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Redução de imposto
Sucesso em alto mar

Banco de currículos
Instrução normativa da Receita Federal altera de 4% 
para 3% a COFINS e o PIS/PASEP das corretoras de 
seguros. As contribuições passam a ser através do 

lucro presumido, arbitrado ou lucro real.

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, 
o Cruzeiro da Família Sincor-SP reuniu mais de 
800 pessoas em passeio inédito, permitindo às 

corretoras de seguros comemorarem ao lado de 
seus cônjuges e filhos 

Criado pelo Sincor-SP, o programa Empregos 
Seguros incentiva a geração de oportunidades 
de trabalho no setor. Nesta 1ª fase, é possível 

fazer o cadastro de currículos. Pág. 7 Pág. 19Pág. 18
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NESTA EDIÇÃO, CONFIRA A 

PROGRAMAÇÃO DO XVII CONEC



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO!

ATRAÇÃO CONFIRMADA

MICHEL TELÓ
Show de encerramento com

Corretor: o caminho seguro da distribuição

APRENDER, EMPREENDER E SER

De 6 a 8 de outubro
Palácio das Convenções do Anhembi

QUINTA-FEIRA | 06 OUT 2016
19H00 Entretenimento

20H00 Solenidade de Abertura

21H00 Abertura Exposeg

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

09H00 ÀS 10H30 Palestra magna de abertura: Brasil, onde estamos? 
Para onde vamos? Como vamos?

COFFEE BREAK

11H00 ÀS 12H30 Visão e Ação para o mercado de seguros - Cooperativas, 
Comissão Referencial, Concorrência Desleal

Tecnologia: Novidades, Mitos & Verdades 
para potencializar os seus negócios Fórum de Oportunidades

ALMOÇO

14H00 ÀS 15H30
Desa� os e entendimentos na visão das 

autoridades do mercado de seguros - Autorregulação, 
Regulamentação, Recadastramento

Múltiplos Canais de Vendas: das ameaças 
às oportunidades - Como transformar sua corretora 

de seguros em uma plataforma multivendas?
Fórum de Transportes

COFFEE BREAK

16H00 ÀS 17H30 Mulher empreendedora em toda a sua plenitude Soluções para saúde complementar
Oportunidades para todos!

Fórum de Certi� cação Digital

20H30 Show – Atração Especial | AUDITÓRIO APRENDER

FAÇA SUA INSCRIÇÃO AGORA MESMO E APROVEITE OPÇÃO DE PARCELAMENTO EM 6X.

www.sincorsp.org.br

NÃO PERCA MAIS TEMPO. 1/3 DAS VAGAS JÁ FORAM EFETIVADAS.
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SÁBADO | 08 OUT 2016
AUDITÓRIO APRENDER AUDITÓRIO SER AUDITÓRIO EMPREENDER

09H00 ÀS 10H30 A essência do ser Entendendo as diferenças -  Diretrizes para todos 
os portes de corretoras de seguros Fórum de Agronegócios

COFFEE BREAK

11H00 ÀS 12H30 Aprender a empreender Vida – Análise e propostas de ações para incremento 
dos negócios do corretor de seguros

Fórum de Empreendedorismo 
(Sebrae-SP)

ALMOÇO

14H00 ÀS 15H30 Lições do mercado mundial de corretagem de seguros: 
erros e acertos

Auto: Tendências sem volta – Rumos para principal 
carteira dos corretores de seguros

Fórum Modelos de Gestão –
Práticas e Possíveis para sua 

Corretora de Seguros 

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

18H00 ÀS 19H00 Solenidade de Encerramento | AUDITÓRIO APRENDER

21H30 Jantar e Show de Encerramento com Michel Teló | PAVILHÃO OESTE ANHEMBI
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Parar, pensar e se reinventar
Sendo o setor de seguros aquele que cresce mes-

mo em situações adversas e um dos mais promis-
sores do Brasil, demoramos mais, mas começa-
mos a sentir efeitos da crise econômica e política 
nacional. A Carta de Conjuntura do Mercado 
de Seguros, estudo publicado pelo Sincor-SP, em 
posicionamento como maior Sindicato de corre-
tores de seguros do País, do Estado que é o centro 
econômico brasileiro, no mês de março mostra 
que os números de 2015 e os primeiros levanta-
mentos de 2016 não foram bons e, apesar dos es-
forços da cadeia produtiva de seguros, o mercado 
visualiza difi culdades. 

A crise bate à porta, é preciso reagir a ela. Sabe-
mos que o Brasil e, especialmente, o setor de segu-
ros são maiores que qualquer crise. O momento é 
passageiro, temos um potencial de crescimento do 
mercado de seguros no Brasil pouco comparável a 
qualquer outro setor, porém precisamos nos prepa-
rar para que o impacto seja o menor possível e para 
a retomada do crescimento. 

Como lado positivo, toda difi culdade aciona 
nossa criatividade e adaptabilidade, e nos deixa 
mais fortes e sábios. Dessa crise fi ca o legado de 
parar, pensar e se reinventar. Esse grande ganho 
de aprendizado permanecerá e servirá para muitos 
outros momentos. 

Temos trabalhado no Sincor-SP essa consciência 
de que o corretor de seguros precisa se reinventar, 
se qualifi car, se adaptar aos novos tempos. Para 
isso, estamos investindo fortemente na qualifi ca-
ção dos profi ssionais. 

Na edição do Encontro de Corretores de Segu-
ros Empreendedores que percorreu as regionais do 
Sincor-SP no mês de abril, mobilizando perto de 3 
mil profi ssionais da categoria, levamos a proposta 
que você “Crie e se afaste da crise”. Para contribuir, 
apresentamos ações do Sindicato para intensifi car 
a transparência e a gestão participativa, informa-
ções econômicas sobre o mercado e, amarrando 
todo o entendimento, fi nalizamos com palestras 
proferidas por consultores do Sebrae-SP.

Será mais um importante evento de trabalho e 
de conscientização da atividade. Com uma visão 

Como lado positivo, 
toda difi culdade aciona 

nossa criatividade e 
adaptabilidade, e nos 

deixa mais fortes e 
sábios. Esse grande 

ganho de aprendizado 
será eterno e servirá 
para muitos outros 

momentos

Alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP

Forte abraço!

construtiva, vamos impactar e desenvolver ainda 
mais o setor. A solução não virá de terceiros, mas 
de nós, que somos o mercado de seguros. Com o 
agrupamento de nossas competências, certamente 
encontraremos as melhores soluções e as melhores 
práticas para evoluir.

Também queremos estimular o corretor de se-
guros na venda de novos produtos ou, simples-
mente, no aproveitamento pleno da carteira. Em 
encarte nesta edição do JCS oferecemos informa-
ção sobre como os corretores podem diversifi car 
seus negócios.

Nosso recente lançamento, o portal de currícu-
los para corretoras denominado Empregos Segu-
ros, também chega num momento oportuno, pois 
com a alta do desemprego queremos incentivar as 
pessoas a ingressarem em nosso ramo, ajudando as 
empresas a crescerem.

Estamos em fase fi nal para disponibilizar o 
programa Automação do Corretor de Seguros, 
que atenderá necessidade de sistemas de gestão, 
incluindo módulo de cálculo e outros como cross-
selling e business intelligence. Seguindo requisitos de 
condições técnicas e comerciais trabalhados pela 
Comissão de Tecnologia do Sincor-SP, estamos 
avaliando empresas especializadas na área. O cor-
retor de seguros associado terá custos diferenciados 
e opção de escolha. 

Com isso, queremos automatizar o trabalho do 
corretor de seguros, reduzindo seus custos admi-
nistrativos e deixando-o com mais tempo para fa-
zer o que é sua vocação: vender.

Estamos tomando medidas para que a crise nos 
afete da menor maneira possível. Empreender é 
fazer. E a melhor maneira de se prever o futuro 
é construí-lo.
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cálculo X google

Por que o Google não pôde “Comparar” 
com agentes locais

Bem, agora todos já sabem. O Google 
Compare está encerrando as suas operações no 
fi nal de março. Iniciada em 2011 como uma 
plataforma de serviços fi nanceiros, completa para 
operações bancárias, de investimento e de crédito, 
o Google anunciou a adição dos produtos de 
seguros em meados de 2015. Agora, nem mesmo 
passado um ano, o gigante das buscas está 
fechando tudo.

Então, o que deu errado? O Google parecia 
ter várias crenças básicas, comumente informadas por gente de fora sobre nossos negócios, 
que foram simplesmente incorretas. Em poucas palavras, o Google pareceu acreditar que 
o negócio de seguros não é competitivo; que as linhas de seguro de automóvel são uma 
“commodity” pessoal é uma mercadoria; e seu próprio negócio e sua estratégia de sucesso 
poderiam ser impostos - e replicadas - em qualquer setor.

O Google parece pensar que eles só precisam anunciar seu interesse para operar no 
negócio de seguros, e operadoras e consumidores viriam correndo. No anúncio do 
fechamento, os representantes da empresa reconheceram que as operações não cumpriram 
as expectativas. Isso é o modo educado de dizer que fracassaram.

Todo mundo esquece que, enquanto a maioria das operadoras não têm ou participam 
de avaliadores comparativos de taxas, quase toda agência de seguros e empresas de 
corretagem o fazem regularmente. As agências de seguros que estão se movendo para frente 
na próxima invenção do nosso negócio são as tech-savvy, para conhecer e atender seus 
clientes atuais e potenciais, com competências e ferramentas.

O porta-voz do Google também observou que o negócio de seguros é mais complexo 
do que a maioria das pessoas poderia assumir. O Google esqueceu que o seu sucesso, todo 
baseado em sua experiência empresarial e especialização, está no aspecto comercial. Isto 
é, “clicar, comprar, concluir”, onde cada transação é realmente feita uma vez que ela foi 
concluída.

Existe um padrão comum para linhas de seguro de automóvel, na natureza do risco a 
ser segurado, tipos de cobertura oferecidos e as obrigações de apólices, que são transferidas 
nos contratos, criando um relacionamento com o cliente. Entretanto, nunca se deve 
subestimar a alta porcentagem de exceções desta indústria, que faz todos os dias milhares 
de transações, porque é necessário para os segurados. Agências de seguro independentes 
podem demonstrar essa regra fundamental. Ignorando os detalhes e muitas diferenças 
neste negócio, mesmo em linhas de auto, está tendendo para muitos Erros e Omissões.

Alguns podem dizer que o Google está apenas saindo do negócio, para se reequipar 
e voltar melhor. No entanto, isso não é claro. O Google apenas aprendeu uma lição 
muito cara: esta é uma indústria muito competitiva. O Google pareceu não saber isso 
ou como competir. 

A fi nalidade das operações habituais de seguro é completamente diferente do que a de 
uma operação mercantil. Isso também é um lembrete importante para as pessoas da área 
de seguros: esse negócio é altamente competitivo, altamente detalhado, com exceções 
e severas obrigações jurídicas. Além disso, nunca subestimar a importância e o poder 
de agências locais que servem às populações locais, mesmo com a geração “millenium” 
crescendo e participando mais da economia.

Seguradoras e agências de seguro independentes e empresas de corretagem reconhecem, 
aceitam e estão encontrando seu caminho através das atualizações de novas tecnologias e a 
melhor forma de implantá-las para o sucesso de seus negócios.

O Google descobriu o que os agentes de seguros independentes sempre souberam: 
quando se trata de seguro, os clientes apreciam o que é uma operação complexa que requer 
aconselhamento profi ssional.

Pode haver uma tentação por parte de alguns agentes de seguros independentes em 
concluir que a decisão do Google de sair do Google Compare signifi ca que os agentes 
locais “ganharam a batalha”. Na realidade, os agentes apenas ganharam um pequeno 
confronto. Mais concorrentes estão lá fora.

Tradução de artigo escrito por Patricia A. Borowski, vice-presidente da Associação 
Nacional de Agentes de Seguros Profi ssionais

correspondências
Do Sindicato para entidades ou empresas e vice-versa

São Paulo, 18 de fevereiro de 2016
Presidente do Sincor-SP 
ALEXANDRE CAMILLO

Venda direta do Banco Santander
Correspondências enviadas às seguradoras participantes

Em referência à divulgação da vossa companhia no site de cotações 
do Banco Santander, quero externar a preocupação do Sincor-SP, 
pois muitos corretores de seguros tiveram a participação no 
multicálculo negada por esta seguradora, entretanto, nos 
deparamos com tal exposição no site do referido banco.
Temos convicção de que as companhias investem em suas marcas de 
forma consistente, inclusive, para manter um bom relacionamento 
com o corretor de seguros, entretanto, apoiar o público em geral a 
apenas focar no preço das contratações vai justamente em direção 
contrária, pois se dá preferência ao preço ao invés do produto e aos 
investimentos e em suas melhorias, além do que estas cotações via 
web colocam em detrimento a atuação do corretor de seguros, que 
oferece as melhores coberturas e serviços vitais no bom atendimento 
aos clientes e na hora efetiva da utilização do produto, ou seja, 
o sinistro.
Assim sendo, solicitamos vossa manifestação para darmos 
continuidade nas boas práticas comerciais devidamente acordadas 
entre essa seguradora e este Sindicato. Na certeza de seu mais breve 
retorno, fi camos no aguardo de sua manifestação. Atenciosamente,

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

Caro Camillo, gostaria de tranquilizá-lo sobre a operação de 
multicálculo da HDI com o Santander [...] Esclareço que hoje a HDI 

opera com mais de 1.100 corretores através de multicálculos [...] Quando um 
corretor nos solicita a participação no multicálculo, avaliamos principalmente a 
parceria daquele corretor com a nossa companhia. Não liberamos o mesmo para 
corretores que querem apenas ter o preço da HDI como comparação. Mesmo 
assim, não foram muitos corretores que tiveram a participação negada. Além disso, 
para os corretores que não querem investir em um sistema de multicálculo, mas 
colocá-lo automaticamente no seu site e ter o cálculo online da HDI. Forte abraço.

