
J O R N A L  D O S  C O R R E T O R E S  D E  S E G U R O S

376 OUTUBRO 2012UMA PUBLICAÇÃO MENSAL DO SINCOR-SP

O XV Conec reuniu um público de aproximadamente seis mil pessoas e ofereceu uma programação com conteúdo 
técnico aprofundado, a fi m de que os profi ssionais atualizem os seus negócios com novas estratégias. 
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Conec é mais uma vez 
reconhecido como o maior 
congresso para corretores 
de seguros do mundo





Eu escrevo este editorial sob a emoção de 
ter acabado de realizar o XV Conec, entre 11 
e 13 de outubro. Ainda tenho comigo a forte 
impressão deste encontro que, pessoalmente, 
acho que me deixará energizado por mais 
dois anos, até a realização da 16ª edição deste 
maravilhoso congresso. Quem frequenta o 
Conec e aquele que foi pela primeira vez ao 
evento este ano sabe muito bem o que estou 
falando. 

Há 30 anos, o Conec foi criado para re-
unir os corretores de seguros do Estado de 
São Paulo, que representam quase a metade 
dos 60 mil profi ssionais do Brasil. Mas o 
evento, com o tempo, se tornou referência 
para o mercado de seguros de todo o País e se 
transformou no maior encontro de corretores 
de seguros do mundo. A grandiosidade do 
Conec hoje refl ete com justiça a dimensão da 
maior riqueza do mercado brasileiro de segu-
ros que é a sua rede de distribuição, compos-
ta de corretores que atuam como consultores 
em praticamente todas as localidades deste 
País continental.

Eu costumo dizer que o Conec nunca 
para. A próxima edição do congresso, por 
exemplo, já começou a ser preparada no dia 
seguinte da fi nalização desta última versão. 
São dois anos de muito trabalho para fazer 
com que, em apenas três dias, os corretores 
de seguros avancem vários anos em termos de 
competitividade e conhecimentos adminis-
trativos. As palestras técnicas revelam o que 
já está superado e destacam inovações que 
podem ser implantadas com rapidez. Desta 
forma, os profi ssionais se atualizam com o 
que tem de mais moderno e ganham me-

lhores condições para oferecer soluções para 
o consumidor, dentro de um processo em 
que todo o mercado de seguros sai ganhando.

Ao longo dos três dias de Conec, os repre-
sentantes das diversas instituições de seguros 
também alinham pontos de vistas por meio 
da conversa franca, olho no olho, para aparar 
arestas, espantar fantasmas e contornar even-
tuais nuvens negras que apontam no horizon-
te. No último congresso, em particular, este 
exercício foi muito importante para manter o 
atual ritmo de crescimento do setor que, este 
ano, deverá ser novamente bem maior que a 
expansão do PIB nacional. 

Com relação a esta última edição do con-
gresso, eu também destaco a Exposeg, o espa-
ço destinado às seguradoras e às empresas que 
fornecem produtos e serviços para o mercado 
de seguros.  Estas organizações não mediram 
esforços para apresentar suas novidades para 
o corretor de seguros, buscando formas de 
fazer com que todos ganhem – sobretudo o 
consumidor.

A grandiosidade do XV Conec mostrou 
como nossa profi ssão é necessária. O nosso 
ofício, de proteger as pessoas, está sendo cada 
vez mais reconhecido. É muito bom ter isso 
em mente no momento em que saímos para 
trabalhar, no dia a dia. Quem, como eu, foi 
ao congresso, se encontra agora com as bate-
rias totalmente recarregadas para lutar com 
justiça pelo pão de cada dia, defender as 
pessoas e tornar a nossa classe cada vez mais 
valorizada.
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Ao Sincor-SP

Amigos, boa noite.
Na minha trajetória profi ssional junto ao mercado de 

seguros, já participei de maravilhosos eventos nacionais 
e regionais. Participações estas onde pude ampliar meu 
relacionamento com corretores de várias partes do País. 
Muitos destes, presentes em várias edições da Conec. 
Reencontrando amigos deste precioso mercado, descobri 
que compartilhamos uma opinião: É impressionante a 
capacidade de o Sincor-SP superar-se a cada Congresso. 
Gostaria de registrar aqui minhas sinceras congratulações 
a toda diretoria desta entidade e seus pares. Parabéns e 
muito sucesso a todos!

Paulo Oliveira
São Paulo, 16 de outubro de 2012

Futuro do seguro de automóvel

Ao Sincor-SP

Carta sobre a matéria “Inovações devem produzir 
profundas transformações no seguro de automóvel”, 
publicada na edição 375, setembro de 2012.

Prezados,
Achei muito legal a reportagem de capa falando so-

bre o futuro do automóvel. O corretor realmente tem que 
trabalhar com outros ramos, mas não podemos esquecer 
que dentro do seguro automóvel temos outros ramos que, 
muitas vezes, quem vende ou compra esquece que pode 
haver um sinistro, tais como incêndio ou alagamento. 
Mesmo que o carro não tenha motorista, ou seja, sendo 
conduzido por computadores, falhas podem acontecer. 
Um dano causado a uma pessoa ou até mesmo a outro 
veículo deverá ser reparado, seja por uma cobertura de 
danos corporais ou danos materiais, e caso o proprietário 
não tenha seguro, terá que arcar com as despesas. Por 
isso, a existência do seguro de RC. Acho louvável o Sindi-
cato trazer à tona a necessidade de vender outros ramos, 
mas acredito que devemos brigar para que lojas de de-
partamento e bancos comercializem menos seguros que 
poderíamos vender mais, como seguro de vida, residen-
cial e até mesmo empresarial, onde todos sabemos que 
são seguros vendidos da forma casada, com os gerentes 
de bancos e através de compras nas lojas com vendedores 
não capacitados para tal fi m. Acredito que a evolução 
chegará, mas poucos terão acesso a ela e os carros antigos, 
o que faremos? Jogamos fora?

Abraços. 
Renato Sandi Magalhães
Corretor de seguros da Zona Oeste
São Paulo, 19 de outubro de 2012

Parabéns pela produção do Encontro dos 
Corretores

Ao Sincor-SP – Regional Jundiaí
Simone Cristina Favaro Martins – diretora re-

gional

Estimada Simone,
Perdoe-me pela demora em lhe enviar esta mensa-

gem de parabéns pela sua excelente conduta e palestra 
durante o Encontro dos Corretores de Seguros (Encor). 
Sinto-me orgulhoso por tê-la como diretora regional do 
nosso Sincor-SP. Independentemente de ser o último a 
lhe parabenizar, uma vez mais, meus parabéns.

Richard Dezsy
Ried Corretora de Seguros
Jundiaí, 3 de outubro de 2012

 

 

cartas dos leitores
Tribuna livre para comentários
sobre o setor e matérias publicadas
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Mande suas reclamações, questionamentos, elogios ou sugestões às seguradoras ou demais empresas e entidades do setor. Não esqueça de colocar seu nome, empresa, 
cargo e cidade. Daremos direito de resposta, buscando soluções para os problemas. O e-mail é jcs@sincorsp.org.br ou, no caso de carta impressa enviada ao Sindicato/JCS.

Reportagem “Vire corretor de seguros, é 
fácil”

A/C: Jornalista Lígia Menezes – Editora Abril

Prezada Senhora,
O Sincor-SP verifi cou na edição 298 enganos com 

relação a vínculos de corretores de seguros com segurado-
ras, confundindo o profi ssional corretor de seguros com 
“vendedor ou agente de seguros”, o que pode suscitar 
dúvidas no consumidor. 

Na realidade, os corretores de seguros são autônomos 
e devidamente habilitados e registrados para angariar e 
intermediar seguros entre o segurado e a seguradora e, 
dessa forma, são fi scalizados pela Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP.

A Lei 4.594/64, que regula a profi ssão de corretor de 
seguros no seu Artigo 17 diz que é vedado aos corretores 
e aos seus prepostos aceitarem ou exercerem empregos de 
pessoa jurídica de direito público, inclusive de entidade 
paraestatal; serem sócios, administradores, procuradores, 
despachantes ou empregados de empresa de seguros. 

O impedimento previsto neste artigo é extensivo aos 
sócios e diretores de empresa de corretagem. As mesmas 
restrições constam no artigo 127 do Decreto-Lei 73/66 
que instituiu o Sistema de Seguros no Brasil. 

Assim sendo, não há de confundir o profi ssional 
autônomo corretor de seguros com agentes de segurado-
ras, que são seus empregados registrados sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, portanto, não 
independe na escolha do melhor seguro para o consumi-
dor. [...] Assim sendo, gostaríamos da devida correção na 
matéria e nos colocamos à inteira disposição dessa con-
ceituada revista para futuras informações, reportagens e 
consultas que se fi zerem necessárias em geral.

Cordialmente,
Mário Sérgio de Almeida Santos
Presidente do Sincor-SP
São Paulo, 03 de setembro de 2012

Realização do XV Conec

Ao Sincor-SP

Prezados colegas,
Tivemos a oportunidade de participar de mais um 

CONEC ESPETACULAR que, como os anteriores, já 
deixou saudade. Nossos agradecimentos a Deus por ter 
nos dado esta oportunidade. Nossos agradecimentos à 
diretoria, associados e funcionários do Sincor-SP, espe-
cialmente às amigas do departamento de eventos: Iara, 
Léia e Dulci, por terem nos proporcionado um evento de 
tamanha grandiosidade.

Tivemos palestras inesquecíveis, momentos de de-
bate, de contato com seguradores, de confraternização 
com colegas mineiros e de outros Estados, momentos de 
entretenimento e de expectativa com os sorteios. 

Ao prezado Colega Flávio Lino de Paula, de Uber-
lândia e da nossa delegação, os meus parabéns pela sorte 

de ser premiado com um belo carro. Meus parabéns a 
cada um de vocês, colegas congressistas. A nossa presença 
é que concretiza, materializa e dá grandeza ao evento. 
Passado este primeiro momento, farei uma análise/re-
fl exão sobre o Conec e lhes enviarei antes de repassá-la à 
diretoria do Sincor-SP. Apesar do congresso ter se confi r-
mado como o maior Congresso de Corretores do Brasil, 
um evento dessa magnitude tem que estar sempre se ade-
quando ao momento.

Quero externar, também, a minha realização pessoal 
por ter todos vocês em nossa delegação. Tudo correu mi-
limetricamente correto. Não tive qualquer problema com 
os meus 339 hóspedes (de 10 Estados), no Hotel Holi-
day, com as 287 inscrições feitas por meu intermédio e 
com as 89 passagens aéreas para a turma que saiu de Belo 
Horizonte. É muito boa a sensação de ter correspondido 
à confi ança depositada em mim por todos vocês. Que 
Deus nos dê saúde para daqui a dois anos estarmos nova-
mente no Conec. Um abração a todos,

Geraldo Mattos
Minas Gerais, 17 de outubro de 2012

Ao Sincor-SP

Ao prezado Mário Sérgio,
Agradeço, sensibilizado, pelo convite feito a mim 

para participar da prestigiosa abertura do XV Conec e 
pela demonstração de amizade com que me distinguiram. 
Não poderia deixar de enviar-lhes palavras de reconheci-
mento. Espero poder participar sempre deste evento tão 
importante para nossa categoria. Grande abraço.

Jorge Teixeira Barbosa
Presidente da Aconseg
São Paulo, 17 de outubro de 2012

Ao Sincor-SP

“O maior congresso de corretores do mundo”, foi 
como o XV Conec fi cou marcado nesta edição. Eu diria 
que a cada ano que passa percebemos mais maturidade 
na classe dos corretores de seguros. A busca pelo conhe-
cimento, o profi ssionalismo e a ambição pelo enorme 
mercado que se agiganta nesse País mostra claramente 
o prestígio que tem este evento fantástico. Evento que 
pela competência de seus dirigentes se reinventa de forma 
brilhante a cada 2 anos.

Este ano foi de justo reconhecimento para as lideran-
ças que contribuem para o sucesso do evento. Achamos 
muito importante as homenagens prestadas no cerimo-
nial de abertura a toda diretoria, delegados ex-presiden-
tes, dirigentes de entidades e autoridades de mercado. 
Nossos parabéns às seguradoras que participaram da Ex-
poseg com muita criatividade e competência. Parabéns 
ao Sincor-SP na fi gura do seu presidente Mário Sergio 
que foi brilhante em todos os aspectos. Nós da Classic 
Seguros nos sentimos honrados em participar de mais 
esta edição.

Helio Loreno
Minas Gerais, 16 de outubro de 2012

Ao Sincor-SP

Caro amigo Mário Sérgio,
Você e sua diretoria estão de parabéns pelo excelente 

Congresso, o XV Conec. Belas e importantes palestras, 
ótima organização e um público interessado em se atu-
alizar. Leve o meu abraço de parabéns a todos os que 
participaram da organização do evento. Helder e eu 
agradecemos o carinho com que fomos recebidos e o seu 
convite para participarmos deste evento. Obrigado e até 
o próximo encontro.

