 
todas as pessoas”, afirmou Marco Suhai.

FENSEG

Diretor executivo, Julio Cesar Rosa
Com mais de 40 anos de experiência dedicados 

ao mercado segurador, sendo de 2009 a 2014 
como presidente do Sindicato das Seguradoras no 
Rio Grande do Sul (SindsegRS), Julio Cesar Rosa 
assume o desafio de atuar como diretor executivo 
da FenSeg. Durante 14 anos na HDI Seguros, o 
executivo chegou ao cargo de diretor Regional no 
Rio Grande do Sul. Antes disso, também atuou 
na Liberty Seguros e na Generali.

ALLIANZ SEGUROS 

Diretor da divisão comercial, 
Eduardo Grillo

O executivo está na seguradora 
há dez anos, tendo ocupado 
até então o cargo de diretor da 
Regional Sul, passando agora a ser 
membro do Comitê Executivo 
da companhia. Graduado em 
Administração de Empresas, 
pós-graduado em Planejamento 
e Análise de Investimentos e 

em Estratégia e Organização, Eduardo Grillo acumula 20 
anos de experiência em outras companhias de destaque do 
mercado segurador e financeiro.

TOKIO MARINE SEGURADORA

Diretor de precificação e riscos diversos 
massificados, Arnaldo Bechara Filho

Profissional com 13 anos de experiência no mercado de 
seguros e há cinco anos na companhia, Arnaldo Bechara Filho 
tem como uma das principais metas alcançar a população que 
ainda não possui seguro residencial. Outro projeto é alavancar 
as vendas através do Canal Afinidades. Com a criação da 
diretoria, os departamentos de Precificação e RD Massificados 
passaram a centralizar também todas as demandas de cotações 
vindas do canal Afinidades, incluindo a carteira de Pessoas.

JLT BRASIL RESSEGUROS

Diretor comercial, 
Marcello Addeo

Atuário formado 
pela PUC-SP, o 
executivo tem 
mais de 27 anos 
de experiência 
no mercado 

segurador e ocupou cargos executivos em 
outras empresas multinacionais. Antes de 
ingressar na empresa, era membro do Comitê 
Executivo da Allianz Global Assistance. Na 
nova posição, terá como foco a prospecção de 
novos clientes em âmbito nacional.

O aumento da expectativa de vida dos brasileiros, combinado 
com o decréscimo da taxa de natalidade nas últimas décadas traz à 
sociedade uma questão urgente: a de se preparar para enfrentar a 
longevidade. O tema foi analisado pelo presidente do Conselho de 
Administração da Mongeral Aegon Seguros e Previdência, Nilton 
Molina, em evento do CVG-SP, realizado dia 16 de junho. 
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escada acima / escada abaixo
Use este espaço você também, enviando sugestões para o e-mail: jcs@sincorsp.org.br
Se aceita, sua sugestão poderá ser publicada nesta seção.

2. Receita do setor de saúde suplementar apresenta
crescimento de 10,3% no primeiro trimestre do ano (FenaSaúde)

1. Seguro viagem tem expansão de 56,6% 
somente em abril de 2016 (FenaPrevi)

3. 2ª fase do Empregos Seguros permite que empresas 
corretoras busquem profissionais cadastrados

4. Projeto de lei que torna obrigatória a contratação de 
seguro para barragens está pronta para votação (CQCS)

certifi cação

AC Sincor oferece espaço para 
arquivamento de dossiês de 
certifi cação digital
Por Th aís Ruco

Para cada certifi cado digital emitido é produzida uma documentação, chamada 
dossiê, contendo em média 12 páginas. Segundo as regras da ICP-Brasil (Infraestru-
tura de Chaves Públicas Brasileira), cada dossiê precisa ser guardado por dez anos a 
contar da data de expiração do certifi cado digital, o que faz com que as Autoridades 
de Registro precisem dispor de espaço para o armazenamento e, seguindo as obri-
gações, em local específi co para este fi m, em sala fechada com chaves tetras e outros 
requisitos para garantir a segurança das informações.