Sr. Alexandre Camillo [...] A operação do Santander não 
é diferente de outros corretores que utilizam o sistema 

multicálculo. A Tokio Marine trabalha incessantemente na busca de soluções para 
os pequenos e médios corretores, que é a grande massa de distribuição e que não 
possuem multicálculo. Nesse sentido, disponibilizamos aos corretores um link a 
ser instalado no site do corretor que permitirá aos seus clientes fazer o cálculo em 
real time [...] 

Prezado Sr. Alexandre Camillo [...] informamos que possuímos 
354 corretores com acesso ao multicálculo, que representaram 

12,04% das cotações realizadas no período de janeiro a fevereiro de 2016. [...] 
Desta forma, ressaltamos que o produto, bem como as condições comerciais 
praticadas nesta operação são as mesmas que todos os corretores que trabalham 
com a companhia têm acesso, ou seja, não há nenhum tipo de diferenciação para 
aqueles que utilizam o multicálculo [...]. 

São Paulo, 23 de fevereiro de 2016
Presidente da HDI Seguros
JOÃO FRANCISCO BORGES DA COSTA

São Paulo, 2 de março de 2016
Presidente da Tokio Marine Seguradora
JOSÉ ALDABERTO FERRARA

São Paulo, 9 de março de 2016
Presidente da Allianz Seguros
MIGUEL PÉREZ JAIME
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cobertura básica

Susep determina novos 
valores para o DPEM

Novas condições tarifárias para o seguro DPEM foram 
estabelecidas pela Susep através da Circular nº 330/16, e 
entram em vigor a partir do dia 1º de abril. Para embarcações 
pequenas, para a prática de esportes e moto náutica, o prêmio é 
de R$ 22,22, já para comerciais, de pesca e outras, o valor chega 
a R$ 177,69. As embarcações de carga e passageiro também 
pagarão o valor de R$ 177,69, mas será acrescido R$ 1,00 por 
pessoa caso haja mais de 100 passageiros ou tripulantes.

    Seguro de 
vida para atletas

Cerca de 10 mil atletas profi ssionais 
terão direito a coberturas de seguro de 
vida e de auxílio funeral custeados pela 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF). 
De acordo com o artigo 45 da Lei Pelé, o 
pagamento do seguro de vida é obrigação 
dos clubes. Mas, devido a parceria com 
o Itaú Seguros, a CBF decidiu assumir 
o custo. A apólice possui cobertura por 
morte, invalidez permanente ou parcial 
por acidente e por doença, e são calculadas 
conforme o salário do atleta, multiplicado 
o valor em doze vezes.

R$ 6 milhões por dia útil

Planos de saúde 
perdem mais de 
760 mil benefi ciários

Em 2015, o número de benefi ciários dos 
planos de saúde médico-hospitalares no Brasil 
caiu para 49,73 milhões, um recuo de 1,5% em 
comparação com o ano anterior, quando eram 
50,50 milhões de usuários. Segundo o Instituto 
de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), os 
contratos coletivos empresariais são a principal 
razão da queda, com 404,8 mil desligamentos, 
uma retração de 1,2%. Já os planos coletivos 
por adesão, registraram o desligamento de 128,7 
mil benefi ciários, representando 1,9% do total. 
Os usuários de planos individuais ou familiares 
caíram 1,6%, com 158,6 mil desistências.

Fim de direção 
fi scal da GBOEX

A Susep aprovou o encerramento do regime 
especial de direção fi scal da GBOEX. Há mais de 
um ano sob direção da autarquia, a companhia 
apresentou melhoras nas suas contas, após ter 
adotado uma série de medidas para o seu equilíbrio 
fi nanceiro. “O regime de direção fi scal deve ser 
entendido como uma ação preventiva e de auxílio 
da Susep às empresas em difi culdades e que tenham 
a intenção de se organizar e se reerguer”, declara a 
diretora de Fiscalização da Susep, Helena Venceslau. 
Segundo a executiva, o caso GBOEX demonstra que 
tal objetivo é possível e viável.

Somente no primeiro mês do ano, o setor de 
capitalização distribuiu mais de R$ 119 milhões em 
prêmios para clientes de todo Brasil. Por dia útil, 
o valor é equivalente a R$ 6 milhões. De acordo 
com dados da FenaCap, São Paulo, Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul lideram o ranking de clientes 
contemplados para o período. O volume das 
reservas técnicas, valores acumulados pelos clientes, 
também teve bons resultados, com avanço de 2,9%, 
excedendo os R$ 30 bilhões. Os resgates somaram 
R$ 1,489 bilhão, registrando um crescimento de 
14,77% na comparação com janeiro de 2015.
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Mudanças no PIS/COFINS 
de corretoras de seguros

De acordo com publicação no Diário Ofi cial da União, a Receita 
Federal excluiu as corretoras de seguros da lista de pessoas jurídicas 
sujeitas ao regime de apuração cumulativa para recolhimento de PIS/
PASEP e COFINS. Com a decisão, as contribuições para esses tributos 
das corretoras passam a ser tributadas através do regime cumulativo (lucro 
presumido ou arbitrado) ou do regime não-cumulativo (lucro real).

“Finalmente a Receita Federal reconheceu o direito dos corretores de 
seguros recolherem a COFINS com a alíquota de 3%, pois os tribunais já 
vinham reconhecendo. Agora, com a publicação da Instrução Normativa 
1.628/2016, a Receita aceitará o recolhimento independente de ação 
judicial ou administrativa”, afi rma o coordenador da Comissão de Tributos 
do Sincor-SP, Régis Renzi. 

O coordenador ainda explica que a alíquota de 3% da COFINS é válida 
apenas para optantes de lucro presumido. Já os optantes pelo lucro real 
devem observar a apuração não-cumulativa com a alíquota de 7,6%, e para 
os optantes do Simples Nacional, não há qualquer mudança. 

De acordo com o contador Egon Brum, antes da decisão, o valor total de 
PIS e COFINS que as corretoras pagavam somava 4,65%, agora passa para 
3,65%. Já as corretoras optantes pelo lucro real pagam COFINS de 7,6% 
e 1,65% de PIS, totalizando 9,25%. “Nesta opção, as corretoras poderão 
deduzir do valor fi nal a recolher, eventuais PIS e COFINS que pagou em 
pagamentos de serviços prestados e outros”, explica.

 Segundo a Comissão de Tributos, também será possível pedir a 
restituição dos últimos cinco anos administrativamente. “A Comissão já 
está estudando o assunto para preparar orientações aos corretores sobre os 
serviços de recuperação na via administrativa”.

O presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, comemora a vitória da 
categoria e ressalta o resultado de uma luta intensa e conjunta dos Sincors e 
da Fenacor. “Essa conquista complementa outra vitória expressiva, que foi 
a inclusão do corretor de seguros no Simples. Assim, podemos afi rmar que 
fechamos o ciclo de benefícios tributários para a categoria”, completa. 

Quer melhorar suas técnicas 
de comunicação com o cliente 

e em relações comerciais?

Para ver a agenda completa 
de treinamentos, acesse:

www.unisincor.com.br

A Unisincor pode te ajudar com o novo curso

Solicite na sua Regional do Sincor-SP

ABORDAGENS 
DIFERENCIADAS PARA 

VENDAS EFICAZES
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Novas oportunidades de vendas de seguros com início 
de operações da Sura no Brasil 

O presidente da Suramericana, Gonzalo 
Alberto Pérez, e o CEO da Seguros Sura 
– Brasil, Thomas Batt, falam sobre as 
operações da companhia no País após 
aquisição da RSA Seguros. Segundo eles, o 
mercado brasileiro reserva oportunidades e 
pode contribuir em conhecimento ao grupo 
latino americano

JCS: Por que investir no Brasil neste momento 
em que o País passa por dificuldades 
econômicas?

Gonzalo Alberto Pérez: A companhia planeja em 
longo prazo. Com essa visão, sabemos que a crise vai 
passar e vemos muitas oportunidades. O Brasil tem fu-
turo, as oportunidades aqui são objetivas. Como em-
presas, somos os responsáveis em construir essas opor-
tunidades e impulsionar a economia da América Latina. 

Estamos felizes por concretizar esse processo e poder 
iniciar a operação da Seguros Sura no Brasil. Essa é a pri-
meira operação finalizada da RSA dentro de toda a pla-
taforma regional que faz parte da aquisição que anun-
ciamos em 2015, quando foi assinado o acordo para 
aquisição dos ativos da RSA no Brasil, Argentina, Chile, 
México, Colômbia e Uruguai, por US$ 614 milhões.

JCS: O que o mercado brasileiro agrega à 
operação da Sura?

GAP: Com a chegada ao Brasil, damos um passo 
importante no processo de expansão, que busca con-
solidar o portfólio de soluções em seguros e gestão de 
tendências e riscos, além da sinergia que será obtida 
através da troca de conhecimento e prática de negócios.

O Brasil é um dos mercados mais atrativos e de-
senvolvidos no setor de seguros e representa 50% 
do crescimento de prêmios da região. Além disso, a 
economia brasileira continua tendo um peso signifi-
cativo na América Latina, sendo responsável por mais 
de 40% do PIB latino. O Brasil conta com a maior 
população da região, com mais de 200 milhões de ha-

perfil

bitantes, sendo que mais que da metade deste número,  
com menos de 40 anos, tendo a classe média como 
um segmento importante.

JCS: Qual a estrutura da nova seguradora 
brasileira?

GAP: A equipe da Seguros Sura Brasil inicia opera-
ções com 312 colaboradores, que atendem mais de 1,4 
milhão de clientes. Esta equipe se junta a mais de 11 mil 
colaboradores da Sura na Colômbia, República Domi-
nicana, El Salvador e Panamá, e a mais 10 milhões de 
clientes que a companhia possui nesses quatro países. 
Os investimentos anuais do grupo Sura giram em tor-
no de US$ 40 milhões na América Latina e se o Brasil 
mostrar necessidade de investimentos eles serão feitos. 

JCS: O grupo multinacional planeja exportar 
conhecimento do Brasil?

GAP: Sim, totalmente, a começar pela expertise em 
transportes, notadamente em marine, pois os outros 
países têm muito o que aprender com o Brasil. O co-
nhecimento do País irá contribuir significativamente, 
como parte da multinacional latino americana, mas 
também devemos trazer soluções do exterior. Acaba-
mos de ter uma reunião com todos os funcionários e, 
neste momento, estamos analisando o mercado brasi-
leiro num papel em branco, ou seja, não vendo nossa 
operação, mas olhando o potencial, as oportunidades, 
em busca de soluções. Esperamos concluir esse estudo 
mais próximo do meio do ano. 

JCS: Quais são os outros focos da empresa além 
do transporte?

Thomas Batt: No Brasil, atuamos com grande foco 
em transportes, mas temos destaque também em afi-
nidades (que ao final de 2015 representou 35% da 
companhia), seguro para pequenas e médias empresas 
e seguros de frotas. Nesse momento, não fazemos se-
guro de automóvel, mas operamos com frotas, onde 
temos algumas competências operacionais bastan-
te interessantes na entrega para os clientes. Estamos 
olhando o potencial do Brasil e junto à matriz vamos 
analisar as oportunidades de mercado para iniciarmos 
em novas linhas de negócios. Devemos ter esse estudo 
pronto no final deste semestre. A princípio, descarta-
mos a atuação em grandes riscos no curto prazo.

JCS: Como está sendo a comunicação com 
o corretor neste novo momento e o que será 
oferecido para estimular a parceria?

TB: A nossa comunicação com os corretores teve 
início no ano passado, com a assinatura do contrato de 
aquisição. Fomos diretos e objetivos, passamos as in-
formações em reuniões presenciais, eventos e e-mails, 
explicamos quem é a Sura, o que faz, sua cultura, valo-
res, a amplitude de soluções. 

Simultaneamente falávamos com nossa equipe de 
colaboradores e com nossos parceiros corretores, para 
criar uma expectativa real e positiva de todas as opor-
tunidades que surgem. Há meses vínhamos mantendo 
contado para trazer todos para estarem conosco nessa 
jornada. E, agora, legalmente somos Sura. 

JCS: Quais são os canais de vendas da empresa? 
TB: A nossa estratégia para o Brasil está focada em 

corretores e parceiros de affinity – que são os grandes 
varejos, algumas companhias elétricas. Todos os segu-
ros envolvem corretores, mas podemos dizer que te-
mos esses dois grandes canais: corretores e afinidades.

JCS: Como pretendem impulsionar o 
relacionamento com os parceiros?

GAP: Não queremos uma operação meramen-
te transacional, nem com os corretores nem com os 
clientes. Queremos que nossos intermediários tam-
bém cresçam. Iremos trabalhar com corretores de to-
dos os portes (pequenos, médios e grandes) e acompa-
nhar seus desenvolvimentos. 

A relação não termina quando o corretor traz um 
negócio e eu entrego a comissão, essa é uma ligação 
meramente transacional, um taxímetro. Vamos agregar 
conhecimento para que o corretor se desenvolva como 
empresa e tenha a perenidade e sucessão de seu negócio. 

Queremos ajudar na formalização e crescimento de 
pequenas empresas, que vão nos ajudar a desenvolver 
nosso negócio e construir, cada vez mais, nossa marca. 
Também prezamos o relacionamento com os clientes 
e, além de seguros, acompanhamos nossos segurados 
com soluções completas de gestão de riscos para ofe-
recer qualidade de vida às pessoas e competitividade  
às organizações.