O amigo, Roberto Silva Barbosa
Vice-presidente da Fenacor
Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2012

correspondências
Do Sindicato para entidades ou empresas
e vice-versa
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O XV Conec fi cou defi nitivamente marcado 
como o maior congresso de corretores de segu-
ros do mundo. Em clima comemorativo ao Dia 
do Corretor de Seguros, o evento aconteceu de 
11 a 13 de outubro, no Palácio das Convenções 
do Anhembi, tendo como tema “A arte de pro-
teger”. De maneira inédita, foram convidados a 
comporem o palco os diretores, coordenadores 
e presidentes anteriores do Sincor-SP, mentores 
dos Clubes dos Corretores de Seguros de todas 
as regiões de São Paulo, presidentes das enti-
dades do mercado de seguros e representantes 
da Fenacor, Sindseg-SP, FenSeg, FenaPrevi, Fe-
naSaúde e Escola Nacional de Seguros (veja foto 
na página ao lado). Ainda foram citados de ma-
neira honrosa o nome dos presidentes dos Sin-
cors e Sindsegs de outros Estados que estiveram 
presentes no Congresso.

Na abertura, o presidente do Sincor-SP, 
Mário Sérgio de Almeida Santos, discursou para 
um público de mais de seis mil pessoas  e abor-
dou alguns dos assuntos mais discutidos pelo 
Sindicato atualmente. Ele deu ênfase para temas 
como o futuro do seguro de automóvel, a recen-
te criação da Segurobras, a regulamentação do 

estorno de comissões em caso de inadimplência 
do segurado e a venda de seguros pela internet. 
“Sem radicalismos e através de uma conversa 
franca com os diferentes ramos do mercado e 
do governo, pretendemos antecipar o futuro e 
colocar em evidência assuntos que têm o poder 
de modifi car o tempo e a ordem das coisas”, 
disse Mário Sérgio. Com relação ao evento em 
si, o dirigente estimulou os participantes a apro-
fundarem conhecimentos e a desenvolverem 
um plano estratégico mais seguro para os seus 
negócios. “Espero sinceramente que cada um de 
nós tenha a certeza de que saiu desse congresso 
com muito mais conhecimento e condições de 
enfrentar os desafi os do futuro. Desta forma, 
terá sido recompensado todo o esforço para ter-
mos chegado até aqui”, concluiu.

O XV Conec contou mais uma vez com a 
participação do apresentador de TV Cesar Fi-
lho, que, juntamente com Elaine Mickely, con-
duziu o andamento do trabalho nos três dias de 
evento. Representando o Sindseg-SP e a ANSP, 
o executivo Mauro César Batista destacou sua 
emoção ao ver as bandeiras dos municípios do 
Estado de São Paulo comporem o palco nas 

mãos dos diretores do Sindicato, ressaltando 
que o objetivo de todos ali era humanizar o se-
guro. “Temos sempre dito que o seguro é uma 
conquista da humanidade. Ele protege e permite 
que as pessoas realizem os seus sonhos. A nossa 
sociedade precisa entender que o seguro é uma 
instituição verdadeira e que, por detrás dele, es-
tão os corretores e as seguradoras, ou seja, pes-
soas comprometidas com o bem”, destacou.

Logo em seguida, o deputado estadual Fer-
nando Capez representou os legisladores do Es-
tado de São Paulo e destacou a lei que consagrou 
o dia 12 de outubro como o Dia do Corretor 
de Seguros entre os paulistas. Capez lembrou 
que encaminhou para a Câmara dos Deputados 
uma moção sugerindo a aprovação do projeto 
de lei federal que torna obrigatória a presença 
do corretor de seguros em todo e qualquer es-
tabelecimento que comercialize seguros. “Não 
se trata de um projeto corporativo. Este é um 
projeto de interesse do consumidor. É muito 
importante que, neste instante, o consumidor 
esteja assistido por aquele que mais entende de 
contrato de seguros que é o corretor de segu-
ros”, disse. 
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A 15ª edição do Congresso dos Corretores de Seguros surpreende mais uma 
vez pela grandiosidade do evento e qualidade das apresentações

O Congresso realizado pelo Sincor-SP se consolida como o maior do mundo preparado especialmente para os profi ssionais da corretagem de seguros

XV Conec valoriza o conteúdo técnico e 
prepara corretores para novos desafi os
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O vice-presidente da CNseg, Patrick An-
tônio Claude de Larragoiti Lucas, representou, 
na ocasião, o presidente da Confederação. Ele 
destacou que a parceria “histórica” entre as se-
guradoras e os corretores de seguros fez o mer-
cado crescer nos últimos 10 anos a uma taxa três 
vezes maior que o avanço do PIB. “Quero refor-
çar a parceria de longa data entre as seguradoras 

e vocês, corretores de seguros, que traduzem os 
conceitos do seguro, previdência e capitalização 
para os consumidores e procuram compreender, 
conquistar e proteger as pessoas e suas estraté-
gias de vida”, salientou.

Por fi m, tomou a palavra o deputado fede-
ral e presidente da Fenacor, Armando Vergílio 
dos Santos Júnior, destacando que o corretor é 

o protagonista desse processo de proteção secu-
ritária e que a profi ssão é uma arte que exige 
esforço, estudo e sacrifício. “Novas formas de 
proteção surgem no rastro do desenvolvimento 
econômico. Para o corretor de seguros, é preciso 
saber aproveitar essas inúmeras janelas de opor-
tunidades”, ressaltou o deputado.

Durante o XV Conec, o Sincor-SP homenageou alguns dos 
corretores de seguros que fi zeram história ao ocupar o posto 
de presidente da entidade nos últimos anos: José Francisco de 
Miranda Fontana (1980-1983), João Leopoldo Bracco de Lima 
(1998-2004), Leoncio de Arruda (1992-1998 e 2004-2010), Oc-
távio José Milliet (1989-1992) e Petr Purm (1976-1980). 

O Sindicato fez a entrega de placas comemorativas para enal-
tecer a dedicação destas lideranças pelo setor. “Nossa intenção 
inicial era nomear os auditórios deste Conec com o nome de 
quatro presidentes do Sincor-SP que poderiam estar presentes na 
cerimônia, mas infelizmente e inesperadamente fomos surpreen-
didos no fi nal do ano passado com a notícia de falecimento do 
Leoncio e do João Leopoldo. No entanto, só temos a agradecer 
por todo o empenho com que dirigiram essa entidade, consoli-
dando-a como uma expressiva representação do corretor de segu-
ros”, ressaltou o atual presidente Mário Sérgio. Os homenageados 
e os familiares que os representaram obtiveram um lugar de des-
taque no palco do evento.

Presidentes que 
participaram da 
história do Sindicato 
recebem homenagem

José Francisco de Miranda Fontana recebe 
placa dos diretores do Sincor-SP, Carlos 
Rapozo e Flavio Bevilacqua Bosisio

Leoncio de Arruda é representado pela 
viúva Cláudia Rodrigues Fernandes, que 
recebe placa das diretoras do Sincor-SP, 
Cássia Del Papa e Leilane Strongren

Octávio José Milliet recebe placa do 
diretor do Sincor-SP, Orlando Filipe de 
Gouveia

João Leopoldo Bracco de Lima é represen-
tado pelos fi lhos Leopoldo Jorge e Roberta 
Lima e recebe a placa das mãos do diretor 
do Sincor-SP, Carlos Alberto Pelais

Composição da mesa diretora: [da esq./ dir.] 2º secretário do Sincor-SP, Carlos Rapozo; presidente da FenaSaúde, Marcio Serôa de Araujo Coriolano; 1º tesoureiro do Sincor-SP, 
Orlando Filipe de Gouveia; presidente da FenSeg, Jayme Brasil Garfi nkel; 1ª vice-presidente do Sincor-SP, Cássia Maria Del Papa; 1º vice-presidente da CNseg, Patrick Antônio 
Claude de Larragoiti Lucas; presidente da Fenacor, Armando Vergílio dos Santos Júnior; presidente do Sincor-SP, Mário Sérgio de Almeida Santos; presidente do Sindseg-SP, 
Mauro César Batista; deputado estadual de São Paulo, Fernando Capez; 2ª vice-presidente do Sincor-SP, Leilane Aparecida Strongren; presidente da FenaPrevi, Marco Antonio 
Rossi; 1º secretário do Sincor-SP, Carlos Alberto Pelais; presidente da Escola Nacional dos Seguros, Robert Bittar; e 2º tesoureiro do Sincor-SP, Flavio Bevilacqua Bosisio.
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“Estou comovido com a escolha. Acho que 
é um dos maiores prêmios que já recebi”.  Essas 
foram as palavras emocionadas de Jayme Brasil 
Garfi nkel ao receber o prêmio “Personalidade 
Amiga do Corretor de Seguros 2012”, no dia 12 
de outubro. A entrega foi feita durante o pai-
nel “Tendências do nosso mercado - Impactos 
na corretagem de seguros”, quando foi um dos 
deba-tedores convidados a falar sobre o assunto. 
“Fiquei muito honrado. Desde que meu pai as-
sumiu a empresa, em 1972, todo nosso esforço 
foi no sentido de atender bem os corretores, ou-
vindo suas críticas, sugestões e demandas. Creio 
que esse prêmio representa o reconhecimento 
desse esforço, em prestar bom atendimento e 
oferecer produtos e benefícios voltados às neces-
sidades dos consumidores. É necessário dizer, 
neste agradecimento, que não posso deixar de 
compartilhar esta homenagem com os colegas, 
funcionários e prestadores de serviço de todas 
as empresas da Porto Seguro. Eles tornaram este 
momento possível, por meio de seu trabalho e 
dedicação”, relatou Garfi nkel.

Durante a entrega, estiveram presentes os di-
retores do Sincor-SP, Flavio Bevilaqua Bosisio, 
Leilane Aparecida F. Strongren, Cássia Maria 
Del Papa, Carlos Alberto Pelais e o presidente 
Mário Sérgio (veja foto) que, orgulhoso do tra-

levantes serviços prestados pelas personalidades 
indicadas. Portanto, nada mais justo do que re-
conhecer e homenageá-los”, afi rmou Mário Sér-
gio. 

Foram indicadas 10 personalidades pela di-
retoria do Sindicato para a escolha de todos os 
corretores de seguros associados, que votaram 
através do site do Sincor-SP. A intenção é de que 
o prêmio aconteça anualmente, no entanto, a 
personalidade escolhida não poderá participar 
das edições subsequentes.

balho, comentou ser “mais uma inovação da 
nossa diretoria”. 

O prêmio foi criado para homenagear uma 
personalidade pública no Estado de São Paulo 
que tenha realizado serviços relevantes em bene-
fício da categoria dos corretores de seguros. 
Puderam participar da escolha todos os corre-
tores de seguros sócios do Sincor-SP. ‘‘O setor 
de seguros representa hoje cerca de 3% do PIB 
brasileiro - o dobro do registrado nos anos 90. 
Esse expressivo salto deve-se também aos re-

Garfi nkel recebe prêmio inédito do Sincor-SP durante XV Conec

Jayme Brasil Garfi nkel é a Personalidade 
Amiga do Corretor de Seguros 2012

No mercado de seguros desde 1972 

Jayme Brasil Garfi nkel é formado em Engenharia Civil pela Es-
cola Politécnica da Universidade de São Paulo (1970) e pós-gra-
duado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Var-
gas (1975). Ingressou na Porto Seguro em 1972 como assistente da 
diretoria, assumindo o cargo de diretor vice-presidente em 1978. 
Atualmente, é presidente do Conselho de Administração, exercendo, 
ainda, cargo de diretor presidente da Porto Seguro Itaú Unibanco Par-
ticipações SA (PSIUPAR), holding controladora da Porto Seguro SA.
É também diretor presidente da FenSeg (Federação Nacional de 
Seguros Gerais) e vice-presidente e membro do Conselho Su-
perior da CNseg (Confederação Nacional das Empresas de Se-
guros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e 
Capitalização). Preside ainda a Associação “Crescer Sempre”.
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Corretores 
levam para casa 
15 automóveis 
zero km
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Quinze corretores de seguros foram premia-
dos durante os três dias do XV Conec. Catorze 
levaram um Chevrolet Agile LTZ 2013 total-
mente equipado e o último corretor sorteado 
ganhou uma Spin 1.8 EconoFlex 2012/2013. O 
sorteio dos carros ocorreu no auditório Leoncio 
de Arruda.

O Estado de Pernambuco contou com três 
ganhadores: João Cordeiro de Araujo, Antônio 
Cesar Candido e Genita Lins de Araujo. Em 
Minas Gerais, contou com a sorte Flavio Lino 
de Paula, da Almaza Corretora; em Cuiabá, no 

Mato Grosso, foi a vez de Paulo Th omas Silvei-
ra, da GV Corretora e no Rio Grande do Norte, 
o ganhador foi Jorge Luiz Soares de Medeiros, 
da Unios Corretora.