O advento da tecnologia CertiScan, implementada no segundo semestre de 2015 
(que permite a digitalização de 90% de cada dossiê, exigindo a guarda física de ape-
nas uma ou duas folhas do material), fez com que pelo menos os novos certifi cados 
digitais gerassem muito menos papel. Mas existe a documentação antiga que, até 
que seja digitalizada, precisa ser arquivada de forma correta. E as ARs pioneiras têm 
muito papel para ser digitalizado ou armazenado. O coordenador de certifi cação 
digital da AC Sincor, Armindo Guerra, estima que existam cerca de 200 mil dossiês, 
se somados todos os arquivos das ARs da AC Sincor.

Como opções para o armazenamento, a ICP-Brasil estabelece duas fi guras: o pon-
to de centralização de dossiês de uma AR, quando a Autoridade de Registro tem 
mais de uma unidade e cria um local para concentrar seus documentos; e o ponto de 
centralização de dossiês de uma AC, quando uma Autoridade Certifi cadora estabe-
lece um espaço para os documentos de suas ARs.

A AC Sincor criou sua Central de Dossiês no fi nal de 2015, oferecendo a opção 
de um local adequado e seguro para a guarda dos documentos, que era anseio para 
ARs que encontravam difi culdades com espaço físico. Montada em sala alugada pelo 
 Sincor-SP no 24º andar do prédio da sede, comporta o armazenamento de 1.800 
caixas, e em cada uma cabem cerca de 90 processos.

Os espaços são locados ao custo mensal de R$ 4,15 por caixa. Como incentivo, 
as ARs que trouxerem seus documentos até o fi nal de julho de 2016, terão desconto 
de 50%. Existe ainda uma política de subsídio, que vigora desde o início da Central 
de Dossiês, na qual as ARs recebem desconto, em porcentagens variadas, de acordo 
com a produção de certifi cados digitais AC Sincor.

Por agregar documentos de diversas empresas, a Central de Dossiês da AC segue 
algumas normas de segurança. No espaço circulam apenas agentes de registro, in-
clusive representantes da AC Sincor. No momento em que os documentos chegam 
para armazenamento, as caixas são lacradas perante os agentes de registro da AR e só 
podem ser abertas por eles. 

“Este pode ser um importante benefício para a AR. Dependendo do caso, do tipo 
de espaço físico que a empresa precisaria construir, fi ca mais barato e cômodo trazer 
para cá, além de garantirmos um ambiente adequado para armazenamento de docu-
mentos. Se uma AR estiver armazenando seus documentos em espaço inadequado, 
poderá ter problemas em uma auditoria”, analisa Armindo Guerra.
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1. Susep suspende exigibilidade do seguro 
DPEM por falta de oferta

2. Índice de reajuste para plano de saúde individual 
fica em 13,57% (ANS)

3. atendimento em seguradoras sobe até 700% após 
chuvas de granizo no interior de São Paulo (G1)

4. Projeto para venda do seguro auto popular 
continua em andamento

com corretor

Este quadro é produzido pela docente da Unisincor, Suely Aguiar

Cont. “A importância do 
bom português no contexto 
corporativo”
37. Prefi ro... do que / Prefi ro... a
 Errado: Prefi ro carne do que legumes.
 Certo: Prefi ro carne a legumes.
 Regra -  A regência do verbo preferir é a seguinte: “Preferir algo a 

alguma outrea coisa.” 

38. Existe / Existem
 Errado: Existe muitos problemas no nosso país.
 Certo: Existem muitos problemas no nosso país. 
  Regra -  O verbo existir admite plural, diferentemente do verbo haver, 

que é impessoal.
  Ex.: Há muitos problemas no nosso país ou Houve muitos problemas 

no nosso país.

39. Aluga-se / Alugam-se
 Errado: Aluga-se salas neste prédio.
 Certo: Alugam-se salas neste prédio.
  Regra -  A presença da partícula apassivadora “se” exige que o verbo 

transitivo direto concorde com o sujeito.
 Observação:  você pode fazer o desdobramento da oração:

Sala é alugada – sala (singular) + verbo é 
(concorda com o sujeito);
Salas são alugadas – salas (plural) + verbo são 
(concorda com o sujeito)

40. Precisa-se / Precisam-se
 Errado: Precisam-se de corretores de seguros.
 Certo: Precisa-se de corretores de seguros.
  Regra -  Nesse caso, a partícula “se” tem a função de tornar o sujeito 

indeterminado. Quando isso ocorre, o verbo permanece 
no singular.