A relação não termina quando o corretor traz um  
negócio e eu entrego a comissão, essa é uma ligação meramente 

transacional, um taxímetro. Vamos agregar conhecimento  
para que o corretor se desenvolva como empresa e tenha  

a perenidade e sucessão de seu negócio
Gonzalo Alberto Pérez

presidente da Suramericana
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tendências

Duas pesquisa internacionais 
sobre seguros

Neste último mês, saíram duas pesquisas internacionais importantes so-
bre o setor de seguros. A primeira delas foi divulgada pela empresa de audi-
toria PwC, denominada Annual Global CEO Survey, na sua 19ª edição. Ao 
todo, foram entrevistados 1.409 presidentes de companhias em todo o mun-
do (CEOs), sendo 101 especificamente de seguradoras. Na área de seguros,  
algumas conclusões:
•   Em termos de negócios, as maiores preocupações são ataques ciber-

néticos, agilidade para responder à crise, ter conhecimentos chaves e 
mudanças tecnológicas.

•   Ressalta  a  tecnologia  (relação  com consumidores,  big data, distribuição 
de produtos etc) como um elemento chave para mudar esse mercado nos 
próximos anos. E, a partir daí, a pesquisa avalia quais desses aspectos espe-
cíficos são os mais importantes.

•   Em termos de ameaças políticas e sociais, 94% das seguradoras veem o 
excesso de regulação como a maior ameaça ao crescimento do segmento.

•   A pesquisa  analisa os principais  fatores na  área de RH para  atrair os 
melhores profissionais.

O segundo estudo foi a nova edição do J.D. Power U.S. Property Claims Satis-
faction Study. O trabalho tem por objetivo medir o grau de satisfação do cliente 
dos EUA que tenha entrado com um pedido de indenização de seguros de bens 
e danos, levando em conta cinco fatores nesse cálculo (rapidez de liquidação, 
qualidade do serviço, estimativa de perda etc). 

O indicador máximo possível de satisfação é 1.000 pontos. O resultado final 
é uma importante ferramenta estratégica para as empresas, pois análises ante-
riores mostram que um valor elevado no indicador sinaliza que o cliente irá 
certamente renovar a apólice ou até recomendar a seguradora para terceiros.

Na análise geral dos dados de 2016, e após cinco anos de alta, houve queda 
de satisfação média do segurado nos EUA. Pelo texto, dois motivos para esse 
comportamento. Primeiro, as seguradoras mudaram o seu foco de satisfação de 
clientes para contenção de custos. Segundo, fortes eventos climáticos e como as 
empresas lidaram com esse fenômeno.

Esses dois textos podem ser encontrados facilmente na internet e são boas 
referências para o mercado brasileiro.

Esta coluna é elaborada pelo consultor de economia do Sincor-SP, Francisco Galiza
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Alta remuneração 
para profissionais 
especializados.

Abertura de 
novos negócios.

Mercado em 
crescimento.

O MERCADO BUSCA 
QUEM ESTÁ NO 
LUGAR CERTO.
A Escola Nacional de Seguros é o lugar certo 
para você se desenvolver e fazer parte de um 
mercado em constante expansão. 

Aperfeiçoe sua carreira na instituição de maior 
relevância do País na área de seguros, e tenha 
a confiança de estudar com especialistas.
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Itamar Ziliotto*
Diretor Comercial da SPB – 
SegPartners Brasil Corretora de 
Seguros, com 13 anos de atuação 
na diretoria da Itaú Seguros

O processo de consolidação no mundo dos negócios não é 
novo. Mas, o desenvolvimento acentuado dos últimos anos se 
constituiu num fenômeno econômico, que alterou a forma 
de atuação e operação de muitas empresas. No negócio segu-
ro, e aqui no Brasil, assistimos a muitas fusões, incorporações 
e associações, que formaram gigantes na atividade e que se 
expandem graças, exatamente, a esse processo.

Justificados sob diversos títulos – sinergia, ganho de escala, 
amplitude de produtos, abrangência de mercados geográ-
ficos, estratégia empresarial ou outros motivos –, a conver-
gência de interesses é arrastada pelo poderio econômico e 
consolidada na demonstração da vitalidade empresarial e de  
suas operações.

Em paralelo, ou por consequência própria desse modelo, 
novas competências são desenvolvidas, novos modelos de 
negócios surgem com uma rapidez que, primeiro, espanta, 
depois, acostuma (e mais facilmente do que se supunha).

A “solidão da individualidade”, mencionada no artigo 1º 
[JCS Jan/ Ed. 413], não é mais uma solução para os novos 
tempos. O lobo solitário pode ser, hoje, um animal em ex-
tinção. Operar com sistemas e processos padronizados, gerir 
o negócio de maneira profissional, conhecendo detalhes da 
operação, de onde vêm os resultados, onde estão as despesas, 
quais clientes são mais lucrativos, os produtos mais aceitos ou 
com maior potencial de serem aceitos e vendidos, com quais 
parceiros (seguradoras) operar, quais mercados ou segmen-
tos atender, com que estrutura, com quais serviços e muitos 
outros aspectos do empreendimento “Corretora de Seguros” 
não é uma tarefa trivial nem, menos ainda, que possa ser exer-
cida, prescindindo dos modernos recursos à disposição.

O propósito – Livre para comercializar
E ainda que possível, certamente, ficaria privada dos bene-

fícios e das oportunidades que podem - e devem - ser identifi-
cadas e aproveitadas num mundo, em que a palavra de ordem 
é “juntos”. Afinal, “sucesso é esporte coletivo”.

Sufocados pela operação, com baixa ou pouca alocação de 
tempo à comercialização, afastados do talento e da vocação, 
com grau elevado de insatisfação por conta das rotinas e pro-
cessos e, mais, com a sensação de baixa percepção de valor de 
seu trabalho, os corretores estão frente a um novo desafio: a 
exigência de eficiência operacional e eficácia comercial, que 
lhes permita a dedicação ao “vender”, ou melhor ainda, a criar 
mercado e difundir a cultura de seguros.

A solução está, solidamente, baseada no compartilhamento 
de estruturas comuns, em que a maturidade de seus partici-
pantes, sua “expertise” de anos de trabalho e operação, mais 
o valor agregado da inteligência coletiva sejam a alavanca  
do sucesso.

A maioria das corretoras de seguros no Brasil atingiu ou 
está atingindo sua maturidade, após 15/20 ou mais anos de 
trabalho. E elas, as corretoras, enfrentam agora um ponto de 
inflexão: declinam por força de limitações naturais e con-
sequentes de sua “solidão” ou, se orientam para uma “nova 
onda de desenvolvimento”, o que pressupõe e exige um novo 
modelo mental de atuação. Agravada a decisão porque, junto, 
pode ocorrer um problema adicional, a sucessão.

Modelos já em operação no País oferecem alternativas, en-
fatizando, cada qual, um dos aspectos relevantes da solução 
ou propondo um formato, que seja mais adequado a seu pro-
pósito. Ganhos adicionais, por negociação com seguradoras, 
em consequência de seu volume de produção e/ou resultados; 

opinião
Parte 03/03
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manualização de processos para padronizar procedimentos 
que simplifiquem e agilizem as transações e operações; faci-
lidades operacionais via sistemas descentralizados ou centra-
lizados, que executam e/ou administram as diversas tarefas 
do negócio seguro, como cotar, enviar proposta, fazer seu 
acompanhamento, enviar à seguradora para emissão e todas 
as demais atividades inerentes à aquisição de um seguro, sua 
utilização e renovação; associações com o objetivo de ser um 
conglomerado que possa interessar a investidores e que pos-
sa vir a ser negociado e em  muitos outros formatos, todos 
buscam encontrar soluções que viabilizem a corretagem de 
seguros como um negócio lucrativo e perene.

Um modelo que se proponha ser essa estrutura, no formato 
de um BackOffice, centralizado e padronizado, deve, no míni-
mo, contemplar quatro focos.

Melhores condições comerciais, significando não apenas, 
adicionais de ganho, mas, sobretudo e, principalmente, aten-
dimento diferenciado, prioridade de suporte, pronta resposta 
a recorrências, agilidade, certo da primeira vez, transferência 
de conhecimento, relacionamento de efetiva parceria, ou seja, 
suportar as iniciativas válidas de empreendimento do corretor.

Melhores práticas operacionais. Aqui, porque a abran-
gência é ampla, convém enfatizar a utilização de softwares, 
processos e sistemas que permitam uma operação fluída, fácil 
e simples e que, igualmente, propiciem a completa gestão da 
corretora, na mais abrangente acepção da palavra; que possi-
bilitem avaliar o volume de trabalho, a qualidade deste traba-
lho e seu desempenho, as condições sob as quais a corretora 
está ou nas quais evolui; que permitam intuir, com base em 
informações, para onde caminha, de modo a fazer as necessá-
rias e inevitáveis correções de rumo.

Melhores práticas comerciais. Capacitação é o nome do 
jogo. Mas jogá-lo implica ter parceiros que aportem infor-
mações, conhecimento, especialização, visões diferentes, 
abordagens novas, ideias inovadoras. E, sobretudo, tenham a 
consistência do relacionamento prolongado no tempo, para a 
devida assimilação e maturidade. Aqui, o papel mais impor-
tante e decisivo será dos próprios corretores, na medida em 
que sejam aportados os insights da inteligência coletiva. E este 
é um trabalho que solicita coerência de propósitos, capacida-
de e disponibilidade de contribuição, abertura e transparência 
e, principalmente, coautoria efetiva.

Novos produtos e serviços. Aqui, o céu é o limite. Tentar 
prever ou adivinhar o que virá é um exercício de futurologia 

arriscado e, de certa forma, inútil. Estar preparado, todavia, 
para o novo e o inesperado é a melhor forma de compar-
tilhar as melhores oportunidades quando elas se apresenta-
rem. De qualquer forma, a construção desses novos modelos 
e sua operação exigirão mais algum tempo, o que permitirá 
também, a adequada preparação de seus integrantes para as  
novas épocas.

Com o risco da simplificação demasiada, três pilares su-
portam e se constituem nos elementos básicos destes novos 
modelos de associação: processos, representatividade e capa-
citação. E nenhum deles sozinho será suficiente. Todos os três 
precisarão andar no mesmo passo, alavancando os resultados 
e confirmando sua assertividade.

Essa será, sem dúvida alguma, uma caminhada que apon-
tará para a perenidade do canal, para que a percepção de valor 
dos corretores seja reconhecida pelos consumidores e para 
que seu papel na sociedade seja efetiva e realmente o de dar 
proteção à vida e ao patrimônio das pessoas e das empresas, 
consideradas ambas em sua inteireza. Ou seja, não apenas o 
automóvel, mas a vida e o patrimônio, pessoal e empresarial, 
em todos os riscos a que ela está sujeita.

Um empreendimento dessa magnitude solicitará de 
seus participantes um novo modelo mental. E essa pode-
rá ser a parte mais difícil da equação. Sair da “solidão da 
individualidade” e ingressar numa coletividade é uma jor-
nada, não apenas arriscada e longa, mas acima de tudo,  
profundamente exigente.

Sua plena realização pressupõe e obriga esforço, entrega e 
paixão, virtudes somente experimentadas se “filhas” de uma 
visão arrebatadora. De um propósito que seja realização pro-
fissional, intelectual, emocional e espiritual.

O “ego” terá que dar lugar ao “nós”, que seja mais do que 
participante. Seja ativo cocriador, construtor laborioso e 
agente de mudanças. A atitude primeira deverá ser romper a 
inércia, o que por si só já é uma tarefa gigantesca. Em segundo 
lugar, imbuir-se de um modelo mental de pertencimento e 
compartilhamento, assumindo-o como o novo paradigma de 
ação coletiva.

E em terceiro, aceitar que não se adivinha o futuro, mas que 
se pode, metodicamente, construí-lo. Ou para concluir com 
as palavras do mestre Francisco Varella: “Não há caminho. O 
caminho se faz no andar”.
* Escrito com a colaboração de Heitor Ohara, diretor de Planejamento da SPB
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Apenas 11% das empresas familiares 
no mundo possuem planos de sucessão. 
Especialistas mostram o que fazer para não 
deixar o negócio morrer

Por Elaine Lisbôa
Engana-se quem pensa que o mundo empresarial 

é comandado por negócios sem qualquer vínculo fa-
miliar. Segundo a consultoria Prosperare, 80% das 
empresas mundiais são familiares. Estamos falando 
de negócios que vão desde grandes corporações como 
Wal-Mart, Samsung e Carrefour, até mercearias de 
bairro. No Brasil, esse percentual sobe para 90%, se-
guindo dados do IBGE.   

Estatísticas positivas giram em torno desses núme-
ros. Um estudo feito pela PwC, que acompanhou o 
desempenho das empresas familiares no País, revelou 
que 79% das brasileiras cresceram nos últimos 12 me-
ses do período analisado e 76% esperavam manter os 
resultados positivos pelos cinco anos seguintes, supe-
rando a média mundial.

E poderíamos seguir essa reportagem traçando di-
versos indicadores, como a geração de empregos des-
ses negócios (eles são responsáveis por 60% dos postos 
formais de trabalho), entre tantos outros. Mas, núme-
ros preocupantes também compõem essa história.

O futuro do negócio
A mesma pesquisa da PwC mostra que é baixo o 

índice das companhias que possuem planos de suces-

são bem estruturados e documentados: 11% no geral. 
Estatísticas mundiais demonstram que menos de 30% 
dessas empresas chegam à segunda geração da família e 
menos de 10% conseguem sobreviver à terceira.  

De acordo com o advogado especialista em Estra-
tégias Societárias, Planejamento Tributário e Sucessó-
rio, Luciano Anghinoni, as empresas brasileiras ain-
da estão se despertando para a temática da sucessão; 
um pouco atrás, porém, do que já ocorre em outras 
partes do mundo, onde a preocupação com a estru-
turação desse processo já é comum e recorrente no 
meio empresarial.

Em complemento a isso, as empresas do setor de 
serviços - caso das corretoras de seguros - trazem con-
sigo ainda o mito de que o negócio se trata de uma 
atividade “personalíssima”, cujos serviços estão sempre 
muito associados à fi gura do fundador da empresa e 
que, por isso, o negócio tende, naturalmente, a sumir 
com o desaparecimento desse empresário. 