Em São Paulo, foram registrados nove ga-
nhadores: Carlos Martins Ribeiro Gomes, da 
Robison & Felipe Corretora de Seguros; Cesar 
Anderson Dias Munis, corretor na cidade de 
Dracena, no oeste paulista; Juliana Nasraui, da 
JR Nasraui Consultoria e Corretora, localizada 
em Itapecerica da Serra; Rufi no Gomes Soares 
Neto, da Rigor Nacional Corretora; Modesto de 

Carvalho Pereira, corretor da cidade de São Vi-
cente; José Elieudo de Oliveira, da JMO Corre-
tora, de São Bernardo do Campo; Mario Augus-
to Alves da Silva, de São Paulo; Sandro Eduardo 
Turcato, de Ribeirão Preto e para encerrar, ga-
nhando uma Spin 1.8, sorteada pela diretoria do 
Sincor-SP, foi a vez de  Lino Teiji  Fukuma, da 
corretora Insobrás (veja foto). Os veículos foram 
patrocinados pelas companhias Bradesco Segu-
ros, HDI Seguros, Mapfre Seguros, MetLife, 
Porto Seguro, RSA Seguros, SulAmérica Segu-
ros, Tracker e pelo Sincor-SP.

Com você de A a Z
Reinaldo
Empresário e Surfista

Coberturas válidas apenas em território nacional. Consulte todas as condições.

Um conselho:

corra atras
dos seus sonh

os.
,

Compartilhando experiências, 
multiplicamos conhecimento.

Reinaldo sempre sonhou em comprar 
um carro para se aventurar e  colocar 
o pé na estrada. Você pode fazer com 
que sonhos como esse se realizem. 
O seguro Allianz Auto é o único com 
quilômetros ilimitados de guincho 
para que seus clientes não precisem 
escolher o sonho pela distância.

Ofereça Allianz Auto.

Veja toda a história em: 
www.allianz.com.br/umconselho



auditório leoncio de arruda
JCS OUTUBRO 2012

Seja um vendedor alpinista
Palestra: A arte de vencer desafi os

Waldemar Niclevicz foi o primeiro brasileiro a 
chegar ao Everest, a maior montanha do mundo, e 
inaugurou o ciclo de palestras no Auditório Leoncio 
de Arruda ao convidar a plateia para uma refl exão. 
“Você já se imaginou por um momento no topo do 
mundo? Para realmente fazer sucesso é importante 
ter força de vontade. Para chegar bem alto à sua 
montanha, você precisa ser um vendedor alpinista”, 
explicou.

O palestrante destacou que, para isto, é preciso 
respeitar sua montanha interior e nunca desanimar, 
porque quando se chega ao topo da montanha den-
tro de si, todas as outras são superáveis. “Tudo o que 
acontecerá a partir de hoje servirá para você colocar 
a sua bandeira lá em cima. Coloque cifras, números, 
defi na exatamente aonde você quer chegar. A escalada 
só termina quando você fecha o negócio”, comentou.

A palestra foi inspiradora até para quem trabalha 
como corretor de seguros há mais de 45 anos. Foi 
assim com o paulistano Hélio Barbosa, de 72 anos, 
que esteve presente em todas as edições do Conec. 
“A palestra foi bastante motivacional pela experiên-
cia que ele vivenciou. Isso contribui para a própria 
experiência do corretor. Precisamos encontrar novos 
desafi os e tentar resolvê-los”, ponderou.

Debate lança luzes sobre as novas 
tendências do mercado de seguros
Palestra: Tendências do nosso mercado - 
Impacto na corretagem de seguros

Para lançar luzes sobre o futuro do mercado 
de seguros, o mediador do debate, o presidente do 
Sincor-SP, Mário Sérgio, chamou ao palco três repre-
sentantes do setor. Participaram do painel Jayme Bra-
sil Garfi nkel, presidente da FenSeg, Marcio Serôa de 
Araujo Coriolano, presidente da FenaSaúde, e Marco 
Antonio Rossi, presidente da FenaPrevi.

Garfi nkel indicou que o seguro rural pode ser 
uma oportunidade e que o número de corretores 
que estão percebendo essa chance cresce a cada ano. 
Já para Coriolano, o mercado de planos médicos e 
odontológicos aumenta de maneira signifi cativa, ín-
dice comprovado pelos números computados pela 
Federação. “Tempos atrás, o seguro de saúde era um 
artigo de luxo. Hoje não. Tudo conspira para o cres-
cimento do setor”. 

Por fi m, Marco Antonio Rossi, presidente da Fe-
naPrevi, destacou que o Brasil mudou radicalmente 
para o mercado de seguros. “Há 20 anos pratica-
mente o mercado não existia. O tempo passou e o 
mercado cresceu, fruto do trabalho entre as segura-
doras e os corretores de seguros”, fi nalizou.

Transforme seu cliente em um vencedor
Palestra: A arte de ser um show em vendas

O especialista em técnicas de vendas, César 
Frazão, destacou que os três fatores fundamentais 
para vender seguros são otimismo, competência e 
criatividade. “Comecem o dia com boas notícias 
para a equipe de vendas. A alegria é importante. Fo-
quem sempre em soluções, não em problemas. Quem 
ganha está focado em resultados”, destacou. 

Frazão observou que são pequenos detalhes que 
fazem o vendedor perder clientes e, por isso, é ne-
cessário não fi car esperando a chance aparecer. Bus-
car alternativas criativas sempre atrai boas vendas, 
principalmente quando elas estão ligadas à qualidade 
do atendimento. “Todo cliente paga mais se for bem 
atendido. Uma promessa não cumprida compromete 
toda a credibilidade da empresa”. 

Para a corretora Raquel Rabelo Brito, que en-
frentou seis horas e meia de viagem de Manaus até 
a capital paulista, a palestra serviu para os corretores 
se ligarem nos pequenos detalhes que fazem toda a 
diferença na hora da venda. “Estou emocionada em 
assistir a uma palestra maravilhosa como a dele. Vou 
levar para minha rotina profi ssional e dividir com os 
amigos”, disse.

Com palestrantes de diversas áreas para destacar que nunca é tarde para transformar e inovar a maneira de trabalhar 
com seguros, o auditório Leoncio de Arruda proporcionou aos profi ssionais várias palestras com fortes mensagens de incentivo. 

A singularidade desse espaço aconteceu com o debate sobre as tendências do mercado de seguros e seu impacto na atividade 
do corretor, mediado pelo presidente do Sincor-SP, Mário Sérgio, que apontou ser importante aquele conteúdo ser transmitido 

no auditório que comporta o maior número de participantes. Confi ra na sequência a cobertura completa. A singularidade 
desse espaço aconteceu com o debate sobre as tendências do mercado de seguros e seu impacto na atividade do corretor, 

mediado pelo presidente do Sincor-SP, Mário Sérgio, que apontou ser importante aquele conteúdo ser transmitido no auditório 
que comporta o maior número de participantes. Confi ra na sequência a cobertura completa.    

Palestras motivacionais estimulam
congressistas a inovar em seus negócios
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Venda sua competência e segurança
Palestra: A arte de vender mais e superar 
a concorrência

Eduardo Tevah subiu ao palco prometendo uma 
palestra 100% prática e querendo inspirar toda a pla-
teia. O especialista afi rmou que o sucesso é a soma 
do conhecimento e da atitude e que, atualmente, é 
preciso trabalhar mais para obter os mesmos resul-
tados. “Sempre que se reunir com o cliente, tenha 
papel e caneta na mão. As pessoas que anotam têm 
cinco vezes mais capacidade de colocar em prática as 
exigências do cliente”, ensinou.

Tevah continuou dizendo que nos primeiros 
minutos de diálogo com o consumidor é preciso ter 
simpatia e transparecer credibilidade. Já para superar 
a concorrência na era da Internet, o representante 
deve ajudar as pessoas a se sentirem importantes e 
especiais no momento da compra. “As pessoas pagam 
mais por um atendimento melhor. Torne a vida da 
outra pessoa melhor”, ressaltou.

Ele também estabeleceu a diferença entre o com-
prador e o cliente. Segundo ele, é uma equação do 
mundo dos negócios. ‘‘O comprador é uma pessoa 
que compra. O cliente é aquele que volta a comprar. 
A venda do seguro é estabelecida principalmente por 
meio de relações pessoais”, disse.

“Uma empresa é como um barco 
em alto mar”
Palestra: A arte de trabalhar em equipe 
e vencer adversidades

Ele é economista, mas largou a vida nas grandes 
empresas para realizar o sonho de viajar pelo mun-
do num veleiro. Vilfredo Schürmann já comandou 
duas expedições ao redor do mundo, percorrendo 30 
países, quatro continentes e três oceanos. Foi com 
esse currículo que ele subiu ao palco para conversar 
com a plateia.

Vilfredo contou a história que o levou ao mar 
desde o primeiro veleiro e os desafi os que enfrentou 
oceano afora. Ele procurou sempre fazer uma com-
paração de sua atividade nos mares com o ambiente 
de uma empresa. Desta forma, ressaltou a importân-
cia de elaborar planos de contingência, gerenciar o 
tempo e contar com uma equipe de alta performance 
para cumprir as metas.

Todas essas características foram importantes para 
o sucesso das viagens da Família Schürmann e o tra-
balho em equipe foi fundamental para, inclusive, sal-
var a família de uma tempestade que durou dois dias. 
“Nós tivemos cinco nacionalidades de tripulantes 
trabalhando conosco. Mesmo com esta diversidade 
em termos de pessoas, nós vencíamos os desafi os, sem 
deixar arestas. Uma empresa é exatamente como um 
barco em alto mar. A liderança é fundamental e deve 
sempre levar em conta o feedback da equipe”, desta-
cou.

Mais tempo gera mais resultados
Palestra: A arte de conseguir mais equilíbrio 
e produtividade

Christian Barbosa é um dos mais requisitados 
conferencistas em administração do tempo e produ-
tividade. Com a palestra, trouxe dados que revelam 
o mau uso do tempo que se faz no ambiente de tra-
balho. Para o conferencista, o pior modelo de gestão 
que existe é o multitarefa, onde as pessoas acreditam 
que são, quando, na verdade, não são. “Pessoas que 
gastam seu tempo à toa costumam ganhar menos 
dinheiro. Lembre-se que mais tempo gera mais resul-
tados”, explicou.

Christian ressaltou ainda que as pessoas fazem 
mais negócios quando administram melhor o tempo. 

Ele ensinou os congressistas a planejarem apenas uma 
parte da agenda, focando sempre no mais importante. 

Por isso, concluiu, é importante para o corretor 
de seguros evidenciar as prioridades em sua agenda. 
“Reserve quatro horas do seu dia ou até mesmo o dia 
inteiro para montar a estratégia. É o dia que você para 
e pensa: como eu posso melhorar o resultado que te-
nho? As pessoas são focadas demais no operacional e 
elas param de ter ideias. E, por pararem de ter ideias, 
não conseguem dar o próximo passo em sua carreira, 
no faturamento e nas metas da empresa”, ressaltou.

Relacionar-se é interagir
Palestra: A arte de criar relacionamentos 
e bons negócios

“Aplaude a pessoa que está ao seu lado agora”. 
Foi com essas palavras que a diva da autoestima e 
conferencista Nelma Penteado animou as pessoas no 
auditório Leoncio de Arruda. A escritora reiterou, di-
versas vezes, que o relacionamento com as pessoas é 
constituído por interação. “Não somos ilhas. Relacio-
nar é interagir. A pessoa mais importante do Conec 
é você”, disse.

Segundo ela, algumas pessoas conquistaram o 
sucesso porque sempre cuidam de seus relaciona-
mentos. Além de reforçar que o bom humor e alegria 
são fundamentais para o sucesso de um bom atendi-
mento, Nelma usou o termo “homem e mulher dia-
mante” para destacar as pessoas que alcançaram os 
seus objetivos de vida. “É disso que é feito o mercado 
de sucessos: de pessoas que são joias raras”, destacou.

Nelma deixou claro que relacionar-se com o cli-
ente é uma arte e não existe mágica para isso acon-
tecer, mas, sim, empenho e dedicação por parte do 
profi ssional. “A mágica do relacionamento é o em-
penho diferenciado. Cuide de sua imagem espiritual. 
As pessoas não gostam de fazer negócio com pessoas 
negativas. Por isso, desperte desejos nas pessoas. Re-
lacionar-se é fazer a pessoa imaginar”, disse.
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Palestrantes debatem novos modelos 
de operação nas corretoras de seguros
O auditório João Leopoldo Bracco de Lima abrigou apresentações sobre novos formatos para 

o negócio do corretor de seguros. Discussões polêmicas como a venda de seguros pela internet, 
a necessidade de se trabalhar com produtos além do seguro de automóvel e o clamor dos 
corretores para que as seguradoras pratiquem preços igualitários entre os profi ssionais 

acaloraram os ânimos entre os participantes. As palestras foram mediadas pela diretoria 
executiva do Sindicato, que procurou trazer à pauta temas recentes do setor.    