41. Assistir o / Assistir ao
 Errado: Ele sentou-se na arquibancada e assistiu o jogo.
 Certo: Ele sentou-se na arquibancada e assistiu ao jogo.
 Regra - O verbo assistir, no sentido de ver, exige a preposição “a”. 
  Observação:  se você usar o verbo “ver”-  a regência será direta, 

sem preposição.
 Ex.: Ele viu o jogo com seus amigos. Ele sempre vê o programa do Jô.

42. Namorar alguém / Namorar com alguém
 Errado: Pedro namora com Cristina.
 Certo: Pedro namora Cristina.

 Regra - A regência do verbo namorar não admite preposição. 

43. Deu / Deram tantas horas
 Errado: Deu onze horas e ele ainda não embarcou.
 Certo: Deram onze horas e ele ainda não embarcou.
 Regra -   Os verbos dar, bater e soar concordam com as horas.

Porém, se houver sujeito, deve-se fazer a concordância:
 Ex.: O relógio deu dez horas. O sino bateu dez horas

44. Ensinar o / Ensinar ao
 Errado: Eu ensino os meus alunos. 
 Certo: Eu ensino aos meus alunos. 
  Regra -  A regência do verbo ensinar é indireta, ou seja, exige a 

preposição “a”, quando se trata de transmitir conhecimento 
a alguém.
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Presença constante - Como estar 
mais próximo do cliente utilizando 
as redes sociais

ponto de vista

Daniel Sousa
Diretor de Marketing da agência 
4YouDesign, com 25 anos de 
atuação no mercado de seguros. 
É graduado em Administração de 
Empresas, com especialização 
em Administração de Marketing 
e MBA em Gestão Empresarial 
e Inovação com extensão na 
Berkeley University of Califórnia – 
B.I. International

Na maioria das vezes, o corretor inicia 
sua carteira de clientes com pessoas de 
seu círculo social, como familiares, amigos, 
colegas e frequentadores dos mesmos espaços 
(como clubes, igrejas, escolas etc). Começar 
com um círculo como esse é o sufi ciente para 
dar os próximos passos

colegas e frequentadores dos mesmos espaços (como clubes, 
igrejas, escolas etc). Começar com um círculo como esse é o 
sufi ciente para dar os próximos passos. 

Depois, crie uma fanpage, página direcionada para empre-
sas ou marcas, direcionando suas conexões para ela. É nesse 
espaço onde todos poderão interagir com os seus posts, no-
tícias do setor e novidades sobre produtos. Podendo assim, 
estar presente no dia a dia de cada um deles.

Mais alcance 
Ampliar o seu campo de atuação torna-se possível ao im-

pulsionar suas publicações, sendo necessário um investimen-
to interessante, pois é muito menor comparando aos custos 
com mídia impressa. Possibilitando reforçar sua presença com 
seus clientes e até mesmo alcançar as conexões deles ou um 
público específi co. 

Sempre em movimento
Ser corretor é estar sempre próximo, mesmo que seja vir-

tualmente. E, manter uma fanpage pede novidades. Atualize 
sua página com informações interessantes como dicas e pro-
dutos divulgados pelas seguradoras, propagandas, artigos da 
própria corretora e recados para seus clientes. Mas, cuidado, 
pegue leve na quantidade de conteúdo, lembre-se que seu 
post fi ca mais interessante ao publicar conteúdos que não se-
jam apenas sobre seguros.

Vemos que a nossa relação com o público segue uma socie-
dade dinâmica e sempre conectada. E, encontrar formas para 
gerar interações com os clientes torna-se um caminho que nos 
permite monitorar e gerenciar a marca de maneira efi ciente.

Mais do que nunca, o grande desafi o do corretor é man-
ter uma comunicação ativa com os seus clientes, não apenas 
para desejar feliz aniversário ou telefonar durante o período 
de renovação do seguro. Atualmente, surgem outras formas 
de relacionar-se, fugindo da lembrança automatizada ou da 
interesseira voltada apenas para o momento da venda. 

Durante esse relacionamento, os desafi os são grandes para 
estar sempre por perto dos clientes e prospects, mas temos um 
aliado muito poderoso para isso: as redes sociais. O Facebook, 
por exemplo, pode ser a ferramenta ideal para tornar a comu-
nicação mais afetiva, pessoal e rentável. 

Conexões valiosas
Na maioria das vezes, o corretor inicia sua carteira de clien-

tes com pessoas de seu círculo social, como familiares, amigos, 
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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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