“Assim como qualquer negócio, as empresas de ser-
viços podem, sim, se perpetuar no tempo, bastando, 
para tanto, que essa seja a vontade de seu fundador e 
que o processo sucessório (patrimonial e empresarial) 
tenha sido discutido, amadurecido e devidamente pre-
parado pela família empresária”, destaca o especialista. 

Em uma pesquisa simples feita pelo JCS com 31 
corretoras de seguros, o número de empresas com su-
cessão fi cou equilibrado: 14 possuem planos de perpe-
tuação do negócio, enquanto 17 ainda não. 

Para o superintendente de Seguros de Pessoas da 

Yasuda Marítima, Edglei Faria Monteiro, o mercado 
de seguros está acostumado a lidar com as imprevi-
sibilidades, inclusive na gestão empresarial. “Tanto 
companhias seguradoras quanto corretores sabem 
que fatos inesperados podem acontecer e comprome-
ter substancialmente a saúde fi nanceira tanto pessoal 
quanto de uma empresa. Nisso, nós, players da área, 
levamos vantagens aos profi ssionais de outros segmen-
tos. É mais fácil para nós fazer o exercício de pensar em 
questões como ‘O que espero que aconteça com mi-
nha corretora de seguros quando eu não estiver mais 
aqui?’”, comentou. 

Entretanto, especialistas pontuam que não basta o 
fundador ter um herdeiro que queira assumir o ne-
gócio no futuro. É preciso fazer um planejamento 
sucessório consistente. “Um sólido processo de suces-
são na gestão de uma empresa familiar leva em torno 
de 5 anos, isso considerando desde o planejamento 
de quando o gestor deixará de tocar o negócio até a 
passagem do bastão e o controle que deve se ter de-
pois disso. Não é sólido o processo de sucessão que 
deixa de acompanhar a nova gestão. A mudança de 
um gestor excepcional não signifi ca que ele não possa 
oferecer novas contribuições para o negócio”, desta-
ca o advogado especialista em Direito Empresarial e 
Comercial, e consultor de Governança Corporativa, 
Cristiano Orlandi. 

Anghinoni completa dizendo que projetos consis-
tentes de planejamento sucessório patrimonial e em-
presarial possuem diversas fases, que passam pelo diag-

cobertura especialcobertura especial
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Um sólido processo de sucessão na gestão de uma empresa 
familiar leva em torno de 5 anos, isso considerando desde o 

planejamento de quando o gestor deixará de tocar o negócio até 
a passagem do bastão e o controle que deve se ter depois disso. 
Não é sólido o processo de sucessão que [o ‘dono do negócio’] 

deixa de acompanhar a nova gestão

Cristiano Orlandi
Advogado especialista em Direito Empresarial 

nóstico até a concepção de um novo modelo, com a 
implementação das estruturas e a adoção das melhores 
práticas decididas em conjunto com a família.

Por onde começar?
O processo de sucessão deve estar na “agenda” de 

prioridades da família empresária, evitando que deci-
sões relevantes sobre o negócio acabem sendo tomadas 
no contexto pessoal, como nos almoços de domingo, 
por exemplo. 

O segundo ponto, apresentado por Anghinoni, tra-
ta-se da necessidade de estabelecer limites e separações 
dos interesses da família, dos sócios e dos executivos do 
negócio, defi nindo claramente os papéis e responsabi-
lidades. “Denominamos de ‘Governança Corporativa’ 
e são essas práticas que viabilizam melhores condições 
de performance, de crescimento, enfi m, de sustentabi-
lidade para o negócio. Tudo isso faz sentido, porque 
não há como se falar em sucessão do insucesso. Para 
tratarmos de sucessão da empresa familiar, a premissa 
elementar é a de que o negócio esteja funcionando, 
que seja sólido e sustentável”, esclarece o especialista.

Vencer alguns “tabus” também faz parte dessa pri-
meira fase do processo sucessório. O advogado explica 
que geralmente o empresário fundador tem difi culda-
de em reconhecer sua fi nitude, falibilidade e limita-
ções que aparecem com o tempo. “Também há uma 
enorme incompreensão do empresariado em relação 
ao seu papel no negócio durante o processo. Ele tem a 
falsa impressão de que a cadeira mais importante que 
pode ocupar na empresa é aquela que toma as deci-
sões executivas diárias. No entanto, toda a experiência 
acumulada, de anos de vivência executiva na empre-
sa, pode ser melhor canalizada em funções de caráter 
estratégico, ocupando, por exemplo, um assento no 
conselho consultivo ou de administração”.

Preparando o sucessor
Vencendo os obstáculos iniciais de resistência do 

“dono do negócio”, chegou o momento de preparar 
o sucessor. Cabe ao fundador investigar se, dentre os 
herdeiros, existem interessados em atuar no negócio. 
Se a resposta for positiva, analisar quem está mais apto 
para fazer a gestão, buscando estreitar as lacunas de 

formação e de conhecimento necessárias para o exer-
cício das funções. 

“Preparar herdeiros – sejam eles familiares ou não - 
de forma gradual, planejada e antecipadamente é a for-
ma mais adequada de garantir que o empreendimento 
próprio, que um dia foi só um sonho, na verdade se 
perpetuará por gerações”, indica Edglei Monteiro. 

Para Cristiano Orlandi, a profi ssionalização é um 
item fundamental. “A sucessão patrimonial (ações ou 
cotas sociais da empresa) serão transmitidas aos her-
deiros e, sem um sólido processo de sucessão e gestão, 
a empresa corre sério risco de não se perpetuar. Por 
isso, são raros os exemplos de empresas centenárias, ou 
seja, que, por regra tenham passado por dois ou três 
processos sucessórios”, pondera.

Outras opções
Agora, se não houver herdeiros com vontade de 

atuar na empresa ou se dentre os candidatos não hou-
ver perfi s adequados para o negócio, para preservação 
da empresa, Anghinoni diz que é preciso pensar se-
riamente em profi ssionalizar a gestão da empresa ou, 
então, prepará-la para a venda, para uma eventual 
abertura de capital, através da qual um sócio investidor 
torne-se o controlador do negócio e passe a se respon-
sabilizar pelas funções executivas da empresa. 

“Em síntese, nessa circunstância a lógica que deve 
prevalecer para a tomada da decisão, independente-
mente de qual seja a solução adotada, é a preservação 
e perenização da riqueza familiar em prol das gerações 
futuras”, completa. 

nóstico até a concepção de um novo modelo, com a 
implementação das estruturas e a adoção das melhores 
práticas decididas em conjunto com a família.

Por onde começar?
O processo de sucessão deve estar na “agenda” de 

prioridades da família empresária, evitando que deci-
sões relevantes sobre o negócio acabem sendo tomadas 
no contexto pessoal, como nos almoços de domingo, 
por exemplo. 

O segundo ponto, apresentado por Anghinoni, tra-
ta-se da necessidade de estabelecer limites e separações 
dos interesses da família, dos sócios e dos executivos do 

5 anos
É o tempo 

aproximado que dura 
um sólido processo 

de sucessão

Menos de 

30%
das empresas familiares no 
mundo chegam à segunda 

geração da família

e menos de 

10%
conseguem sobreviver 

à terceira geração

Mais de 

80%
das empresas 
mundiais são 

familiares

No Brasil, 

90%
Das empresas 
são familiares

13JCS MARçO 2016



Não há como se falar em sucessão do insucesso. 
Para tratarmos de sucessão da empresa familiar, a premissa 

elementar é a de que o negócio esteja funcionando, 
que seja sólido e sustentável

Luciano Anghinoni
Advogado especialista em estratégias societárias

Para o executivo da Yasuda Marítima, no caso de 
uma sociedade, existe uma série de fatores a serem 
considerados. “Por exemplo, no caso de morte ou in-
validez de um dos sócios, os demais vão querer dividir 
a decisão com seus herdeiros que, muitas vezes, des-
conhecem o negócio? A sucessão empresarial está pla-
nejada? Há capital garantido para essa sucessão? Caso 
a decisão seja a de que os sócios devem ou tenham 
preferência na compra da parte referente ao sócio que 
esteja ausente, de onde virá esse dinheiro? Nesse caso, 
o seguro de vida pode ser uma alternativa. Assim, o 
caixa da empresa não fi ca comprometido e, da mes-
ma maneira, os dependentes do sócio que morreu ou 
está impossibilitado de exercer suas atividades, não 
precisam depender dos resultados do negócio, nem do 
mercado”, indica Monteiro.

Lição de casa
Fundada em 1984, por Alexandre Issa Latuf, a Latuf 

Corretora de Seguros, de Sorocaba, iniciou o proces-
so de sucessão há sete anos. O corretor não acreditava 
que o fi lho fosse querer assumir o negócio, já que ha-
via se formado em Administração de Empresas e de-
senvolvia uma promissora carreira executiva em uma 
multinacional de grande porte. “Para minha felicida-
de e de nossa família, ele decidiu vir e começamos a 
preparar uma sucessão, que continua acontecendo na 
mais absoluta tranquilidade. Estamos um aprendendo 
com o outro, com diferença apenas na questão da ex-
periência, devido meus quase 37 anos de atuação no 
mercado de seguros”, recorda Latuf.

Quem irá assumir os negócios do pai é Alexandre 
Latuf Filho que, anteriormente, não cogitava a hipóte-
se de ser corretor de seguros. “Com o tempo e depois 
de passar pela experiência em duas grandes multina-
cionais, pude perceber o quão interessante era o traba-
lho do meu pai, o quanto o mercado de seguros estava 
crescendo e isso me despertou. Para não desestimular 
meus sonhos iniciais, meu pai nunca havia me pres-
sionado para trabalhar na Latuf, me deixando sem-
pre totalmente à vontade, mas tomei a iniciativa de 
conversar sobre o assunto, percebi que ele fi cou muito 

PRINCIPAIS OBSTÁCULOS
• Falta de planejamento do processo sucessório;
• Resistência do “dono do negócio”;
•  Falta de preparo de um sucessor. Não basta o 

“DNA” da família para herdar;
• Incompreensão adequada do tema.

Preparar herdeiros – sejam eles 
familiares ou não - de forma gradual, planejada e 

antecipadamente - é a forma mais adequada de garantir que 
o empreendimento próprio, que um dia foi só um sonho, 

na verdade se perpetuará por gerações

Edglei Faria Monteiro
Superintendente de Seguros de Pessoas da Yasuda Marítima

contente e conversamos abertamente sobre as possibi-
lidades”, comenta. 

O pai acredita que, para o processo de sucessão ser 
bem-sucedido, é fundamental que ambas as partes 
aceitem as contribuições profi ssionais um do outro. 
“O sucedido deve transmitir generosamente - e ao 
máximo - suas experiências e conhecimentos ao suces-
sor, sem que haja nisso situações defi nitivas e questões 
fechadas. E o sucessor, por sua vez, receber essas in-
formações e experiências como uma importante cola-
boração para sua formação profi ssional, sem deixar de 
colocar abertamente suas opiniões e sugestões, contri-
buindo, assim, para o desenvolvimento e crescimento 
da empresa e seus negócios”.

A FBB Corretora de Seguros, de São Paulo, fundada 
em 1990 por Flávio Bevilacqua Bosisio, também já está 

passando pelo processo sucessório com o fi lho Paulo 
Jatene Bosisio, cuja intenção inicial, ao fazer faculdade 
de Direito, era atuar como advogado dentro da cor-
retora. “Comecei trabalhando como colaborador na 
empresa, passando pelas áreas de sinistro, automóvel, 
responsabilidade civil, estacionamento e comercial. A 
experiência e a vivência permitiram que acontecesse 
uma transição muito natural. Hoje, cuido de toda a 
parte operacional, enquanto meu pai controla a área 
fi nanceira”, explica Paulo Bosisio, que também é coor-
denador da Comissão de Ética do Sincor-SP. 

Ambos os sucessores se julgam preparados para assu-
mir a direção do negócio pelo fato de terem construído 
essa ponte ao longo dos anos. Situação indicada pelos 
especialistas. “Um bom processo de sucessão com re-
gras bem claras, permeado por uma sólida governança 
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corporativa e a atuação presente do ‘dono do negócio’ 
representam o porto seguro para perenizar a empresa 
como organização”, enfatiza Cristiano Orlandi.

O corretor de seguros e diretor da Regional Zona 
Norte do Sincor-SP, Marco Antônio Nunes Cabral, 
ainda não planejou o processo de sucessão da empre-
sa, que foi fundada há mais de 20 anos. “Essa é uma 

Acesse. Escolha. Resolva. 
portosegurofaz.com.br
ou ligue 3003 3FAZ (3003 3329).
Para mais informações, consulte seu Gerente Comercial.

A Porto Seguro Faz resolve situações do dia a dia com qualidade e garantia. São 
diversos serviços de instalação e manutenção para a casa e o carro, disponíveis para 
todos, inclusive para quem ainda não é cliente Porto Seguro. Basta acessar o site ou 
ligar para nossa Central de Atendimento e agendar. 

Segurados Porto Seguro já possuem alguns serviços em suas apólices. Consulte as condições gerais, a disponibilidade, as regiões de 
abrangência e as garantias dos serviços pelo Televendas (3003 3329) ou em www.portosegurofaz.com.br. Porto Seguro Serviços e Comércio 
S.A. CNPJ 09.436.686/0001-32. Informações, reclamações e cancelamento: 3003 3329 | Ouvidoria: 0800 727 1184 | Atendimento exclusivo para 
deficientes auditivos: 0800 727 8736 | Horário de atendimento: das 8h15 às 18h30, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Atendimento 24 horas, de domingo a domingoProfissionais especializados

Manutenção Instalação Conserto Limpeza

INSTALAÇÃO COMPLICADA?
Melhor garantir. A Porto Seguro Faz.

portosegurofaz.com.br

COMO COMEÇAR?