Fusão pode ser boa alternativa para 
enfrentar competitividade do mercado
Palestra: Novos modelos de gestão para 
empresas corretoras de seguros

Para os especia-
listas que partici-
param do primeiro 
painel do auditório 
João Leopoldo 
Bracco de Lima, 
intermediado pelo 
2º secretário do 

Sincor-SP, Carlos Raposo, as parcerias, fusões e aqui-
sições de outras corretoras podem ser boas alternati-
vas para competir num mercado de seguros forte, que 
cresce três vezes mais que a economia brasileira. 

Participaram desse debate os corretores de segu-
ros que apostaram em novos modelos de gestão para 
alavancar os rendimentos de suas empresas: Boris 
Ber, da Asteca Corretora de Seguros, Jacques Carasso, 
da Brasil Insurance, Marcos Abarca, da Atributo Cor-
retora de Seguros e Roger Da Fre, da Sustentare Cor-
retora de Seguros. Também destacaram o ponto de 
vista das seguradoras, José Luis S. Ferreira da Silva, da 
Porto Seguro e Marcos Machini, da Liberty Seguros. 

De acordo com o que foi abordado na palestra, 
em 2002 o segmento de auto concentrava 85% dos 
negócios em 10 seguradoras. Atualmente, apenas 
cinco companhias detêm o mesmo percentual devido 
às fusões que aconteceram no mercado. Este tipo de 
estratégia também fez estas empresas sentirem menos 
o impacto negativo de períodos de alta sinistralidade, 
pelo fato de passarem a trabalhar com uma carteira 
de clientes maior.

O modelo de negócio que prevê a união de forças 
entre diferentes empresas também tem se revelado 
útil para as corretoras. Estas organizações alcançaram 
maior lucratividade com a troca de experiências, 
maior especialização e capacidade de atuar em dife-

rentes setores, entre outros aspectos.
 

Potencialização da própria carteira 
aumenta lucratividade a custo zero
Palestra: Você sabe analisar (e potencializar) 
a sua carteira?

Noventa em 
cada cem segurados 
possuem no máxi-
mo dois produtos 
com o mesmo cor-
retor. Este dado, 
mencionado por 
Nivaldo Mazone, 

coordenador de comissão do Sincor-SP, mostra que o 
aumento dos lucros de uma corretora pode ser alcan-
çado por meio da potencialização da própria carteira 
e, praticamente, a custo zero, já que a oferta de novos 
produtos aos próprios clientes requer investimento 
mínimo. Alexandre Milanez Camillo, também coor-
denador de comissão do Sincor-SP, chamou a aten-
ção dos corretores para, antes de querer ofertar novos 
produtos aos clientes, procurar estreitar o relaciona-
mento com eles.

Um dos ramos para o qual o corretor poderia se 
voltar com mais ênfase é o de Vida, segundo Jonson 
Marques de Sousa, da Mapfre Seguros. Ele destaca 
que apenas 15% dos brasileiros possuem seguro de 
vida, e que destes, 81% aprovam o produto. “Di-
versas pesquisas alertam também que, em breve, 
o número de motocicletas irá ultrapassar o de au-
tomóveis, mas os corretores e as seguradoras ainda 
não voltaram seus olhos para isso”, indicou Rivaldo 
Leite, da Porto Seguro. 

Mauro Antonio Laranja, do conselho fi scal do 
Sindicato, destacou que o perfi l do segurado pode ser 
uma grande ferramenta de pesquisa de potencial de 
negócios. Para isso, o corretor não deve fi car atrelado 

aos perfi s das companhias e incrementá-lo com per-
guntas que possam diagnosticar qual o real potencial 
daquele cliente. No debate, intermediado por Or-
lando Filipe de Gouveia, 1º tesoureiro do Sincor-SP, 
Silvio Gardin, da Sistema Seguros, assim como os 
outros debatedores, procurou estimular os corretores 
a não fi carem dependentes de apenas um tipo de se-
guro para não deixarem seus negócios vulneráveis às 
mudanças no setor. 

Corretores devem melhorar o risco do 
cliente para evitar recusas e não perder 
negócios
Palestra: Quanto o mercado perde? Riscos 
declináveis e inspeções de risco – Soluções! 

Para não perder 
negócios diante de 
um risco decliná-
vel, a saída é se es-
pecializar, entender 
o negócio do cli-
ente e melhorar o 
risco antes de apre-
sentá-lo à segura-

dora. Esta é a solução apresentada pelos especialistas 
aos corretores que, durante este painel, queixaram-se 
de perder negócios em virtude da intransigência de 
companhias diante de riscos declináveis. Participa-
ram os coordenadores de comissão do Sincor-SP Ivo 
Marcos Falcone e Renato da Cunha Bueno Marques, 
além do corretor Ademir Simio-natto e Humberto 
Siqueira Marques, da Bradesco Seguros. Também 
estiveram presentes os advogados especialistas no as-
sunto Adilson Neri e Antonio Penteado Mendonça.

Obteve consenso a ideia de que o corretor deve 
desenvolver um trabalho que possa melhorar o risco 
do cliente, utilizando seus conhecimentos a respeito 
da política, dos produtos e da carteira da companhia, 
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conscientizando o segurado de que deve adotar práti-
cas de prevenção que possam diminuir o risco. O 
advogado especialista Adilson Neri ressaltou que os 
riscos declináveis sempre existiram e, provavelmente, 
sempre existirão em todo o mundo. “Existem riscos 
bons, ruins e declináveis. O corretor deve procurar 
diminuir o risco do segurado para buscar a mudança 
de postura das seguradoras diante daquele segmen-
to”. Já para Penteado Mendonça, o corretor precisa 
se especializar e não pode “sair atirando para tudo 
quanto é lado”. Ainda ressaltou que não existe trans-
ferência de risco do cliente para a seguradora, porque 
não é a seguradora que pega fogo, e sim, a empresa. 
Por isso, compete a esta fazer os investimentos de pre-
venção para que o risco seja aceito. Esse painel foi 
intermediado por Carlos Alberto Pelais, 1º secretário 
do Sincor-SP.

Corretores criticam condições 
comerciais diferenciadas praticadas 
pelas seguradoras
Palestra: Preço Justo ou poucos ganham 
e todos perdem! 

Com receio de 
que a prática de 
comissionamentos 
e taxas diferencia-
das privilegiem as 
grandes corretoras 
e difi culte o traba-
lho dos pequenos e 
médios corretores, 

estes pleitearam durante o painel que as compan-
hias seguradoras não pratiquem preços diferenciados 
entre corretores. Ricardo Ricci, diretor regional do 
Sincor-SP, em Presidente Prudente, apoiou-se nos 
dados do PECS para mostrar que 98% dos corretores 
de São Paulo estão entre os pequenos e médios e que 
apenas 2% são considerados grandes, e Carlos Al-
berto Batista, diretor regional do Sincor-SP, na Zona 
Norte, comparou o ramo segurador com o mercado 
de aparelhos celulares, que nivelou os preços entre 
seus vendedores e nem por isso teve uma queda nas 
vendas.

Mário Sérgio, presidente do Sincor-SP, ao inter-
mediar o debate, alertou os colegas que o corretor 
possui a sua parcela de responsabilidade na diferen-
ciação de preços. ‘‘O corretor quando ganha um 
preço diferenciado fi ca feliz e não reclama. Ele não 
percebe que não conseguirá ter essa vantagem em to-
dos os seus produtos. Em outra ocasião, será outro 
corretor que terá o benefício em detrimento dele”. 
A advogada especialista Rosana Chiavassa foi ainda 
mais radical alertando que tanto a empresa que prati-
car preços diferentes para o mesmo produto quanto 

o corretor que responder solidariamente podem so-
frer consequências na Justiça. Nilson Arello Barbosa, 
coordenador de comissão do Sincor-SP, ressaltou a 
importância dos corretores denunciarem quando 
identifi carem estas práticas no mercado. 

Neival Freitas, diretor da FenSeg, destacou que 
já pediu apoio à Susep para aprovação de um projeto 
de lei que institui o “Seguro Popular” de automóveis, 
o que traria até 30% da redução do valor do prêmio 
para veículos mais antigos. Nesta modalidade de se-
guro, o cliente autorizaria a seguradora a usar peças 
reaproveitadas.

Venda pela internet preocupa 
mercado de seguros
Palestra: Venda de seguros pela internet: 
Ameaças e/ou oportunidades? 

A venda de se-
guros pela internet 
ainda gera dúvi-
das e discussões 
no setor. As con-
sequências que o 
e-commerce trará 
para as corretoras 
e até mesmo para 
a operacionalização 

do seguro foi alvo de debate no painel intermediado 
por Leilane Aparecida F. Strongren, 2ª vice-presiden-
te do Sincor-SP.

O debate girou em torno da preocupação com a 
possibilidade da internet acabar privilegiando grandes 
grupos econômicos e provocando a venda direta das 
seguradoras aos consumidores, a exemplo do que já 
ocorre no mercado de passagens aéreas. Outros desta-
caram que a complexidade dos produtos de seguros 
torna a venda online inviável. Para estes, esse tipo de 
canal exigiria o estudo de produtos mais simples. 

Foi destacado ainda que se o Brasil mantiver o 
mesmo ritmo crescente de venda de seguros, o mer-
cado prospectável deve crescer pelo menos 40% até 
2016. Por isso, ao contrário do que ocorre na Eu-
ropa – lá uma seguradora ou corretora precisa sempre 
roubar o cliente do outro – no Brasil há espaço para 
todos crescerem, estando na web ou não. Entretanto, 
fez-se necessária a observação de que as ferramentas 
disponíveis na internet devem ser usadas mais para 
fi delizar o cliente do que para captar outros. 

O debate contou com a participação de Alexan-
dre Mantovani, coordenador de comissão do Sincor-
SP, Cláudio Royo, da Economize Seguros, Simone 
Cristina F. Martins, diretora da regional de Jundiaí 
do Sincor-SP, Francisco Aranda, da Ernst & Young, 
Eugênio Liberatori Velasques, da Bradesco Seguros e 
Murilo Riedel, da HDI.

Painel aponta soluções para corretor não 
depender do seguro auto para sobreviver
Palestra: Vencer sem depender do seguro 
de automóvel – Experiências com carteiras 
diferenciadas 

A fabricação de 
automóveis com 
equipamentos de 
segurança cada vez 
mais efi cazes e so-
fi sticados, como 
sensores de proxi-
midade e rastre-

adores GPS, deve tornar as chances de sinistro cada 
vez menores, o que pode impactar negativamente nas 
vendas e na rentabilidade do seguro auto. Esse foi o 
tema do debate conduzido por Flavio Bevilaqua Bo-
sisio, 2º tesoureiro do Sincor-SP.

Para os debatedores, muitos seguros estão pas-
sando despercebidos por conta da fi xação do corre-
tor de seguros pelo seguro de automóvel. Segundo 
números apontados, 98% das empresas do País estão 
enquadradas como PME. Por isso, existem grandes 
oportunidades de negócios na comercialização do se-
guro saúde empresarial, por exemplo, cuja contrata-
ção é simples e sem burocracia. Também foram 
destacados produtos tradicionais oferecidos pelas 
seguradoras em novos nichos como hotéis, bares e 
hospitais. 

As discussões foram provocadas e explicadas por 
Júlio César Salles Murat, coordenador de comissão 
do Sincor-SP, Márcio Martorelli, da Wit Corretora 
de Seguros, Th omas Batt, da RSA Seguros, Luciano 
M. Lima, da SulAmérica, Hyung Mo Sung, da Zu-
rich Seguros e Nilton Molina, da Mongeral Aegon. 

A palestra foi concluída com a ressalva de que há 
produtos no mercado que são mais perenes e capazes 
de trazer maior rentabilidade ao corretor do que o 
seguro automóvel, basta o profi ssional possuir o in-
teresse de se especializar. 

“Perca a venda, mas não perca o cliente”
Palestra: Negociação e fi delização. A arte de 
todo corretor de seguros!

Para progredir 
no ramo de segu-
ros, o corretor deve 
evitar o chamado 
“Lucro Ruim”, 
aquele no qual o 
vendedor inicial-
mente lucra, mas a 

médio e longo prazo perde oportunidades de novos 
negócios por causa da insatisfação do cliente. Este é 
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o alerta de Sérgio Almeida, considerado um dos mais 
demandados conferencistas do Brasil, na área empre-
sarial nos temas: “Clientes”, “Atendimento” e “Quali-
dade em Serviços”. 

Sérgio Almeida, que tem mais de 10 livros publi-
cados e 1,5 milhão vendidos, ressalta que a venda não 
é um ato, mas um processo. “Ninguém se torna seu 
cliente na primeira contratação, porque nesta ocasião 
ele ainda está te testando. Em verdade, ele só se torna 
seu cliente a partir do momento em que compra o 
seu produto novamente, o que quer dizer que ele está 
satisfeito com o seu atendimento”.