Coloque o assunto 
na sua agenda de 

prioridades.

Estabeleça limites e 
separe os interesses da 
família, dos sócios e dos 
executivos do negócio.

Verifi que 
a aptidão 

do herdeiro.

Investigue se entre 
os herdeiros existem 

interessados em atuar 
na corretora.

Prepare tecnicamente 
o sucessor sobre o 

mercado de seguros.

Informe os colaboradores 
e inclua-os nos planos 
da nova administração.

Organize-se 
para assumir a 

posição no Conselho 
de Administração 

da corretora.

Nós vendemos a proteção planejada, mas não protegemos nosso negócio. 
Eu mesmo preciso pensar sobre isso, a categoria precisa pensar sobre isso. Para que 

o nosso negócio perpetue, ainda que não estejamos mais à frente dele

Marco Antônio Nunes Cabral
Corretor de seguros e diretor da Regional Zona Norte do Sincor-SP

questão que muitos de nós, corretores, falhamos. De-
fendemos a nossa profi ssão com grande ênfase para o 
público-geral, mas esquecemos de educar a nossa pró-
pria família, de mostrar aos nossos fi lhos que vale a 
pena ser corretor de seguros”.

Ele comenta sobre histórias de corretoras de segu-
ros que superaram desafi os, cresceram e construíram 

relacionamentos, mas que morreram porque seus fun-
dadores deixaram de planejar a sucessão. “Nós vende-
mos a proteção planejada, mas não protegemos nosso 
negócio. Eu mesmo preciso pensar sobre isso, a cate-
goria precisa pensar sobre isso. Para que o nosso negó-
cio perpetue, ainda que não estejamos mais à frente 
dele”, conclui.  
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Eventos como esse deveriam acontecer com mais frequência 
para que outros corretores possam ter acesso às informações 
que tivemos nessa semana. Fomos um grupo privilegiado.

Carlos Aparecido Ribeiro
corretor de seguros de Itu (Sorocaba)

diálogo

Fruto de sorteio feito durante o Fórum de 
Oportunidades, os profissionais visitaram 
a estrutura física e áreas restritas de 
seguradoras e participaram de treinamento 
da Unisincor, em São Paulo

Por Camila Correia
Entre os dias 14 e 17 de março, corretores de seguros 

das regiões de Araçatuba, Mogi das Cruzes, Presidente 
Prudente, Ribeirão Preto, Santos, Sorocaba e da Ca-
pital receberam o prêmio sorteado durante o Fórum 
de Oportunidades. O “Vale Capacitação” garantiu aos 
ganhadores um tour por áreas estratégicas das segura-
doras e um curso da Unisincor, em São Paulo, ainda 
com direito a hospedagem, transporte e alimentação. 

Segundo o presidente do Sincor-SP, Alexandre Ca-
millo, a iniciativa permitiu a visitação de áreas restri-
tas das seguradoras, como departamentos de sinistro, 
tecnologia, comercial e até cultural, aproximando os 
corretores das operações diárias das companhias. 

“Deixar a corretora e suas cidades para investir em 
capacitação durante uma semana, realmente, não 
é uma tarefa fácil. Mas temos a convicção de que se 
trata de uma chance para reforçar o empreendedo-
rismo, além de proporcionar uma visão de vendas 
abrangente e fortalecer relacionamentos comerciais”, 
disse Camillo durante conversa de apresentação com 
os ganhadores. 

A premiação forneceu aos corretores um conjunto 
de informações recebidas de cada companhia, poden-
do complementar com o conteúdo abordado durante 
o curso. O 2º tesoureiro e diretor responsável da Uni-
sincor, Carlos Cunha, acompanhou os profi ssionais e 

garante que a expectativa do prêmio foi surpreendente. 
“Desde o momento do sorteio, todos os preparati-

vos para chegarem a São Paulo, e a ansiedade por parte 
das seguradoras em receber os ganhadores e fazer o 
diferencial, tornou essa ação extraordinária. Sem falar 
no feedback do grupo, que foi excelente. Essa experiên-
cia nos motiva a pensar em novas oportunidades, em, 
talvez, torná-la uma constante, favorecendo sempre a 
especialização da categoria”, declara.

Capacitação
Realizado pela primeira vez na Unisincor, o curso 

“Planejamento e organização - ferramentas estratégi-
cas para ser um profi ssional diferenciado” aconteceu 
na Regional Centro. Ministrado pela docente Rilza 
Marília, o treinamento faz análise dos atuais desperdi-
çadores de tempo, relacionando com os tópicos sobre 
a importância do planejamento na empresa, metodo-
logias de administração de tempo e estratégias para 
melhorar a produtividade da corretora como um todo. 

Segundo Carlos Cunha, o conteúdo complementou 
as informações que os corretores obtiveram dos execu-
tivos das seguradoras. “Para a Unisincor foi gratifi cante 

Corretores de seguros premiados vivem experiência 
inédita no Sincor-SP

ver profi ssionais de diversas regiões aqui na Capital, 
conhecendo a nossa estrutura e levando conhecimen-
to para os seus locais de trabalho”, pontuou o diretor.

Os corretores de seguros sorteados foram: Angela 
Cristina de Menezes (Presidente Prudente), Carlos Al-
berto Oliveira Melo (Santo André), Carlos Aparecido 
Ribeiro (Sorocaba), Ewerton Akio Hirayama (Mogi 
das Cruzes), José Aparecido Baratella (Ribeirão Preto), 
Nelson da Cruz Martins (Zona Leste), Plinio Ganev 
(Santos) e Vitor de Moraes Soares (Araçatuba).
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Com o tema “Empreendendo em um mercado de oportunidades”, 
o superintendente executivo, Leonardo de Freitas, abordou 
o momento da crise como uma ferramenta para investir em 
escolhas. Freitas ressaltou que o profissional deve sempre fazer 
o diferencial no seu negócio reinventando-se e, dessa maneira, 
poder enfrentar a crise sem perder a autoestima. Os corretores 
também visitaram parte da estrutura da companhia.

Participei do Fórum de Oportunidades junto a tantos outros corretores e 
fui sorteado. Agora, no fi m do tour, percebo o privilégio em ter visitado essas 

seguradoras. A forma como fomos recebidos por cada uma e os assuntos abordados, todos 
relacionados às nossas atividades, realmente, foi um intensivo que irá nos proporcionar 

uma refl exão e um crescimento profi ssional no dia a dia.

Nelson da Cruz Martins
Corretor de seguros da Penha (Zona Leste)

TOUR PELAS SEGURADORAS 

O diretor Comercial da Capital, Flavio Rewa, recebeu os corretores 
de seguros na sede da companhia. Durante o encontro, o executivo 
enfatizou as ações de relacionamento voltadas aos profissionais e 
explicou as mudanças no sistema que realizaram no início de 2016, 

a fim de facilitar os processos técnicos com a seguradora.

Allianz Seguros

Icatu Seguros

Bradesco Seguros

Tokio Marine

Liberty Seguros Porto Seguro

Focado em vida e previdência privada, o diretor Comercial da 
companhia, Coriolano Teixeira de Oliveira, apresentou aos 
corretores todas as modalidades desses segmentos e questões de 
longevidade, considerando a importância das pessoas contratarem 
os produtos e não ficarem apenas com a ilusão de que o INSS 
(Instituto Nacional do Seguro Social) irá resolver os problemas 
no futuro.

Na seguradora, o gerente de filial, Renato Humberto Wiltemburg 
Ferreira, e a analista de marketing, Michele Cunha, mostraram 
os portfólios de seguros para pessoas e empresas de pequeno e 
médio porte, com foco em soluções inovadoras e implantação de 
aplicativo para celulares.

Prestação de serviço de qualidade no mundo inteiro e otimização 
no canal de distribuição foram os planos apresentados pelo diretor 
Comercial Nacional Varejo, João Luiz de Lima. Os corretores 
fizeram tour pelo prédio, conhecendo, em especial, as áreas 
operacionais de TI, Contact Center e Sinistro. A visita também foi 
acompanhada pelo diretor Comercial de Varejo da companhia, 
George Dutra, e pelo analista de Marketing, Rafael Tomaz Pereira.

HDI Seguros

Com destaque para a área exclusiva da seguradora, HDI Digital, 
os ganhadores puderem acompanhar, em primeira mão, as 
atualizações de produção da seguradora, além de entender as 
estratégias de marketing. Os profissionais também visitaram o 
Bate-Pronto móvel, unidade de atendimento ao segurado, que 
percorre várias cidades. Receberam os corretores o superintendente 
de Produto Automóvel, Marcelo Moura, o diretor Regional da 
Capital, Euclides Naliato, e o diretor de Marketing e Planejamento 
Comercial, Paulo Moraes.

Os corretores tiveram a oportunidade de visitar o “Espaço Cultural 
Porto Seguro”, guiados pela diretora comercial, Eva Miguel Vasquez, 
e pelo diretor executivo da companhia, Rivaldo Leite. A diretora 
aproveitou a área cultural da seguradora para enfatizar o lado 
curioso e participativo que um empreendedor precisa ter. O grupo 
também percorreu a sede e visitou as salas de diretoria.

Yasuda Marítima

Durante visita à seguradora, os corretores de seguros 
conheceram as áreas técnica e administrativa em todos os 
andares do prédio, guiados pelo Gestor de Corretores, Marcos 
Evangelista. Além disso, os corretores conversaram com o 
presidente da companhia, Francisco Caiuby Vidigal Filho, e o 
diretor executivo, Fernando Grossi. Na ocasião o presidente falou 
sobre os programas de incentivo a sucessão como ferramenta 
estratégia para empresas, preservando o negócio para o futuro.

Com nova sede na zona oeste de São Paulo, o vice-presidente 
comercial, Matias Ávila, e o superintendente de Relacionamento 
PME, Celso Rocha, apresentaram a estrutura da companhia 
e os corretores visitaram os principais setores que operam 
no prédio: a área Técnica de Operações, Validação Prévia de 
Procedimentos e Sinistros. Também conheceram o espaço da 
exposição em comemoração aos 120 anos da seguradora.

SulAmérica
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diálogo

Com a alta do desemprego, queremos incentivar 
as pessoas a ingressarem na corretagem de seguros, 

ajudando as empresas a crescerem diante de um 
cenário adverso como o atual

Alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP

Por Th amires Costa
Em mais uma ação inovadora para incentivar o 

crescimento da corretagem de seguros no Estado 
de São Paulo, o Sincor-SP lançou, no início de 
abril, o Empregos Seguros. Trata-se de um portal 
de currículos, onde qualquer pessoa interessada no 
mercado pode cadastrar seus dados através do endereço 
www.empregosseguros.com.br.

Nesta primeira fase do site, os candidatos poderão 
cadastrar seus currículos, mas ainda não estarão 
disponíveis para consulta das empresas. “Inicialmente, 
vamos fazer o que chamamos de ‘encher a caixa d’água’. 
Incentivaremos a entrada de perfi s profi ssionais para 
oferecer opções às empresas corretoras”, explica o 
diretor do departamento Social e responsável pelo 
projeto, Luiz Morales. 

Já na segunda fase, que deve acontecer em julho, 
será oferecido acesso exclusivo, mediante login e senha, 
às corretoras de seguros associadas ao Sincor-SP. Dessa 
maneira, as empresas poderão buscar novos talentos 
entre os candidatos já cadastrados no portal.

Segundo Morales, o Sincor-SP está oferecendo mais 
um benefício aos associados. “O objetivo é trazer mais 
mão de obra para este segmento que tem enorme 
potencial de crescimento: as corretoras de seguros”.

De acordo com o presidente do Sincor-SP, Alexandre 
Camillo, o momento é mais que oportuno para o 
lançamento do projeto. “Com a alta do desemprego, 
queremos incentivar as pessoas a ingressarem na 
corretagem de seguros, ajudando as empresas a 
crescerem diante de um cenário adverso como o 
atual”, ressalta.

Sincor-SP lança portal de empregos para corretoras

O portal Empregos Seguros é 
mais uma ação inovadora do 

Sincor-SP, que busca incentivar 
o crescimento da corretagem de 
seguros no Estado de São Paulo.

1ª Fase consiste no cadastramento 
de candidatos. Para incluir seu 

currículo, crie uma conta com login e 
senha, e preencha todos os campos, 

inclusive com sua foto.

A 2ª Fase será destinada às empresas 
corretoras de seguros associadas ao 

Sincor-SP, que poderão acessar o banco 
de currículos e solicitar entrevista com 

os candidatos cadastrados.

www.empregosseguros.com.br
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Sincor-SP inova e amplia comemoração 
às mulheres com Cruzeiro da Família

Por Th aís Ruco
Em 2016, a comemoração ao Dia Internacional 

da Mulher, tradicionalmente realizada pelo Sincor-
SP, ganhou novas dimensões e se tornou um evento 
para toda a família, com duração de três dias, em alto 
mar. A ideia do Cruzeiro da Família Sincor-SP foi 
apresentada às corretoras de seguros na comemoração 
do ano passado e a inovação escolhida pela maioria.

 “Nós corretores de seguros trabalhamos com 
proteção e não existe lugar onde estamos mais 
protegidos, nem pessoas que queremos mais proteger 
do que nossa família. Porém, muitas vezes, temos a 
vida tão corrida que deixamos de aproveitar o que 
nos é mais valioso”, disse o presidente do Sincor-SP, 
Alexandre Camillo. 

O cruzeiro aconteceu entre os dias 26 e 29 de 
fevereiro, com percurso de Santos a Búzios, passando 
pelo Rio de Janeiro, e voltando ao ponto de partida. 
O Sincor-SP reservou quase a metade das cabines de 
passageiros do navio Sovereign, da Pullmantur, numa 
aposta do sucesso da iniciativa. Estiveram reunidas 
mais de 800 pessoas, entre corretoras e corretores de 
seguros e seus convidados. 