A premissa do marketing de que para a empresa 
ter sucesso bastava aplicar a técnica dos quatro “Ps” 
- Produto, Preço, Ponto e Propaganda - passou de 
sufi ciente para ser apenas necessária. “Atualmente, o 
corretor precisa estabelecer um relacionamento, um 
elo de confi ança com o consumidor para que ele lhe 
delegue o gerenciamento de determinada área da sua 
vida, como é o caso da segurança de seu patrimônio. 
O consumidor busca um profi ssional capacitado, que 
conheça as suas necessidades e esteja apto a supri-las” 
enfatizou Almeida. 

Segundo ele, é importante que o corretor conheça 
o seu cliente e o seu produto, substituindo a ideia 
de bom atendimento pela de boas experiências. “É 

preciso ser lembrado como aquele que faz parte da 
vida do segurado e não apenas aquele vendedor que 
aparece uma vez no ano para lhe tomar dinheiro”, 
concluiu.

Corretor deve evitar trabalhar com mui-
tas companhias
Palestra: Papo sério – O que os corretores de 
seguros e as seguradoras reclamam

Na busca pelo 
melhor preço ao 
cliente, muitos cor-
retores passam a 
trabalhar com deze-
nas de companhias, 
mas essa prática 
pode não ser uma 

boa estratégia. Para os palestrantes do último painel 
desse auditório, ao distribuir sua produção em diver-
sas seguradoras, o corretor passa a ter difi culdade para 
negociar aceitação de riscos e acordos operacionais e 
comerciais. A lógica é simples: quanto maior o re-
lacionamento com uma mesma companhia, maior a 
capacidade de negociação. 

Para Carlos Alberto Caporali, diretor regional 
do Sincor-SP, em Piracicaba, o ideal é que o cor-
retor trabalhe com no máximo cinco seguradoras. 
Entretanto, ele mesmo ressalta que este número é 
recomendável, mas não viável, por causa dos riscos 
declináveis. Como alternativa para este impasse, Ade-
valdo Calegari, coordenador de comissão do Sincor-
SP, apontou o cadastramento de corretores nas asses-
sorias de seguros, por meio das quais o profi ssional 
pode trabalhar com diversas companhias sem estar 
cadastrado em todas elas. Já Flávio Rodrigues, da 
HDI Seguros, sugeriu que ao invés do cadastro em 
diversas companhias seja melhor se fazer parceria 
com outro que trabalha com seguradoras diferentes. 
Eduardo Dal Ri, da SulAmérica, destacou que não 
considera efi ciente a iniciativa de alguns corretores de 
disponibilizarem estrutura própria de alguns serviços 
como assistência 24h e atendimento ao terceiro.

Para Cláudia Regina Sacalina Camargo, suplente 
da diretoria executiva do Sincor-SP, ao invés do cor-
retor procurar outras seguradoras ele deve investir 
no atendimento, ideia compartilhada por Márcio 
Magnaboschi, da MetLife, que destacou a importân-
cia do estímulo de estratégias e defi nições de gestão 
como a contratação de funcionários,  e investimentos 
em treinamento, executando as táticas até o fi m.

Adaptação de “O Monge e o Executivo” para o teatro emociona e ensina valores sobre liderança

Durante o XV Conec, o auditório Leoncio de Arruda foi também o 
local onde os congressistas assistiram ao espetáculo teatral “O 
Monge e o Executivo”, uma adaptação do best-seller do autor 
americano James C. Hunter, que prendeu a atenção da plateia do 
início ao fi m.
A peça, assistida por mais de 35 mil pessoas em todo o Brasil, tem 
como personagem John Daily, um executivo que, mesmo tendo 
conquistado coisas importantes em sua vida, está fracassando 
como marido, pai e profi ssional, embora não reconheça. O espetá-
culo trouxe para a plateia temas como liderar a si mesmo, geren-
ciar equipes, motivar as pessoas que estão ao redor e obter delas 
o melhor para atingir um objetivo em comum. São conhecimentos 
úteis não apenas para o trabalho, mas também para a família e 
outros setores da vida.
 Tendo em vista a abrangência da peça, todos os corretores de se-
guros ouvidos pela reportagem se declararam tocados e estimu-
lados a reavaliar a forma como vivenciam o dia a dia. Até mesmo 
Henrique Jovenito da Silva, segurança do evento, confessou que 
foi impactado pela montagem teatral, ao mesmo tempo em que 
cumpriu o seu trabalho. “Vou fazer administração de empresas. 
Minha missão como segurança terminou”, garantiu, após ser con-
tagiado com o incentivo de inovar sempre e buscar novos cami-
nhos para a realização profi ssional.
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Portfólio 
de vendas 
generalista 
para atender 
necessidades 
individuais 
Palestra: Como 
não perder 
negócios

O relacionamento é importante, mas sozinho não 
garante o sucesso da venda. Em um mercado em que 
há cada vez mais empresas, mídias e canais de ofertas, 
diversos segmentos vêm descobrindo a importância 
de ter uma atividade comercial muito mais focada 
do que no passado. “Hoje as pessoas não compram 
o aspecto amplo de uma apólice, mas sim a simplici-
dade de alguém para desentupir seu vaso sanitário”, 
exemplifi cou com humor Edison Talarico, professor 
em Marketing e Comunicação, durante a palestra.

Para ele, atualmente o vendedor deve atuar com 
uma carteira generalista e formatar cada um dos 
produtos de forma específi ca para atender às novas 
demandas, cada vez mais individualizadas. “Temos 
que rever nossas práticas, pois um mesmo tipo de se-
guro pode ter inúmeras formatações, características, 
coberturas, valores de pagamento e de restrição para 
adesão.”

Talarico sugere a constituição de duas diferen-
tes equipes de vendas para perfi s “consultivos” e “de 
varejo”. Segundo o professor, integrar-se às novas 
tecnologias, encontrar parcerias e focar em negócios 
que possam multiplicar-se em longo prazo são outras 
mudanças que podem ajudar a otimizar as vendas dos 
corretores e, ainda, diminuir custos.

Liderança au-
toritária pode 
atrapalhar 
desempenho 
da equipe
Palestra: De-
senvolvimento 
de Equipes

Desenvolver pessoas e equipes é um dos princi-
pais desafi os das novas relações de trabalho. Ajudar 
o mercado de seguros nessa tarefa foi o objetivo da 
palestra ministrada por Denise Manfredi, mestre em 
psicologia da saúde, professora e coach.

De acordo com ela, resistências a novos métodos 
de trabalho, fl utuações agudas de atitude, discussões, 
“panelinhas” e ciúmes são alguns dos fatores que i-
lustram o cenário de uma equipe em desarmonia. 
A especialista explica que comportamentos assim 
são inerentes aos comandos do cérebro em situações 
desconhecidas e de desconfi ança. 

Para exemplifi car os desafi os de um líder, a pa-
lestrante exibiu o fi lme Duelo de Titãs que conta a 
história de um técnico de futebol americano contra-
tado para comandar um time universitário, dividido 
pelo racismo. 

Assim como no fi lme, o líder pode ajudar os co-
laboradores individualmente também no ambiente 
corporativo ao estabelecer desafi os e repassar infor-
mações, conquistando respeito e melhorando o de-
sempenho da equipe. Para Denise, é preciso que o 
gestor entenda os interesses pessoais e coletivos, iden-
tifi que forças e fraquezas, e saiba ouvir para negociar 
os confl itos com ética e justiça.

Mundo virtual 
vira engre-
nagem para 
bons negócios
Palestra: 
Mídias sociais 
e digitais como 
ferramentas 
de negócios

“Vocês conhecem os hábitos, os gostos e a rotina 
de seus clientes? Sabem quais são os seus hobbies 
quando não estão trabalhando?”, questionou Pérsio 
Talarico, professor da FGV aos congressistas presen-
tes no auditório Octávio Milliet.

Segundo ele, o vendedor que conhece a fundo as 
informações de seu cliente consegue não apenas gerar 

vendas, mas também perpetuá-lo e transformá-lo em 
uma unidade de negócios, estabelecendo a gestão da 
carteira da sua empresa, família e amigos. Facebook, 
Linkedin e Google + são exemplos de redes sociais 
que podem dar pistas que ajudam a desenvolver uma 
proposta mais personalizada aos clientes. Ao mesmo 
tempo, as mídias sociais possuem inúmeras possibi-
lidades gratuitas de promover uma empresa, trazer 
novos clientes e fi delizar os já existentes, por meio do 
oferecimento de informações relevantes e prestação 
de serviços.

Pérsio também explicou aos presentes a diferença 
entre vendas e negócios, brincando com o exem-
plo do personagem bíblico Judas Iscariotes. “Ele foi 
vendedor, mas de uma única venda. Como foi antié-
tico e desleal não perpetuou a venda, não fi delizou, 
não gerou relacionamento e ainda fi cou mal na fi ta”, 
disse em tom humorado.

Passos que 
ajudam a 
promover 
mudanças 
pessoais e 
profi ssionais
Palestra: 
Desenvolvendo 
Competências 
Humanas e Or-
ganizacionais

Entender-se e entender o mundo em que se está 
inserido faz parte de um processo de refl exão funda-
mental para o início das mudanças, segundo Tertius 
Machado, professor da FAAP, consultor de empresas 
e coach de profi ssionais. De acordo com ele, seja no 
âmbito pessoal ou profi ssional, para estimular a ocor-
rência de mudanças é preciso exercitar o autoconhe-
cimento. 

Para ajudar neste processo, é possível contar, por 
exemplo, com o feedback de amigos, conversas com 
pessoas que estão à sua volta e que podem fazer uma 
avaliação sincera quanto ao próprio comportamento. 

Professores universitários ofereceram uma grade de palestras voltadas ao aproveitamento da tecnologia web 
para gerar negócios e melhorar a comunicação com o cliente. As mídias sociais, conhecidas pelo oferecimento 
instantâneo de informações e pelo baixo custo necessário para viabilização, foram o principal tema discutido. 

Segundo os especialistas, o desenvolvimento de um instrumento efi caz de comunicação é elemento-chave 
para colher ótimos resultados nas vendas da corretora.

Uso das redes sociais é amplamente 
debatido no auditório Octávio Milliet
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Para isso, o primeiro passo do líder é reconhecer 
em si as habilidades para lidar com os outros e o perfi l 
da sua equipe, fazendo com que cada membro tam-
bém exercite o autoconhecimento. “É preciso que 
estes saibam administrar a fl exibilidade dentro de 
seu perfi l, sendo mais assertivos, compreensivos ou 
evasivos, dependendo da exigência de cada situação”, 
explicou Marc Burbridge, consultor e professor de 
Negociação, Gestão de Confl itos e Mediação Empre-
sarial na FGV.

Segundo ele, para que esta vantagem competitiva 
se torne efetiva, ela deve ser sustentada por uma me-
lhora da comunicação e do relacionamento entre os 
membros. “É necessário que todos participem de uma 
mesma cultura, modelo, conhecimento e comunica-
ção, para que um compreenda as atitudes do outro e 
isso gere negociações em que as partes procurem criar 
valor para que todos ganhem mais”, concluiu.

Corretor deve 
ser visto como 
especialista 
em seguros
Palestra: 
Mesa-redonda: 
Gestão & 
Lideranças

No último dia do evento, os palestrantes do au-
ditório Octávio Milliet se reuniram no espaço para 
um debate fi nal. O objetivo da reunião foi alinhar os 
assuntos discutidos em um raciocínio único e práti-
co. Primeiramente, a plateia questionou a afi rmação 
de que as corretoras devem ter um portfólio gene-
ralista, já que acabam encontrando difi culdade frente 
às seguradoras para oferecer produtos com menos 
demanda. Ao responder a esta questão, o professor 
Pérsio Talarico reforçou que, hoje, as corretoras de-
vem ser generalistas em relação ao que oferecem e os 
corretores especialistas para adequar estes produtos a 
cada uma das necessidades do público. Já para Denise 
Manfredi, a abordagem especialista em relação ao 
produto oferecido também pode ser uma vantagem. 
Térsius Machado e Paulo Moraes destacaram a im-
portância de que o cliente enxergue o corretor como 
a pessoa responsável pelo suporte de que necessita em 
termos de seguros. 

Para Marcos Cobra não se pode abrir mão da 
confi ança mútua entre cliente e corretor. É preciso 
lembrar que a necessidade de ambos pode se alterar 
com o tempo. Já Burbridge lembrou a importância 
do gestor em pegar feedbacks constantes com os co-
laboradores, para mapear as mudanças nas necessi-
dades do público.

O especialista baseou a explicação de como se esta-
belece uma transformação nos sete hábitos de pessoas 
altamente efi cazes, listados pelo autor Stephen R. 
Covey. São eles: ser proativo, ter objetivo em mente, 
saber priorizar, ter mentalidade ganha-ganha, com-
preender antes de ser compreendido, criar sinergia e 
renovar hábitos. Para Machado, a atitude é a base de 
tudo o que um gestor espera de funcionários, e é nela 
que se deve focar na hora da contratação. “É somente 
através da atitude que um gestor consegue ajudar no 
desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades de 
uma pessoa.”