A programação do evento seguiu as atrações do 
navio, com algumas inclusões obtidas pelo Sincor-SP,
como a palestra de Silvio Acherboim, especialista 
em desenvolvimento de pessoas, que conduziu uma 
experiência lúdica, com humor, pensada para agradar 
toda a família. 

“Pelo sucesso do evento, devemos repetir a iniciativa. 
Quem sabe, então, conseguimos fechar um navio 
todo para o nosso público, com a possibilidade de 
personalizarmos ainda mais as atrações”, afi rma Camillo.

Pelo sucesso do evento, devemos repetir a 
iniciativa. Quem sabe, então, conseguimos fechar um 

navio todo para o nosso público, com a possibilidade de 
personalizarmos ainda mais as atrações

Alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP

PESQUISA  DE  SATISFAÇÃO

O que achou da ideia do 
Cruzeiro para comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher?

RESULTADO:
82% Ótima e Boa

Como avalia o grupo 
de atores que entreteram 

os encontros?

RESULTADO:
88% Ótimo e Bom

Gostaria de 
repetir a experiência 

ano que vem?

RESULTADO:
80% Sim

Evento reuniu mais de 800 pessoas. Ao lado, o presidente do Sincor-SP recepciona os participantes, tirando fotos em todas as mesas
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Diretores regionais vivem um dia como presidente 
do Sincor-SP

diálogo

Por Th amires Costa
Em uma ação que visa a aproximação dos 

corretores de seguros com a diretoria do Sincor-
SP, o programa “Dia com o Presidente”, trouxe 
os diretores das regionais para acompanhar 
pessoalmente e contribuir numa jornada completa 
de demandas que envolvem a gestão do Sindicato.

Para o presidente do Sincor-SP, Alexandre 
Camillo, dessa maneira, os diretores podem ter a 
noção da grande responsabilidade e da incontestável 
complexidade que estão inseridos no decorrer de 
todos os dias do presidente do Sincor-SP. “Trata-
se de envolver as lideranças regionais em um dia 
inteiro de intenso trabalho e dedicação, de modo 
que possam comprovar e relatar nas bases como é 
o andamento das deliberações que afetam a nossa 
categoria”, completa. 

Trata-se de envolver as 
lideranças regionais em um dia 
de intenso trabalho e dedicação, 
para comprovar e relatar nas 

bases como é o andamento das 
deliberações que afetam 

a nossa categoria

Presidente do Sincor-SP
Alexandre Camillo

SETEMBRO | 2015
Sady Viana, ABCDMR – 01/09/2015
Marco Cabral, Zona Norte – 02/09/2015
Vicente Tozzo, Ribeirão Preto – 08/09/2015
Edmar Fornazzari, Zona Oeste – 09/09/2015
Lauro Barreto, Taubaté – 22/09/2015
Carlos Caporali, Piracicaba – 23/09/2015
Márcio Silva, Zona Sul – 29/09/2015
Roberto Placco, Araraquara – 30/09/2015

MARÇO | 2016
José Carlos Rossatto, Zona Leste – 08/03/2016
Rubens de Almeida, VP de Rel. Mercado – 10/03/2016
Hildemar José da Silveira, Franca – 23/03/2016

OUTUBRO | 2015
Braz Romildo, Centro – 13/10/2015
Antônio Carlos Senise, São Carlos – 14/10/2015
Vanderlei Lima, Presidente Prudente – 21/10/2015
Joilson Soares, SJ dos Campos – 27/10/2015
João Castro, Jundiaí – 28/10/2015
Silvia Lara, SJ Boa Vista – 29/10/2015

DEZEMBRO | 2015
César Munis, Nova Alta Paulista – 01/12/2015
Flávio Machado, Araçatuba – 02/12/2015
Jobel Venceslau, Assis – 03/12/2015
Eduardo Lemes, Sorocaba – 09/12/2015
Rogério Freeman, Santos – 02/12/2015

NOVEMBRO | 2015
Eduardo Minc, Osasco – 03/11/2015
Odeir Vilar, Fernandópolis – 04/11/2015
Adelairton Eloi, Campinas – 10/11/2015
Fernando Alvarez, Bauru – 17/11/2015
Fábio Ferreira Mattos, Mogi das Cruzes – 19/11/2015
João Garrucho, Barretos – 25/11/2015

De acordo com o diretor da Regional Zona Leste, 
José Carlos Rossatto, participar da agenda de um 
dia de trabalho despertou a real noção de comandar 
um Sindicato de tamanha expressão. “O presidente 
comanda o Sincor-SP com muita segurança e tem a 
total fi rmeza das ações aplicadas para que nosso setor 
cresça a cada dia. Além de toda a diretoria executiva, 
que exerce suas funções com muita capacidade 
técnica e de um sincronismo espetacular”, ressalta.

O diretor da Regional São Carlos, Antônio Carlos 
Senise, destacou a dimensão da qualidade dos 
trabalhos realizados por toda diretoria do Sindicato. 
“Fortaleceu a impressão de acerto na aposta desta 
gestão. Diante disso, nos impulsiona a buscar sempre 
melhorias para a nossa região, com mais dedicação e 
determinação”, fi naliza.

DIA COM O PRESIDENTE: 
DATA DAS VISITAÇÕES
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Governo Itinerante encerra ciclo de visitas a lideranças 
políticas do Estado

benefícios

Parque aquático oferece atrações para todas as  
idades com 20% de desconto

A mais nova parceria do Sincor-SP promete levar o 
corretor de seguros associado e sua família ao parque 
aquático mais visitado da América Latina. Em um 
espaço com mais de 260 mil metros quadrados, o 
Thermas dos Laranjais tem capacidade de receber 
cerca de 15 mil visitantes/dia e fica localizado na 
cidade de Olímpia, a 435 km da Capital.

Com mais de 50 atrações, o Thermas possui 
toboáguas, pista de surf, rio de corredeira, parque 
infantil, além de duas praias, áreas de lazer e turismo 
com lojas, restaurantes, bares, entre outras formas de 
entretenimento para toda a família. 

O associado tem desconto de até 24% nos 

ingressos para o parque, fazendo o agendamento com 
3 dias úteis de antecedência, no Departamento SAV 
do estabelecimento. Todas as instruções para adquirir 
o desconto estão disponíveis no site do Sincor-SP. 

De segunda a sexta-feira, o valor sai por R$ 48 a 
inteira. Nos sábados e domingos, o ingresso vai para 
R$ 68 a inteira, já em datas especiais, como semana 
santa e feriado de Tiradentes, o valor fica em R$ 80. 

Para crianças de 1 a 6 anos o ingresso sai por 
apenas R$ 10 em qualquer dia. A meio entrada é 
válida para crianças de 7 a 12 anos, estudantes, e 
pessoas acima de 60 anos.

Após percorrer todas as Regionais do Sincor-SP, 
o Governo Itinerante passou pelas últimas cidades 
no mês de março. Com o objetivo de promover 
o encontro entre líderes do Sindicato e dos 
municípios, o programa teve início em setembro de 
2014 e terminou seu percurso com visita a Barretos 
e Fernandópolis.

Para o presidente do Sincor-SP, Alexandre 
Camillo, o Governo Itinerante reforçou a relevância 
e a grandeza da categoria. “Foram milhares de 
quilômetros percorridos e dezenas de conversas 
com prefeitos, deputados, vereadores, empresários 
e lideranças locais, estabelecendo diálogo franco e 
direto em benefício dos corretores de seguros”.

Camillo ainda ressalta a visibilidade e o destaque 
que as mídias locais deram para os encontros 
com os líderes políticos, em todas as cidades que 
o programa percorreu. “Podemos confirmar, sem 
dúvida alguma, que estamos diante de um novo e 
importante capítulo na esfera da representatividade 
política e institucional da categoria e do Sincor-SP.
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regionais
 ZONA SUL

Vendas 
A Regional Zona Sul, dirigida por Márcio Silva, realizou 

na semana de 15 a 18 de fevereiro o curso “Gestão estratégica 
na administração de vendas”, ministrado por Jorge Texeira 
Cavalcanti. O treinamento contou com a participação de 28 
pessoas, entre corretores de seguros e funcionários de corretoras.

Voz do Empreendedor
Em mais uma etapa do Voz do 

Empreendedor, o programa passou pelas 
Regionais Nova Alta Paulista e Zona Norte, 
promovendo o encontro entre os corretores 
de seguros da região e seguradoras parceiras.

Nova Alta Paulista e Allianz Seguros – 24/02 Zona Norte e SulAmérica Seguros – 17/03

BAURU

Parceria

OSASCO

Oportunidades de negócios
ASSIS

Alinhamento 

Resultado da parceria do Sincor-SP com o Sebrae-SP, a 
palestra “Marketing de Relacionamento’, aconteceu na Regional 
Bauru, liderada por Fenando Alvarez, no dia 2 de março.

Os corretores de seguros da Regional Osasco, liderada 
por Eduardo Minc, receberam a palestra “Prospecção 
de negócios e fi delização de clientes em mercados 
competitivos”, no dia 3 de março. Ministrada por Elias 
Spinetti Lifante, a palestra aborda o cenário econômico, 
ressaltando as oportunidades de negócios no mercado atual.

Regionais dão 
sequência ao Dia 
do Bem Seguro

ação social

As Regionais Bauru, Fernandópolis Guarulhos e 
São José do Rio Preto, dirigidas por Fernando Alvarez, 
Odeir Vilar, Claudemir Macchi e Antonio Roberto 
Mantovan, respectivamente, realizaram o Dia do Bem 
Seguro entre o fi nal de fevereiro e início de março. 
O programa visa estimular os corretores de seguros a 
prestar serviços e doações a instituições benefi centes, 
reforçando o papel do profi ssional como agente do 
bem-estar social. Fernandópolis – Projeto NED - 18/03

São José do Rio Preto – Hospital Lar de Idosos 
Nossa Sra. das Graças da Divina Providência – 26/02

Guarulhos – Centro Espírita Joanna de Ângelis – 18/02 Bauru – Abrigo São Lourenço – 09/03São José do Rio Preto – Propepad – 26/02

GUARULHOS

Encontro
No dia 15 de março, a Regional Guarulhos, dirigida 

por Claudemir Machi, recebeu os representantes 
das companhias na região para ajustar o calendário 
de encontros com os corretores de seguros, além 
de discutir questões pontuais relacionadas às regras 
bancárias de autorização de débito em conta.

O diretor da Regional Assis, Jobel 
Cândido, recebeu os assistentes 
regionais das comissões, no dia 17 
de março, para discutir as pautas 
de 2016.
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certificação digital

Por Thaís Ruco
Fornecedora de produtos e PSS (Prestadora de Serviços 

de Suporte) contratada, a Certisign atua em parceria 
desde a fundação da Autoridade Certificadora Sincor, 
há mais de 10 anos. Ressaltando a importância da rede 
de Autoridades de Registro comandadas por corretores 
de seguros, a empresa líder no mercado (responsável 
por 41% do total de certificados digitais emitidos na 
ICP-Brasil), promoveu o 1º Encontro Comercial com 
a AC Sincor, no dia 22 de março, no Braston Hotel, em  
São Paulo.

“Somos parceiros numa operação simbiótica de 
ganha-ganha”, afirmou Isaac Khafif, vice-presidente 
da Certisign, durante a abertura do encontro. “Apesar 
de o ano passado ter sido difícil para a economia, 
com nossos esforços em conjunto, até nos pleitos para 
ampliação das exigências legais do uso de certificados 
digitais e atendimento ao cliente, conseguimos bons 
resultados. No entanto, a concorrência está cada vez 
mais competitiva, até de uma forma esperada, porque 
o produto ganha maturidade e outras empresas veem 
as oportunidades. Muitos concorrentes baixam preço 
para conseguir espaço no mercado, e nós que estamos 
há mais tempo temos que nos destacar de outra forma. 
Não podemos descuidar dos processos nem deixar de 
analisar onde pode melhorar. Queremos ouvir sugestões 
e interagir com as ARs”, disse.

O presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, 
também participou da abertura do encontro e 
destacou a sinergia entre as empresas em buscar a 
gestão participativa. “Esse encontro está alinhado com 
nossa proposta de levar informação e de estar cada vez 
mais próximos dos corretores de seguros e, no caso, 
de nossas ARs. A certificação digital ainda possui uma 
história curta no cenário de negócios, e tem sido muito 
importante o trabalho dos corretores na aproximação 
com o consumidor. A evolução desse mercado passa 
por desafios e muitas oportunidades. Este evento é, 
sem dúvida, uma oportunidade para visualizarmos 
o mercado e o que a Certisign enquanto indústria da 
certificação digital nos oferece. Tenham certeza que 
nós da AC estamos atentos, analisando processos, nos 
adequando para acompanhar este negócio”, frisou.

Durante todo o dia, o evento foi conduzido pelo 
diretor de Varejo e Canais da Certisign, Leonardo 
Gonçalves. No período da manhã, ele apresentou os 
números do mercado e da concorrência, e mostrou 
um modelo de sucesso de atuação de Autoridade de 
Registro. “Nesta primeira parte queremos que tenham 
conhecimento do que está acontecendo no mercado e 
que cada um reflita se está acompanhando a evolução e 
o que pode fazer para melhorar”, justificou.

Parceiro promove encontro comercial com ARs  
da AC Sincor

Modelo de sucesso de uma AR
O primordial para uma AR é atuar em conformidade 

com os procedimentos exigidos pelo ITI (Instituto 
Nacional de Tecnologia da Informação) e ICP-Brasil 
(Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras). Na 
concorrência, assim como crescem os credenciamentos 
de novas ARs, crescem também os descredenciamentos 
pelo não cumprimento de exigências. A principal causa 
apontada são as fraudes, que poderiam ter sido evitadas 
se fossem seguidos todos os requisitos de segurança 
durante a validação presencial.