Meios virtuais 
viram apoio 
para novos 
modelos de 
vendas
Palestra: O que 
o seu cliente 
realmente 
deseja

O mundo contemporâneo traz diversas mudan-
ças signifi cativas na área comercial, das quais os cor-
retores de seguros não podem fi car de fora. Vendas 
virtuais tomam um grande espaço no mercado e a 
questão recorrente é se elas poderão substituir, com o 
tempo, todo e qualquer processo de venda presencial.

Segundo Marcos Cobra, presidente da Asso-
ciación Latino Americana de Académicos de Marke-
ting e Instituto Latinoamericano de Marketing e 
Vendas, a interatividade que a internet proporciona 
não pode ser enxergada como uma inimiga das re-
lações comerciais, mas como apoio ao universo de 
negócios.

O consumidor confi a no corretor para adquirir 
as informações de que precisa para contratar o seguro 
mais adequado à sua necessidade. Utilizando-se dos 
meios virtuais, este profi ssional pode realizar vendas 
e atuar nos “bastidores” do processo, educando seus 
clientes sobre o universo de seguros e orientando-os 
sobre o uso adequado de cada produto. “O corre-
tor detém informações valiosas e pode usar isso para 
apoiar soluções aos seus clientes e assim gerar par-
cerias. Toda venda tem um início, mas deve se tor-
nar um processo de relação contínua com o cliente”, 
concluiu.

Você está 
ocupando 
seu espaço 
nas mídias 
sociais?
Palestra: 
Usando a in-
formática para 
fortalecer seu 
negócio

A resposta negativa a esta questão não pode ser 
mais aceitável no mundo dos negócios e a razão é 
simples: comunicação com baixo custo. Ao demo-
cratizar o espaço para que as pessoas expressem suas 
opiniões e interajam, as mídias sociais passaram a se 
multiplicar na internet das mais diferentes formas. 

Profi ssional de Mídia Social e cofundador da @
aginsideseo, Paulo Moraes esteve presente no XV 
Conec para falar sobre as possíveis aplicações das 
principais ferramentas de mídia online. Moraes co-
mentou sobre a popularidade do Facebook no Brasil 
e a facilidade que uma empresa tem para comunicar, 
interagir e até mesmo promover sorteios por meio da 
rede. 

A questão da ética “online” foi um dos grandes 
pontos de dúvidas entre os congressistas presentes. 
Moraes lembrou a importância de separar a vida pes-
soal da profi ssional nas redes, quando houver uma 
estratégia de negócio envolvida. “Mesmo presente 
nas redes sociais, é preciso ter um canal ofi cial, como 
um site ou um blog, para passar mais credibilidade 
aos clientes e oferecer informações sem limitação de 
uso”, complementou.

Gestão de 
pessoas: 
equipe 
alinhada gera 
vantagem 
competitiva
Palestra: 
Construindo 
vantagens 
competitivas

Existem inúmeros fatores que podem gerar van-
tagens competitivas a uma corretora de seguros. En-
tretanto é a gestão de pessoas que gera uma vantagem 
especial, pois depende menos de recursos externos e 
mais da habilidade da liderança em alinhar o com-
portamento da equipe dentro da cultura organizacio-
nal.
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programação feminina show

Acompanhantes dos 
congressistas aproveitam 
programação especial 

Após três dias de palestras e debates, os congressistas que vieram de 
todo o Brasil se reuniram no Espaço das Américas para a grande festa 
de confraternização e encerramento do XV Conec, que contou com 
um show exclusivo da Banda Kid Abelha.

Composta pelos músicos Paula Toller, George Israel e Bruno For-
tunato, a banda marca 30 anos de história e incluiu no repertório 
do show canções como “Nada sei”, “Porque eu não desisto de você”, 
“Como eu quero”, entre outras. 

Kid Abelha completa 30 anos e 
marca a história no Congresso

A organização do XV Conec trabalhou com cuidado a programação para as acom-
panhantes dos congressistas. Elas contaram com palestras que incentivam a saúde 
física, emocional e profi ssional da mulher. Ainda houve sorteio de diversos brindes 
para alegrar a estadia de cada uma delas.  

No dia 12 de outubro, o conferencista Daniel Vardi discorreu sua apresentação 
falando sobre as redes sociais e as diversas formas de utilização para aproximar amigos 
e até mesmo promover um relacionamento com o cliente. A consultora de imagem, 
Silvana Lages, abordou a importância do fi gurino para a comunicação a respeito de 
si mesma aos outros, destacando que o ser humano comunica muito mais através 
da imagem do que das palavras. A famosa atriz Claudia Alencar, que participou de 
diversas novelas da Rede Globo, incentivou práticas de alimentação e exercícios que 
podem melhorar a saúde e disposição das pessoas no dia a dia.

Já no dia 13, logo pela manhã, as mulheres cumpriram o tradicional passeio pelas 
ruas 25 de Março e José Paulino e, no período da tarde, participaram da palestra de 
Nelma Penteado, no auditório Leoncio de Arruda. O encerramento da programação 
contou com o show do mágico Gabriel Louchard. “Foi a primeira vez que participei 
da programação feminina do Conec e adorei. Espero poder rever momentos como 
esse”, disse Adriana Matsuda, que saiu do evento com uma gargantilha e um brinco 
sorteados durante as palestras. 
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Acompanhantes 
se preparam para 
passear e fazer 
compras nas ruas 
25 de Março e José 
Paulino

Adriana Matsuda 
participa pela 1ª vez da 
programação feminina 
do Conec e já sai com 
uma gargantilha e um 
brinco sorteados
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Passaporte do Bem presenteia 
corretora com uma Scooter

Sincor-SP 
produz mais 
uma vez a 
TV Conec

Seguindo a tradição, o XV Conec manteve a ação social “Passaporte do Bem”, 
apoiada pelas entidades do mercado de seguros, cujo objetivo é arrecadar recursos 
fi nanceiros para serem doados a instituições carentes. 

A ação consistiu na distribuição de um “passaporte” para os corretores de 
seguros, que exibia uma relação de expositores que participaram da campanha. 
Durante o evento, os corretores carimbaram os seus passaportes nos estandes das 
companhias listadas e concorreram a uma scooter – veículo de duas rodas tam-
bém conhecido pelas expressões “vespa” e “lambreta”. A felizarda foi Suzi Lessa, 
corretora de seguros de São Paulo há 10 anos. 

Os registros audiovisuais de todo o XV Congresso dos Corretores 
de Seguros foi realizados mais uma vez pela produção da TV Conec. 
Para conferir as gravações, basta acessar o site exclusivo, criado para 
disponibilizar os conteúdos e entrevistas realizados durante o evento. 
O conteúdo foi produzido peloCentro de Qualifi cação do Corretor de 
Seguros (CQCS), da Bahia. Acesse: www.cqcsplus.com.br/xvconec.

Entrevista com Leilane Strongren Entrevista com Cássia Maria Del Papa

Suzi Lessa colabora com ação social e sai do XV Conec com uma Scooter



encerramento
22 JCS OUTUBRO 2012

João Carlos Martins emociona plateia 
no encerramento do XV Conec

Logo nos primeiros concertos recebeu a atenção da 
crítica mundial da música, sendo escolhido para o Festival 
Casals, dentre inúmeros candidatos. Tocou com as maio-
res orquestras norte-americanas e gravou a obra completa 
de Bach para piano. Entretanto, após sofrer o acidente 
em Nova Yorque, lutou durante muitos anos para con-
seguir tocar piano novamente. Outros problemas foram 
enfrentados pelo músico, conforme conferimos na 
matéria acima. 

Sua vida ainda inspirou a produção de um docu-
mentário franco-alemão chamado Die Martins Pas-
sion, vencedor de quatro festivais internacionais. Com a 
saúde restaurada, continuou sua carreira promissora com 
apresentações em diversos países. Fundou a Bachiana 
Filarmônica e começou a desenvolver trabalhos sociais 
e ambientais. Atualmente, solidifi ca ainda mais sua car-
reira com os músicos da Bachiana Filarmônica SESI-SP e 
mostra em concertos emocionantes a infl uência africana 
e a contribuição defi nitiva daquele povo que contribuiu 
signifi cativamente para a formação da identidade musical 
brasileira.

Informações do portal “Fundação Bahiana - Arte 
e  Sustentabilidade”

O maestro João Carlos Martins compareceu ao 
palco do Auditório Leoncio de Arruda para emocionar 
toda a plateia que lotou a cerimônia de encerramento 
do XV Conec. O maestro, um exemplo de superação e 
dedicação de amor à música, ensinou os corretores sobre 
a arte de se superar e divertiu a plateia ao contar casos 
engraçados de sua trajetória. “É uma honra estar no 
maior congresso de corretores de seguros do mundo. Eu 
me sinto privilegiado em estar com vocês neste encer-
ramento”, disse o músico de 72 anos.

Ao contar as adversidades de sua carreira, João Car-
los Martins lembrou que era um pianista consagrado 
quando teve de interromper a carreira depois de perder 
os movimentos da mão direita, após um acidente em 
um jogo de futebol em Nova York. Depois de realizar 
vários tratamentos, ele recuperou parte dos movimen-
tos, o que possibilitou prosseguir com o piano. Contu-
do, ele desenvolveu uma doença chamada “Contratura 
de Dupuytren”. Novamente teve que parar de tocar e, 
dessa vez, acreditou que seria para sempre. Assim, ven-
deu todos seus pianos.

Mas a sua paixão falou mais alto e decidiu retor-
nar aos palcos. Comprou novos instrumentos e realizou 
grandes concertos utilizando a mão esquerda em suas 
peças. Porém, na  Bulgária, sofreu um ataque em 
um assalto. Um golpe na cabeça lhe fez perder parte 

do movimento nas mãos novamente, principalmente 
da esquerda. Com o tempo, ele teve de mais uma vez 
abandonar o piano.

Mesmo nestas condições, Martins se recusou a 
desistir da música e decidiu seguir a carreira de maestro. 
Quando fez a sua primeira aula de regência, ele já 
tinha 64 anos. Incapaz de segurar a batuta ou virar 
as páginas das partituras, João Carlos faz um tra-
balho minucioso de memorizar nota por nota. Dois 
anos depois, ele estava em Londres regendo uma das 
maiores orquestras de câmara do mundo. 

Ao fi nal do XV Conec, o maestro apresentou-
se os músicos da Filarmônica Bachiana SESI-SP, a 
primeira orquestra brasileira a se apresentar no 
Carnegie Hall, em Nova Iorque, em janeiro de 
2007, feito repetido no ano seguinte.

Um pouco sobre a vida de João Carlos Martins

O maestro João Carlos Gandra da Silva Martins 
nasceu em São Paulo no dia 25 de junho de 1940. A 
aptidão para a música começou logo cedo, quando seu 
pai lhe deu de presente um piano. Aos oito anos já foi 
o vencedor de um concurso aberto para execução das 
obras de Bach e aos 11 anos começou a estudar o instru-
mento no Liceu Pasteur. 

O maestro se apresentou com músicos da Filarmônica Bachiana SESI-SPMartins se emociona ao tocar piano depois de tantos anos de luta para manter os movimentos da mão direita
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Dia dos corretores de seguros
é divulgado em outdoors

Conec registra 30 anos de realização

Como uma maneira de homenagear todos os corretores de seguros do 
Estado de São Paulo pelo seu dia, comemorado em 12 de outubro, o Sin-
cor-SP em parceria com oito seguradoras fez a produção de 140 outdoors 
com a mensagem “Corretor de seguros, parabéns pelo seu dia”. A intenção 
é valorizar e tornar conhecida a importância do trabalho desenvolvido por 
esses profi ssionais a toda a sociedade. 

Diversas regiões receberam a produção do material, sendo elas: Araça-
tuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Guarulhos, Jundiaí, 
Marília, Mogi das Cruzes, Osasco, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São 
José do Rio Preto, Santo André, Santos, São Carlos, São João da Boa Vista, 
São José dos Campos, Sorocaba e Taubaté. O patrocínio foi das seguradoras 
Bradesco, Capemisa, HDI, Mapfre, SulAmérica, Tókio Marine, Yasuda e 
Zurich, que tornaram possível a ação do Sincor-SP.

Neste ano, o Conec comemorou 30 anos de criação. O I Congresso, que 
na época era limitado ao Estado de São Paulo, aconteceu em 1982, durante a 
gestão do presidente Wolfgang Stefan Siebner (1981-1989). Passados anos de 
história, o modelo apresentou crescimento expressivo e se consolidou como 
um dos maiores eventos do setor. 

O intuito desde o início foi estimular a profi ssionalização do corretor de 
seguros e colocar em debate assuntos que estavam em pauta durante o período. 
Segundo Siebner, no 1º discurso do evento, “estudar é uma das grandes metas 
a que nos propusemos organizando este congresso, dedicando sua maior parte 
à técnica, dando inclusive ao segurado a oportunidade de participar do diálogo”. 
Esse registro foi extraído da edição Nº 39 do JCS, de setembro de 1982. 

Fotografi a do público do I Congresso dos Corretores de Seguros, em 1982. Arquivo de imagem do JCS.