Leonardo Gonçalves aconselhou que cada AR tenha 
uma equipe (ou pelo menos uma pessoa) dedicada ao 
comercial. Esta equipe seria responsável pela prospecção 
contínua e desenvolvimento de parcerias com entidades 
e empresas como Sebrae, CRC, CREA, CRM, 
laboratórios, hospitais etc, para a emissão de certificados 
digitais em massa.

Também é importante possuir uma célula que atue 
ativamente na renovação dos certificados digitais prestes 
a vencer – o que aliás é uma habilidade dos corretores, 
que atuam na renovação dos seguros. Imprescindível 
também ter excelência de atendimento e aproveitar a 
estada do cliente na AR para oferecer novos produtos.

Por fim, ter como estratégia o reinvestimento no 
negócio, ou seja, considerar parte dos lucros na área de 
certificação digital para reinvestir na própria AR, seja em 
modernização ou ampliação da estrutura ou equipe.

Novo produto
Na medida em que cresce o mercado, e a certificação 

digital é um commodity, é preciso se diferenciar. Pela 
ampla utilização dos smartphones, uma forte tendência 
é que o certificado digital seja instalado nos telefones, 
até para evitar que as pessoas deixem seu documento de 
identificação para ser utilizado por seus contadores.

O presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, ao lado do diretor de 
Varejo e Canais da Certisign, Leonardo Gonçalves

Pioneira, a Certisign lançou no evento o Mobile ID, 
uma nova modalidade de certificado digital que concede 
comodidade e mobilidade à rotina das pessoas. Com 
apenas alguns cliques, a qualquer momento, é possível 
dar andamento a processos, assinar documentos, 
autorizar transações à distância, se identificar em sites, 
entre outras ações.

“Demos o primeiro passo, em pouco tempo os 
sites, como a Receita Federal, por exemplo, deverão 
disponibilizar acesso com certificado digital pelo celular, 
ou provedores incluir a opção de assinatura digital de 
email pelo celular. Não desenvolveram até agora porque 
não tinha essa solução no mercado. Hoje mesmo 
executivos da Certisign tiveram reunião com o banco 
Itaú para avançar este assunto”.

Projeto piloto para conhecer o produto e acompanhar 
a utilização e possíveis dificuldades dos clientes foi 
realizado com algumas ARs, como é o caso da AR Life 
Santos. Durante todo o mês de março, o cliente que 
emitia um certificado A3 ganhava um Mobile ID. No 
evento, cada participante ganhou um código individual 
para solicitar gratuitamente sua identidade digital 
Mobile ID.
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movimentação

destaque

FHC fala sobre cenário econômico brasileiro em evento do setor 
Contando com a presença do sociólogo e ex-

presidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso, para falar sobre a situação econômica do 
Brasil, a Tokio Marine Seguradora promoveu a 4ª 
edição do evento “Expertise - Grandes Riscos em 
Foco”, no dia 16 de março, em São Paulo, para 
corretores de seguros e segurados de grandes riscos 
empresariais. Participaram da cerimônia mais de 
350 convidados, entre eles o presidente e o 1º vice-
presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo e Boris 
Ber [na foto ao lado do presidente da seguradora, José 
Adalberto Ferrara]. 

Durante a apresentação, FHC destacou as 

oportunidades. “É na crise que as pessoas mais 
precisam proteger seu patrimônio, por isso, vemos 
aqui o mercado de seguros crescendo, mesmo nesta 
época”, pontuou.

Superintendente 
comercial varejo SP 
capital, George Dutra 

A Tokio Marine Seguradora também 
apresenta o executivo George Dutra como novo 
superintendente Comercial Varejo SP – Capital. 
Ele tem como principais desafi os dar continuidade 
ao trabalho realizado pela gestão anterior e 
fortalecer o relacionamento com corretores e 
assessorias das oito sucursais da Regional: Jardins, 
Tucuruvi, Tatuapé, Assessorias-SP, Lapa, ABC, 
Santo Amaro e Concessionárias-SP. 

AGCS BRASIL

Diretor de property, 
Felipe Orsi 

A resseguradora Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS 
Brasil) anunciou o novo diretor da área de Property para o Brasil, 
Felipe Orsi. Com cerca de 15 anos de atuação profi ssional em 
grandes multinacionais das áreas de seguros e resseguros, Orsi 
continuará baseado no escritório da AGCS em São Paulo, onde 
já dedicava-se na área de Engenharia da AGCS desde 2014.

ALLIANZ SEGUROS

Diretor de negócios corporativos,
Mario Jorge Pereira

No início de março, o executivo Mario Jorge Pereira assumiu a diretoria 
executiva de Negócios Corporativos da Allianz Seguros, como também passou 
a ser membro do Comitê Executivo da seguradora. Mario Jorge desenvolveu 
boa parte de sua carreira profi ssional na Allianz Brasil – dos 34 anos de 
atuação no setor, 12 anos foram na companhia. Nos últimos anos, ocupou 
posições de diretoria em áreas técnicas e comerciais no mercado segurador.

SULAMÉRICA

Diretora de auto e massifi cados,
Amanda Senedesi

A SulAmérica anunciou a criação da Diretoria de Precifi cação e 
Subscrição de Riscos para a vice-presidência de Auto e Massifi cados, 
da qual Amanda Senedesi assume como executiva responsável, 
reportando-se ao vice-presidente de Auto e Massifi cados da 
SulAmérica, Eduardo Dal Ri. A executiva integra os quadros da 
companhia há dois anos, tendo ocupado anteriormente o cargo de 
superintendente na mesma vice-presidência.

ASSIST CARD

Country manager, 
Alexandre Tadeu Camargo

Alexandre Tadeu Camargo assume o posto de 
Country Manager para o Brasil na Assist Card, 
maior empresa de assistência viagens do mundo. 
Entre os focos do executivo para este ano estão 
o fortalecimento e o desenvolvimento de canais 
de vendas e alianças estratégicas que auxiliem no 
crescimento da companhia. 

TOKIO MARINE

Diretor comercial nacional varejo, 
João Luiz de Lima

O executivo João Luiz de Lima assume o cargo de diretor 
Comercial Nacional Varejo na Tokio Marine Seguradora. Com 
36 anos de carreira na área de seguros, sendo 17 anos na Tokio 
Marine, Lima foi escolhido para ocupar uma posição estratégica e 
terá como uma de suas missões manter a expansão do canal Varejo, 
que hoje representa 71,5% da produção da Companhia. O novo 
diretor Comercial Nacional Varejo fi cará no comando das nove 
regionais da companhia: SP Capital, SP Interior I, SP Interior II, 
Minas Gerais, Centro-Oeste, Sul, RJ/ES, Norte e Nordeste.

25JCS MARçO 2016



espaço do clube

Seguradora quer atrair 45 milhões de clientes pelo 
canal corretor 

A maior parte da frota nacional de veículos, 
cerca de 70%, não tem acesso ao seguro. Os dados 
apresentados pela Suhai Seguradora durante almoço 
mensal do Clube dos Corretores de Seguros de 
São Paulo (CCS-SP), que aconteceu no dia 1º de 
março, revelam 45 milhões de automóveis e quase 15 
milhões de motos sem proteção securitária. 

Segundo a Suhai, nesse grupo, composto por 45 
milhões de veículos com média de 8,8 anos, 57% 
têm mais de seis anos e 44%, ou 20 milhões, estão 
na região Sudeste. Recebido pelo mentor Adevaldo 
Calegari e a diretoria do CCS-SP, o presidente do 
Conselho do grupo Suhai, Marcos Suhai explicou 
que a opção pelo público-alvo, foi o que motivou 
a constituição da seguradora, em 2012, e o 
desenvolvimento do novo produto.  

“A proposta é oferecer um seguro alternativo de 
automóvel (para carros e motos), exclusivo de furto 
e roubo, com assistência 24 horas e custo até 80% 
menor que o seguro tradicional. Entre os principais 
diferenciais do produto está a aceitação de todos os 
tipos de veículos, sem restrições de marcas ou  
idade”, revela. 

Para os corretores, o produto oferece comissão 

entre 10% e 30% sobre o valor da apólice. No site 
da seguradora, o portal do corretor dispõe de acesso 
a extratos de comissão, segundas-vias de apólices e 
boletos, entre outros recursos. Em abril, a seguradora 
deve lançar também o portal do segurado, com 
informações sobre o seguro e a possibilidade de optar 
em receber a apólice impressa.

De acordo com o diretor Comercial da Suhai, 
Robson Tricarico, o objetivo da seguradora é penetrar 

nichos inexplorados pelas congêneres e incrementar 
a carteira do corretor com novos clientes. “Outro 
foco é a manutenção dos clientes que estão deixando 
de contratar o seguro tradicional devido à crise 
econômica, e que correm o risco de cair no mercado 
informal de seguros, em cooperativas e associações, 
ou, ainda, em empresas de rastreamento que 
prometem indenização, mas que funcionam sem o 
registro da Susep”. 

bônus
APTS

Seguro de RC no centro do 
debate de questões atuais

Questões contemporâneas do cenário nacional serviram 
de pano de fundo para a APTS discutir as mudanças – ou 
a necessidade delas – no seguro de Responsabilidade Civil. 
A Operação Lava-Jato e seus impactos no seguro D&O, a 
tragédia em Mariana (MG) e o subseguro de forma geral, e, 
ainda, o zika vírus e as consequências de erros de diagnósticos 
no seguro RC Profissional, foram analisadas por especialistas 
durante o seminário “Crise no Seguro de Responsabilidade 
Civil: os reflexos de casos recentes no País”. O evento foi 
realizado pela APTS no dia 24 de fevereiro, no auditório da 
Escola Nacional de Seguros, em São Paulo.

CNSEG

Márcio Coriolano 
assume presidência 

Em cerimônia 
de posse realizada 
no dia 25 de 
fevereiro, Marcio 
Serôa de Araújo 
Coriolano assumiu 
a presidência da 
CNseg. Durante o 
evento, o executivo defendeu três demandas 
antigas do setor que pretende ver implantadas 
na sua gestão. A regulamentação de produtos 
como o seguro popular de automóvel e os 
híbridos PrevSaúde e o “Universal Life”. 
Além de Marcio Coriolano, também foram 
empossados João Francisco Borges da FenSeg; 
Edson Luís Franco na FenaPrevi; Solange 
Beatriz Palheiro Mendes na FenaSaúde; 
e Marco Antonio da Silva Barros, que se 
manteve à frente na FenaCap.

CIST

Foco no atendimento é  
o que constrói a marca

O Clube Internacional de Seguros de Transportes 
(CIST) levou para seu encontro mensal com 
profissionais de seguradoras, corretoras e prestadores 
do ramo de transportes, realizado no dia 24 de 
março, no Circolo Italiano, a palestra de Rogério 
Chelucci: “Como grandes corporações vendem valor 
agregado e não desconto”. Em sua visão, agregar 
valor é fazer o que ninguém faz, porém fazendo o que 
alguém quer e pagaria para ter.
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CAMARACOR-SP

Diretoria reeleita 
A diretoria da Câmara dos 

Corretores de Seguros do Estado 
de São Paulo – Camaracor-SP – foi 
reeleita no dia 14 de março para 
o triênio 2016-2019. Estão no 
comando da entidade: Pedro Barbato Filho – presidente; Adevaldo 
Calegari – vice-presidente; Braz Romildo Fernandes – diretor secretário; 
Nilson Arello Barbosa – diretor tesoureiro; Osmar Bertacini – diretor 
social e Oscar Dias Alves Junior – diretor de comunicação.

CVG-SP

Seguro de pessoas forte após a crise
No seu primeiro evento do ano, o CVG-SP recebeu o novo presidente da Federação 

Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), Edson Franco, dia 16 de março em 
almoço exclusivo para convidados no Hotel Unique. 
Edson Franco apresentou um panorama do seguro de 
pessoas, destacando o bom desempenho dos planos de 
riscos, que cresceram 7,3% até janeiro de 2015. Neste 
ano, porém, a previsão é de 4,9% de crescimento. Já os 
planos de acumulação (PGBL, VGBL), cresceram 18% 
no ano passado e neste ano crescerão 16%. O seguro 
viagem e o seguro Dotal não sentiram a crise e cresceram 
25% em 2015. Este não foi o caso do seguro prestamista 
que experimentou queda de 25% no mesmo período.

SINDSEG-SP

Diretoria do SindsegSP é reeleita
Reeleita por unanimidade, a diretoria da SindsegSP, liderada por 

Mauro César Batista, estará a frente da entidade por mais três anos, entre 
2016 e 2019. Para o presidente, a entidade é de extrema importância 

para o sistema federativo institucional 
do setor de seguros. “Praticamente todas 
as seguradoras e resseguradoras têm 
sede no Estado. A representatividade 
confere legitimidade à instituição no 
enfrentamento dos grandes desafios que 
se apresentam ao setor e que ganham 
maior importância sob uma conjuntura 
econômica desfavorável. Seguiremos 
reforçando junto à sociedade brasileira 
a positividade do seguro, em um 
momento em que a crise econômica 
afeta a renda da população”.

UCS

De corretor para corretor
O presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, foi convidado pela União dos Corretores 

de Seguros (UCS) para um bate-papo intitulado “De corretor para corretor”, no primeiro 
encontro da série Trocando Ideias em 2016, realizado na noite de 23 de fevereiro. Camillo 
comentou que a força e representatividade do Sindicato advêm dos quase 12 mil associados, 
dos quais se destacam 350 que formam o 
grupo de colaboradores voluntários diretos, 
que trabalham em parceria com os 100 
colaboradores contratados. “Todos estão lá 
para promover soluções e estendê-las para 
todos os corretores de seguros, garantindo 
a perenidade da profissão para sucessores e 
para suas empresas. Há um compromisso 
de resultado. O Sincor-SP somos nós!”, 
declarou.

ACONSEG-SP

Parceria visa estimular corretor a empreender
Cumprindo com a proposta de estimular 

o empreendedorismo do corretor de seguros, 
o Sincor-SP e a Associação das Empresas de 
Assessoria e Consultoria do Estado de São Paulo 
(Aconseg-SP) fecharam uma parceria. “Queremos 
levar ao corretor o que o Sincor-SP vem fazendo 
para o mercado de seguros, no sentido de 
capacitação, empreendedorismo, a fim de estimula-
lo a participar dessas atividades”, comenta o 
presidente do Sindicato, Alexandre Camillo. 

Para o presidente da Aconseg-SP, Marcos 
Colantonio, a parceria é uma soma de esforços 
entre as propostas das entidades. “Esta parceria 
beneficiará os corretores parceiros das assessorias, 
pois ainda há muitos que não são sindicalizados e 
pretendemos, com essa atuação conjunta, divulgar 
os benefícios que o Sincor-SP oferece. Além 
disso, essa parceria será um importante meio para 

estimular a capacitação e empreendedorismo dos 
corretores”, comenta. 

Segundo Camillo, as ações de incentivo ao 
empreendedorismo realizadas pelo Sincor-SP tem 
contribuído com o desempenho do mercado no 
Brasil. “Na medida em que nossas ações tenham 
sucesso, elas ajudam no crescimento do mercado de 
seguros em um período crítico para o País, como 

foi o ano passado, por exemplo. Se pudermos 
atingir um número maior de corretor, melhor será 
para todos”. 

“São objetivos convergentes, um tem a estrutura, 
a orientação, e o outro tem a aproximação e 
presença constante com esses corretores que 
pretendemos atingir”, finaliza o presidente do 
Sincor-SP.
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cooperativismo 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.

Corretores de seguros que participam 
da cooperativa têm vantagens reais 

1. Google encerra site que comparava preços de 
seguro automóvel  (The Wall Street Journal)

2. São Paulo: Roubos de veículos diminuem 13,5% em 
janeiro, furtos caem 6,36%  (Secretaria de Segurança Pública)

3. Através da Circular nº 330/16, Susep estabelece novas 
condições tarifárias para o seguro DPEM  (Susep)

4. Índice de Confiança do Setor de Seguros 
(ICSS) apresenta alta de 1,8%  (Fenacor)

A Cooperativa de Crédito Mútuo dos Corretores de Seguros do Estado de 
São Paulo (Credicor-SP) é uma instituição fi nanceira sem fi ns lucrativos, com 
o objetivo de disponibilizar todos os produtos e serviços fi nanceiros e propiciar 
crédito com juros vantajosos. 

Administrada pelos próprios cooperados, a instituição é conveniada ao Banco 
Cooperativo do Brasil, integrada ao maior sistema de Cooperativas (Sicoob) e 
fi scalizada e auditada diretamente pelo Banco Central do Brasil. 

“Aqui tudo é simples e inovador, pois foi pensado para atender cada corretor 
de seguros do seu jeito. Na Sicoob Credicor-SP, o cooperado não é um número de 
conta, mas um cliente especial, a quem oferecemos atendimento personalizado, 
com diálogo e foco nas suas necessidades. Aqui, o cooperado é o dono do próprio 
negócio”, defende a gerente Geny Schimith. 

A apresentação das taxas de juros para empréstimos em comparativos com os 
principais bancos, na edição passada [JCS Fev/ Ed. 414], ampliou a busca por 
crédito justo, para organização fi nanceira neste momento de turbulências da 
economia. A gerente apresenta agora uma simulação com os valores em reais 
[veja quadro]. 

No mês de junho, a Credicor-SP completa dez* anos de atividades, com uma 
evolução expressiva ano a ano. “Todos ganham com esse processo de evolução, 
pois a produção acumulada refl ete diretamente no ganho, mais do que isso, a 
classe ganha”, afi rma Geny.

Tempo de plantar e tempo de colher
Em abril acontece a Assembleia Geral para apresentar o resultado obtido no 

exercício de 2015, bem como as sobras (lucro) líquidas, as quais serão distribuídas 
aos cotistas de acordo com as decisões estabelecidas pelos participantes.

Simulação de empréstimo em outros bancos:
R$ 10.000,00 com taxa de juros, por exemplo, 7% a.m. =
12 parcelas de R$ 1.260,00 + taxa de contrato

Simulação de empréstimo na Sicoob Credicor-SP:
R$ 10.000,00 com taxa de juros de 2,5% a.m. =
12 parcelas de R$ 976,00 (não cobra contrato)

Diferente do que foi publicado na edição passada, a Credicor-SP 
completa 10 anos de atividades em 2016.

ERRAMOS
Data e Horário: 26 de abril, às 13h30
Local: Sede Sincor-SP
Endereço:  Rua Líbero Badaró, 293, 29º andar - Centro (SP)
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3. Mais de 760 mil beneficiários deixaram planos de saúde 
em 2015  (IESS)

4. Seguro automóvel recua 8,08%, pressionado pela 
queda na venda de veículos novos  (Susep)

1. Orçamento do seguro rural tem corte de R$ 341 milhões 
para este ano  (Ministério da Agricultura)

2. Menos de 1% das empresas brasileiras contrata seguro 
para riscos cibernéticos  (Aon)

com corretor

Este quadro é produzido pela docente da Unisincor, Suely Aguiar

Cont. “A importância do 
bom português no contexto 
corporativo”
14. Aonde / Onde
 Errado: Aonde coloquei meus livros?
 Certo: Onde coloquei meus livros?
 Regra - Onde se refere a um lugar em que alguém ou alguma coisa está. 
 Indica permanência. 
 Ex.: Onde ela nasceu? Onde você mora? Onde ele está?
  Aonde se refere ao lugar para onde alguém ou alguma coisa vai. 
 Indica movimento. 
  Ex.: Ainda não sabemos aonde vamos. (quem vai, vai a algum 

lugar - a+ onde= aonde) 
15.  Há dois anos / Há dois anos atrás
 Errado: Há três anos atrás, viajei para a Europa.
  Certo: Há duas formas corretas: “Há três anos, viajei para a Europa.” 

ou “Três anos atrás, viajei para a Europa.”
  Regra - Não se usa “atrás” quando existir o verbo haver (há) na oração, 

indicando tempo passado.
16.  A fi m / Afi m
 Errado: Nós viemos afi m de trabalhar neste sindicato. 
 Certo: Nós viemos a fi m de trabalhar neste sindicato.
 Regra -  A locução a fi m de indica ideia de fi nalidade.

 Afi m é um adjetivo e signifi ca semelhança.
Ex.: Os corretores de seguros têm ideias afi ns.

 Observação:  a fi m de = para.
A preposição para torna o texto mais elegante.
Nós viemos para trabalhar neste sindicato.
Viajamos para conhecer as praias brasileiras.

17.  Despercebido / Desapercebido
 Errado: Os erros passaram desapercebidos.
 Certo: Os erros passaram despercebidos.
 Regra -  Despercebido signifi ca sem atenção.

Desapercebido signifi ca desprovido, desprevenido.
Ex.: O homem estava totalmente desapercebido de amigos.

18.  Chegar em / Chegar a
 Errado: Os congressistas chegaram em São Paulo na noite passada. 
 Certo: Os congressistas chegaram a São Paulo na noite passada. 
 Regra - Verbos de movimento exigem a preposição “a”.
 Observação:  Só se usa a preposição “em” com o verbo chegar, se estiver

implícita a ideia de meio de transporte.
Ex.: Cheguei em um avião da TAM. Chegamos em 
meu carro.

19.  Fim de semana / fi nal de semana
 Errado: Bom fi nal de semana!
 Certo: Bom fi m de semana!
 Regra -  Fim é o contrário de início.

Final é o contrário de inicial. Portanto: fi m de semana; 
fi m de tarde; fi m do processo.

20.  Chego / Chegado
 Errado: O corretor de seguros havia chego atrasado para a reunião. 
 Certo: O corretor de seguros havia chegado atrasado para a reunião. 
  Regra - embora alguns verbos tenham dupla forma de particípio 

(imprimido/impresso; frito/fritado; acendido/aceso), o único particípio 
do verbo chegar é chegado. 

 Chego, como particípio, não existe. 
 Chego é a 1ª pessoa do Presente do Indicativo. 
 Ex.: Eu sempre chego cedo.

Veja as consequências jurídicas 
da atividade de corretagem de seguros
e trabalhe os seus negócios 
de maneira preventiva
Informações: (11) 3188-5012
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ponto de vista

Marcelo Blay
Corretor de seguros e 
coordenador da Comissão de 
Tecnologia do Sincor-SP

Contratar um seguro é um hábito cultural que vem cres-
cendo aos poucos no Brasil, na contramão de cenários eco-
nômicos instáveis em que o consumidor busca alternativas 
para conter os gastos. Em 2016, a tendência é de que muitas 
famílias e empresas façam cortes em seus orçamentos e man-
tenham apenas os serviços essenciais. 

Neste contexto, o seguro vem se firmando como um item 
de primeira necessidade, pelo fato de proteger o patrimônio, 
a saúde e a vida dos indivíduos. Entretanto, apesar do movi-
mento de expansão, a cultura de proteção entre os brasileiros 
ainda está longe do panorama ideal.

Apenas um em cada três carros possui seguro auto no País, 
e apenas uma em cada dez casas está protegida com seguro 
residencial. Quando o assunto é seguro de vida ou saúde in-
dividual, a situação mais comum é a pessoa ter estes tipos de 
seguro por conta de vínculo empregatício. O seguro viagem, 
por sua vez, costuma ser contratado, na maioria das vezes, 
em roteiros de viagens para a Europa, por ser obrigatório, de 
acordo com o Tratado de Schengen. Além disso, são pou-
cas as pequenas e médias empresas brasileiras que possuem 
um seguro empresarial contra roubo, furto, incêndio ou  
outros incidentes.

Uma novidade que podemos ter este ano é o seguro popu-
lar de automóvel, que permite a utilização de peças usadas no 
conserto de carros segurados. A Superintendência de Seguros 
Privados (Susep) abriu uma consulta pública sobre o assunto 
e, em breve, devemos ter respostas. 

Uma das características do seguro auto popular é ser ex-
clusivo para veículos com cinco ou mais anos de fabricação – 
faixa que costuma resultar em valores mais altos após uma co-
tação, especialmente pelo valor de peças de reposição. Ter um 
produto que englobe mais uma fatia do mercado por um pre-
ço mais acessível é um fator positivo para o nosso segmento.

De acordo com relatórios da Fitch Ratings, desde 2013 os 
resultados financeiros das seguradoras acompanharam a alta 
da Selic. A taxa de juros alta tem impacto direto na remune-
ração das reservas técnicas e é parte importante na formação 
de lucro das companhias. Para 2016, a projeção da CNseg 
(Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, 
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitaliza-
ção) é de que o mercado de seguros arrecade mais de R$ 400 

Mercado de seguros tem potencial de expansão no Brasil
bilhões e cresça 10,3%, em comparação com 2015. A CNseg 
ainda não fechou o balanço do ano de 2015, mas, em 2014, 
este número atingiu mais de R$ 327 bilhões.

Um levantamento que realizamos mostra que, entre os 
clientes que contratam uma apólice de carros, 70% estão fa-
zendo isso pela primeira vez. Os números indicam ainda que 
estes compradores possuem entre 35 e 40 anos de idade e que 
os carros seminovos correspondem a pouco mais de 80% da 
base segurada. 

Por isso, estou certo de que o mercado de seguros possui 
um potencial de expansão muito grande no Brasil e que para 
materializar esse crescimento é importante oferecer con-
dições favoráveis e atendimento especializado para que os 
novos clientes se aproximem do setor, possam comparar as 
diversas propostas e avaliar a mais adequada de acordo com o  
seu perfil.

A internet e o caráter de inovação da plataforma digital no 
ramo de seguros surgem como um meio de desmistificar o 
produto para quem ainda não o conhece e não possui um 
corretor. As ferramentas tecnológicas permitem que trabalhe-
mos de forma ágil e transparente, no entanto vale frisar que 
o atendimento humano e o apoio de técnicos especializados 
continuam sendo fundamentais para que o cliente faça a es-
colha certa.

A presença nos canais digitais é muito importante se con-
siderarmos o potencial de crescimento que eles possuem. Se-
gundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca), o acesso à internet em domicílios chegou a 85,6 milhões 
de brasileiros, o equivalente a 49,4% da população. Os dados 
são referentes à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) de 2013. Por outro lado, uma pesquisa do instituto 
Datafolha, divulgada em 2015, apontou que 82% dos brasi-
leiros não possuem nenhum tipo de seguro.

Em mercados desenvolvidos, o seguro possui um papel 
importantíssimo como formador de poupança nacional. 
Grande parte das reservas das seguradoras é investida em 
itens ligados à melhoria da infraestrutura dos países. O seguro 
tem uma função social e, no Brasil, não deveria ser diferente. 
O setor é fundamental para o País, até mesmo em situações 
catastróficas, como o rompimento da barragem de Mariana, 
por conta de ser um segmento extremamente sólido e capaz 
de fazer frente aos mais diversos riscos, garantindo a continui-
dade de negócios e a reposição de bens, além dos benefícios 
proporcionados pelos seguros de saúde e vida dos indivíduos.

Espero que em 2016 possamos dar passos mais determina-
dos nesta direção. Os seguros deveriam estar nas conversas do 
dia a dia, das pessoas e do governo, como uma forma de aju-
dar o crescimento do País, liberando os recursos das empresas 
e das pessoas para investimentos em inovação, empreendedo-
rismo e ganhos de produtividade e competitividade interna-
cional, com a consequente geração de bons empregos.

Os seguros deveriam estar nas  
conversas do dia a dia, das pessoas e do governo, 
como uma forma de ajudar o crescimento do País, 

liberando os recursos das empresas e das pessoas para 
investimentos em inovação, empreendedorismo e ganhos 

de produtividade e competitividade internacional, com  
a consequente geração de bons empregos

30 JCS MARçO 2016