A Exposeg, feira de negócios mais importante do mercado de seguros, contou com a participação de mais de 40 
expositores, entre companhias seguradoras, empresas de equipamentos de bloqueios e rastreamento de veículos, dentre
outros serviços. No local, os corretores puderam ter acesso direto às empresas e tomar conhecimento de novos produtos 
voltados para o ramo segurador.

Para a corretora Patrícia Ramos, a Exposeg foi uma ótima oportunidade para se atualizar sobre as novidades e produtos 
da área. Já Itiro Umeno, da Aza Corretora de Seguros, afi rmou estar surpreso com o tamanho da feira que cresce a cada ano. 
“É bom poder conhecer as novidades das seguradoras em um único espaço e no mesmo dia”, afi rmou.

Todas as empresas contribuíram mais uma vez para a realização de todo o Congresso, com patrocínios destinados à compra 
dos automóveis sorteados, atrações musicais e decoração. Confi ra a seguir os espaços de cada uma delas.

Corretores estreitam relacionamento 
com seguradoras durante a Exposeg 

24
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AC SINCOR

Autoglass Vidros Automotivos

Centauro Vida e Previdência

GBOEX Companhia de Seguros

Liberty Seguros

ADMSEG Seguradora

Bradesco Seguros

Cotak

Generali Brasil Seguros

Mapfre Seguros

Allianz Seguros

Capemisa Seguradora

Credicor-SP (Cooperativa de Crédito 
dos Corretores de Seguros)

HDI Seguros

Marítima Seguros

Assurant Solutions

Carglass Vidros Automotivos

Escola Nacional de Seguros - Funenseg

Icatu Seguros

Metlife - Metropolitan Life 
Seguros e Previdência
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Mongeral Aegon

RSA Seguros

Sics - Sistema Integrado
para Corretores de Seguros

Teleport

Victory Saúde

Mutual Seguradora

Segfl ex 

Sincor-SP

TN - Tecnologia e Negócios

Virtual

Porto Seguro

Seguradora Líder DPVAT

Sistemas Seguros 

Tokio Marine Seguradora

Yasuda Seguros Zurich Seguros

Rodobens Adm. de Consórcios

Seguros Unimed

SulAmérica Seguros

Tracker
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RESPONSÁVEL COMO VOCÊ.

CAMPANHA DE VENDAS

FASE 2

Baixe um leitor de QR Code
em seu celular e aproxime
o telefone do código para

baixar o ringtone da campanha.

Baixe um leitor de QR Code
em seu celular e aproxime
o telefone do código para

baixar o ringtone da campanha.

CORRETOR, ENTRE EM CAMPO
COM A LIBERTY SEGUROS.
Sua garra dessa vez poderá valer a
Copa das Confederações da FIFA 2013.

A Liberty Seguros é a Seguradora Oficial da Copa das Confederações da FIFA 2013 e da Copa do Mundo
da FIFA 2014™ e quer que você corretor faça parte desse time. A Campanha Artilheiros Liberty já começou. 
Os melhores poderão assistir de perto aos jogos da Copa das Confederações da FIFA 2013 além de concorrer 
a brindes oficiais. Não perca tempo, entre em campo e comece a golear!

Acesse o regulamento na Liberty Web ou na Extranet Indiana e saiba mais!
Se você ainda não é um corretor parceiro, acesse www.libertyseguros.com.br/corretores
ou procure uma filial mais próxima de você.
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ansp programa amigo corretor

No dia 25 de outubro, a Academia Nacional de Seguros e Pre-

vidência (ANSP) nomeou o presidente do Sincor-SP, Mário Sérgio, 

como novo acadêmico da instituição. Na cerimônia, foi entregue 

pelo padrinho Mauro César Batista, presidente da Academia, o 

colar e o diploma símbolos da colação de grau. O evento aconteceu 

no Mosteiro de São Bento, no Centro de São Paulo, quando foram 

empossados 33 profi ssionais do setor. 

“Me sinto honrado em receber o título de acadêmico da ANSP. 

Pretendo trabalhar com afi nco para o desenvolvimento do merca-

do, valorizando principalmente os profi ssionais da corretagem de 

seguros, categoria que faço parte e que atualmente represento na 

presidência do Sincor-SP”, disse Mário Sérgio. 

A ANSP aproveitou o encontro para presentear o público, de 

aproximadamente 220 pessoas, com o livro biográfi co de Manuel 

Sebastião Soares Póvoas intitulado “História de uma Vida”, escrito 

por Janise T. Martins e patrocinado pela Escola Nacional de Seguros, 

pelo Grupo Bradesco Seguros, e pela Mapfre Seguros. 

Os presidentes das seguradoras e da instituição de ensino 

fi zeram um discurso destacando a importância do trabalho de-

senvolvido por Póvoas na Academia. Também foi dedicado um 

momento de agradecimento à família do profi ssional homenageado, que 

se emocionou com todo o trabalho para a produção do material 

didático e da cerimônia solene. 

Diversos profi ssionais da corretagem de seguros também foram 

empossados, como Alexandre Milanez Camillo, Breno Kor, Celso 

Vicente Marini, Heney Fernandez, Joaquim Mendanha de Ataídes, 

Luiz Fernando Eberle Gewehr, Miguel Roberto Soares Silva e 

Sérgio Alfredo Petzhold.

A indicação à ANSP, obrigatoriamente feita pelos membros da 

entidade, é referendada pela diretoria, cujos critérios se baseiam 

na qualifi cação técnica, acadêmica e profi ssional e na avaliação da 

contribuição para o desenvolvimento e fortalecimento do sistema 

segurador brasileiro do candidato. O cargo é vitalício e a eleição 

ocorre somente em caso de vacância.

Presidente do Sincor-SP é 
novo acadêmico da ANSP

Durante o Conec, sócios do Sincor-SP 
aderem ao programa Amigo Corretor

A AC Sincor lançou ofi cialmente o programa Amigo Corretor durante o XV 

Conec e já registrou inscrições de diversos corretores de seguros que manifestaram 

a intenção de começar a operar com certifi cação digital. O programa vem sendo 

divulgado desde agosto de 2012, quando aconteceu o Encontro das Autoridades de 

Registro (EncontrAR) em São Paulo. 

Para o corretor Jeff erson Floriano, da Via Direta Corretora de Seguros, foi “uma saca-

da sensacional do Sincor-SP”. Segundo ele, a categoria como um todo será benefi ciada 

com a operacionalização desse novo serviço e, ao mesmo tempo, não prejudicará 

aqueles que conseguiram fechar o investimento. “Nossa corretora tentou se tornar 

uma Autoridade de Registro, mas foi impedida por conta de já haver uma AR em 

nossa região. Agora fi zemos nossa inscrição e estamos na expectativa de poder oferecer 

o certifi cado digital principalmente aos nossos clientes pessoas jurídicas”, disse. 

Já para a Elivete Mailda Dias da Silva, da Emadi Corretora de Seguros, o interesse 

em se tornar uma AR também não foi de agora, mas os fortes investimentos iniciais 

a fi zeram desistir da ideia. O receio era de não obter o retorno esperado em sua 

região. Mas a confi guração do novo programa lhe trouxe grandes expectativas. 

“Ainda não sei o retorno fi nanceiro que terei com esse novo trabalho, mas só o 

fato de poder oferecer ao meu cliente um serviço tão importante agregará valor e 

credibilidade ao meu negócio”, apontou.

Segundo a AC Sincor, o programa Amigo Corretor é uma alternativa para os cor-

retores de seguros oferecerem os serviços de certifi cação digital sem precisar se tornar 

uma Autoridade de Registro. A receptividade foi maior do que o esperado durante 

o XV Conec, com diversas inscrições por parte dos sócios do Sindicato. O corretor 

que não possui uma AR em sua região poderá participar do programa, mas terá de 

indicar a mais próxima para que o cliente possa emitir o seu certifi cado. 

Para mais informações, a AC Sincor criou um site específi co sobre o programa, 

contendo todas as regras para adesão e respondendo às dúvidas frequentes. Acesse: 

http://www.amigocorretor.net.br.
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DATA

7 a 10

7 a 10

7 a 10

7 a 10

9

8 - manhã

14 a 16

14 a 17

14 a 17

18 e 19

21 a 24

14 a 17

21 a 24

21 a 24

24 - tarde

24 - tarde

25 e 26

28 a 30

28 a 31

28 a 31

CURSO

Comunicação Corporativa Escrita
Local: Sede Sincor-SP

Preparatório para Funcionários de uma 
Corretora de Seguros
Local: Santos

Estratégias para Comercialização de 
Seguros
Local: Mogi das Cruzes

Neurolinguística Aplicada em Vendas
Local: Zona Leste

Palestra - Melhore sua carteira de segs., 
gerenciando os riscos do segurado
Local: Guarulhos

Fórum Técnico de Transportes
Local: ABCDMR

Seguro de Responsabilidade Civil Geral
Local: Sede Sincor-SP

Preparatório para Funcionários de uma 
Corretora de Seguros
Local: Jundiaí

Marketing Prático para Corretores de
Seguros
Local: Campinas

Administre a Corretora de Forma Efi caz e 
Lucrativa
Local: Piracicaba

O Corretor de Seguros como Consultor de 
Benefícios em Saúde
Local: Sede Sincor-SP

Comunicação Corporativa Escrita
Local: ABCDMR

Administre a Corretora de Forma Efi caz e 
Lucrativa
Local: Osasco

Gestão de Redes Sociais
Local: Zona Sul

Fórum Jurídico para o Corretor de Seguros
Local: Mogi das Cruzes

Fórum Jurídico para o Corretor de Seguros
Local: Sorocaba

Vendas Consultivas
Regional Bauru

Seguro Fiança Locatícia
Local: Sede Sincor-SP

Vendas Consultivas
Local: Guarulhos

Preparatório para Funcionários 
de uma Corretora de Seguros 
Local: Zona Norte

www.unisincor.com.br

NOVEMBRO 2012

agenda

www.unisincor.com.br
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DATA 5 a 7 - 19h às 22h - Seguro Garantia e Obrigações Contratuais - 
Local: Sede - Adilson Neri Pereira

DATA 5 a 8 - 19h às 22h - Atualização e Reciclagem 
Gramatical - Local: Guarulhos - Suely Marassi de Aguiar

DATA 6 a 8 - 19h às 22h - Excel Básico para Corretores de Seguros 
- Local: ABCDMR - Ari Eggerling

DATA 8 - 19h às 22h - Palestra - Tributação na Corretagem de Seguros 
- Local: Mogi das Cruzes - Wilson Francisco Bezutte

DATA 9 e 10 - Dia 9 das 18h às 22h 
Dia 10 das 9h às 18h - Neurolinguística aplicada em vendas - Local: 
Ribeirão Preto - Elias Spinetti Lifante

DATA 13 - 19h às 22h - Palestra - Atendimento Diferenciado: 
a Ferramenta do Sucesso - Local: Santos - Emilia Guan

DATA 13 - 19h às 22h - Palestra - Motivação e Sucesso 
Pessoal e Profi ssional - Local: Assis - Elias Spinetti Lifante

DATA 23 e 24 - Dia 23 das 18h às 22h
Dia 24 das 9h às 18h - Estratégias para Comercialização de Seguros 
- Local: Bauru - Elias Spinetti Lifante

DATA 26 a 28 - 19h às 22h - Excel Básico para Corretores de Seguros 
- Local: Sede - Ari Eggerling

DATA 26 a 28 - 19h às 22h - A Marca Você S/A 
- Local: ABCDMR - Maria Marcia de Oliveira

DATA 26 a 29 - 19h às 22h - Marketing Prático para Corretores 
de Seguros - Local: Zona Oeste - Elias Spinetti Lifante

DATA 26 a 29 - 19h às 22h - Análise de Sinistro de Automóvel 
- Local: Guarulhos - Angélica Martins Valverde

DATA 27 - 14h às 17h - Fórum Técnico de Transportes
- Local: Jundiaí - Comissão Técnica de Transportes

DATA 28 - 14h às 17h30 - Fórum para Corretor de Seguros Empresário 
- Números & Responsabilidades - Local: Zona Sul - Comissão Técnica 
Promeseg e Comissão Perfi l do Corretor Moderno

DATA 28 - 14h às 17h - Fórum de Responsabilidade Civil 
- Local: Zona Norte - Comissão de Responsabilidade Civil
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Campinas ensina excel básico 
para corretores de seguros

Mogi das Cruzes sai em 
reportagem no Dia do Corretor

Jundiaí faz palestra sobre 
atendimento diferenciado

Santos disponibiliza curso sobre 
administração para corretoras

S. J. do Rio Preto aborda marketing 
para atração de clientes

Para contribuir no desempenho operacional 

dos corretores de seguros locais, a regional Campi-

nas, dirigida por Carlos Aparecido Cunha, dis-

ponibilizou o curso “Excel básico para corretores 

de seguros”, nos dias 24 a 26 de setembro. O con-

teúdo explora conceitos e aplicabilidades práticas 

para criar pastas de trabalho, obter conhecimento 

funcional a respeito das guias de planilhas, criação 

de gráfi cos e diversos mecanismos que podem au-

mentar a agilidade dos profi ssionais.

O Diário, jornal de 

Mogi das Cruzes, realizou 

uma reportagem especial 

no dia do corretor de se-

guros sobre o crescimento 

da procura por esses pro-

fi ssionais na região. Foi 

entrevistado o diretor Wil-

ton José Nogueira, que 

destacou existir cerca de 700 corretores atuando 

nas proximidades do Alto Tietê. “Diante de um 

cenário tão instável, a sociedade encontra na fi gura 

do corretor uma possível saída para proteger 

sua vida, garantir a segurança de sua família e a 

manutenção de seu patrimônio”.

Com a presença de 40 alunos, a regional de Jun-

diaí, dirigida por Simone Cristina Favaro Martins, 

realizou a palestra “Atendimento diferenciado: a ferra-

menta do sucesso” no dia 17 de outubro para mostrar 

a necessidade de refl exão sobre a importância do aten-

dimento como parte crucial das tarefas, apresentando 

procedimentos básicos para desenvolver a qualidade 

no atendimento. O conteúdo foi transmitido pela 

professora Emilia Guan, consultora empresarial e 

educacional.

A regional de Santos, dirigida por Flávio Me-

leiro, disponibilizou o curso da Unisincor “Como 

administrar sua corretora de forma efi caz e lucra-

tiva” de 01 a 04 de outubro. A aula foi conduzida 

pela docente Andresa Publiese, que desenvolve 

cursos comportamentais e técnicos na área de se-

guros com foco em administração e planejamento. 

O objetivo do curso é proporcionar ao corretor de 

seguros condições de rever aspectos administrati-

vos, fi nanceiros e comerciais de sua empresa. 

O curso de “Marketing prático para corretores 

de seguros” foi realizado na regional de São José 

do Rio Preto, dirigida por Antonio Roberto Man-

tovan, nos dias 14 e 15 de setembro. O estudo foi 

ministrado pelo professor Elias Spinetti Lifante, 

que mostrou exemplos de como desenvolver téc-

nicas diferenciadas para atrair o cliente, baseando-

se em prospecção, personalização e excelência em 

atendimento pós-venda. A aula foi dinâmica e com 

grande foco no trabalho em equipe.

Barretos é entrevistada pelo 
jornal O Diário

O jornal O Diário, de Barretos, publicou 

reportagens nos dias 30 de junho e 05 de julho 

sobre o evento realizado pelo Sincor-SP, em 

parceria com o Sindseg-SP, “Seguro em Todo o 

Estado”. A reportagem deu destaque ao profes-

sor Luiz Marins nas capas das duas edições. “O 

mercado fi nanceiro é o que move a economia, o 

dinheiro e o investimento. É preciso tomar cui-

dado para não perder essas oportunidades até por 

falta da cultura do seguro”, disse Marins ao jornal. 

Cursos e Palestras da Unisincor

Bauru realiza reunião com 
comitê regional antifurtos

No dia 11 de setembro, a regional de Bauru 

realizou na sede da HDI Seguros uma reunião 

com o tenente-coronel Nelson Garcia Filho e 

com representantes das seguradoras locais, do 

Conselho de Segurança e dos corretores de se-

guros - este último representado pelo diretor 

regional, Fernando Antonio Karff man Alvarez, 

e pela 2ª vice-presidente do Sincor-SP, Leilane 

Aparecida F. Strongren. O intuito é, através de 

um comitê antifurtos, implantar planos de ação 

para combater esse problema. 

S. J. do Rio Preto promove 
Encontro dos Corretores

O Encor da regional de S. J. do Rio Preto, di-

rigida por Antonio Roberto Mantovan, aconteceu 

no dia 05 de outubro, quando foram reunidos os 

corretores de seguros locais para tratar das mudan-

ças no benefício de Plano de Saúde, pautas recen-

tes do setor e da logística para participação no XV 

Conec. Mantovan aproveitou para fazer um breve 

resumo dos trabalhos realizados pela regional e 

contou com a presença dos assistentes da diretoria 

e de representantes de seguradoras.  

Guarulhos alerta sobre a importância 
da motivação no trabalho

A palestra “Motivação e sucesso pessoal e profi s-

sional” foi transmitida na regional de Guaru-lhos, 

dirigida por Luiz Carlos Ruivo, no dia 09 de outu-

bro. O docente da Unisincor, Elias Spinetti Lifante 

chamou a atenção os profi ssionais com energia 

motivacional, apresentando dicas práticas para 

manter elevada a automotivação diária e ensinando 

os paradigmas que difi cultam a utilização do 

potencial, criando uma relação entre motivação, 

relacionamento interpessoal, estado de humor 

e sucesso profi ssional.

regionais do sincor-sp
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Araçatuba atualiza corretores 
sobre pautas do Sincor-SP

Sorocaba concede entrevista 
à afi liada da Rede Globo

Marília aborda projeto de lei 
que trata de seguros privados

Presidente Prudente destaca 
grupo criado pela Susep

Mogi das Cruzes reúne comissão 
local do Cultura do Seguro

A regional de Araçatuba promoveu o Encor no 

dia 26 de setembro para informar os corretores de 

seguros da região a respeito da festa de confrater-

nização de fi nal de ano, marcada para o dia 23 de 

novembro, e das mudanças no benefício de Seguro 

Saúde, da parceira Admix. Ainda foi destacado 

pelo diretor regional, José Antonio Veschi, a im-

portância de se fazer denúncias em casos de venda 

casada e da prática de preços diferenciados a con-

cessionárias.

O diretor da regional de Sorocaba, Gilson 

Domingues Morais Filho, concedeu entrevista à 

TV Tem Sorocaba, afi liada da Rede Globo, no dia 

05 de outubro, sobre decisão da justiça que es-

tabelece o pagamento de uma indenização a um 

universitário obeso que teve recusado o pedido 

de seguro de vida. Segundo Gilson, “é direito da 

seguradora recusar um risco, mas, em regra, o cor-

retor consegue outras companhias para apresentar 

cotações e procurar atender as necessidades do 

segurado”.

O Projeto de Lei 3555/04, que trata das normas 

gerais dos contratos de seguros privados, foi tema do 

Encor produzido pela regional de Marília no dia 25 

de setembro. Na ocasião, o diretor Marco Antônio 

Mariano destacou o acompanhamento e ações do 

Sincor-SP em relação ao assunto e comentou sobre 

a importância da adesão por parte dos corretores ao 

Código de Ética e a contratação do seguro de RC 

Profi ssional. Participou da reunião o representante da 

parceira Admix, Luis Antonio.

O diretor da regional de Presidente Prudente, 

Ricardo Ricci Florentino Santos, conduziu o En-

cor local no dia 19 de setembro, discorrendo sobre 

a comissão criada pela Susep para revisar, atuali-

zar e consolidar os normativos que regulamentam 

a atividade de corretagem de seguros, grupo este 

que conta com a participação do 1º tesoureiro do 

Sincor-SP, Orlando Filipe de Gouveia. A regional 

também busca, junto à prefeitura, a redução do 

Imposto Sobre Serviços (ISS).

Nos dias 12 e 19 de setembro, a regional de 

Mogi das Cruzes, dirigida por Wilton José Nogueira, 

realizou reuniões com a comissão do programa 

Cultura do Seguro da região do Alto Tietê para 

alinhar as datas para apresentação das palestras nas 

universidades da região. No dia 19, o encontro con-

tou com a participação das seguradoras: Bradesco, 

HDI, Liberty, Mapfre, Porto Seguro, SulAmérica, 

Tokio Marine, Zurich e Allianz.

regionais do sincor-sp

Guarulhos promove curso sobre 
o seguro de automóvel

No dia 27 de setembro, a regional de Guaru-

lhos, dirigida por Luiz Carlos Ruivo, disponi-

bilizou o curso “Seguro de Automóvel - RCF-V, 

APP e DPVAT aos corretores de seguros locais. O 

estudo foi transmitido pela docente da Unisincor, 

Angélica Martins Valverde, especialista na área, 

que explicou conceitos jurídicos específi cos e 

transmitiu informações a respeito de terceirizados, 

vistoriadores, sindicantes e recuperadores de 

veículos, entre outros assuntos. 

Encontro dos CorretoresRibeirão Preto entrega diploma a 
alunos do “Amigo do Seguro”

A regional de Ribeirão Preto, dirigida por 

Vicente de Oliveira Tozzo, entregou a diplomação 

do projeto “Amigo do Seguro” aos alunos par-

ticipantes. A cerimônia aconteceu no dia 20 de 

setembro e contou com a presença de familiares 

dos alunos, corretoras patrocinadoras e personali-

dades do setor. Dos alunos participantes dessa 

iniciativa pioneira, 21 tiveram treinamento 

específi co na área de seguros. Eles se formaram e 

estão devidamente empregados, trabalhando em 

diversas corretoras e seguradoras.

Campinas pleiteia redução do 
Imposto Sobre Serviços (ISS)

O Encor da regional Campinas aconteceu no 

dia 19 de setembro e contou com a participação 

do político Jonas Donizetti. A intenção era dar 

prosseguimento às discussões a respeito da alíquota 

do ISS e entregar uma carta que demonstra o plei-

to dos corretores. Donizetti, que venceu as eleições 

para prefeito da cidade, comprometeu a criar 

uma comissão de estudo com a participação dos 

corretores e de uma equipe técnica da prefeitura 

para viabilizar a redução do imposto.   

Jundiaí explica logística do XV 
Conec e desempenho regional

No dia 26 de setembro, a regional de Jun-

diaí, dirigida por Simone Cristina Favaro Mar-

tins, realizou o Encor para explicar como seria a 

logística do XV Conec e tirar dúvidas dos corre-

tores em relação a pautas recentes do setor, como, 

por exemplo, a obrigatoriedade do pagamento da 

contribuição sindical. Simone ainda apresentou 

o desempenho da regional referente aos cursos e 

palestras disponibilizados. A reunião contou com 

a participação de 45 corretores e de representantes 

da MetLife. 
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Mercado de Seguros devolve 
R$ 79,1 milhões em indenizações 

por dia para os segurados.

Susep divulga demonstrações 
fi nanceiras das empresas do mercado 
de seguros, dando maior transparência 
e segurança ao consumidor.

Sincor-SP prepara anteprojeto 
de lei para substituir a nova 

Lei de Seguros.

Sincor-SP promove mais uma edição do 
Congresso dos Corretores de Seguros.

Fraudes em seguros de automóveis aumentam 14% 
em relação ao ano passado, segundo CNseg.

Imobiliárias praticam venda 
casada no seguro de fi ança 
locatícia com a conivência 
de algumas seguradoras. 

CEF venderá seguro 
odontológico nas agências 
sem devida especialização, 
que poderá induzir o cliente 
ao erro.

Seguradoras insistem 
em debitar do corretor 

de seguros a “proposta 
improdutiva”.

Mencione o
código JCS2012

Co
nd

ição comercial

exclusiva! Soluções para Qualidade de Vida

4004 4946 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 727 2233 (Demais Localidades) ou acesse

www.solicitesodexo.com.br

Solicite Sodexo e complete o que falta 
para a sua empresa crescer ainda mais.
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charge

Na medida em que a mobilidade urbana se 
torna caótica pelo trânsito emperrado e pela 
crescente insegurança das cidades, a vida das 
pessoas fi ca mais limitada e com menor liberdade. 

A vida em condomínios fechados inspira 
uma segurança ilusória, mas serve para um 
confi namento que cerceia a sociabilidade das 
pessoas. Os limites são decorrentes dos engar-
rafamentos, sobretudo nos horários de pico 
(pela manhã do bairro para o centro e no sentido 
inverso no fi nal do dia), mas o engarrafamento 
já não tem hora, nem ponto da cidade.

Viver isolado das outras pessoas de uma comu-
nidade não é saudável. Hoje as pessoas se comuni-
cam cada vez mais à distância, seja pelo celular, por 

mensagens de texto, redes sociais ou por emails.
Como o recurso tempo tem se tornado escasso, 

a sociedade tem cada vez menos tempo livre. Vi-
vendo isolado, em engarrafamentos ou em con-
domínios fechados, o ser humano está se tornando 
um cidadão de segunda classe. Usufruindo pouco 
ou quase nada do que a sua cidade oferece. As pes-
soas fazem do bar, restaurante ou academia a sua 
pausa para o ilusório lazer.

Dessa maneira, a sensação que se tem é de que 
vivemos em um enorme gueto, a cada dia com um 
espaçamento menor para se viver. A ausência de 
mobilidade urbana em diversas cidades do País está 
escancarando nossas defi ciências agora com maior 
intensidade revelada na mídia em função da Copa 
Mundial de Futebol a se realizar em 2014.

E por que isso acontece?
Sobretudo porque falta uma gestão pública 

com uma visão integrada do negócio chamado 
“qualidade de vida”, mas isso não se deve exclu-
sivamente ao gestor público, faz parte também da 
cultura do medo e da fobia generalizada. A maior 
crise que vivemos é a falta de competência geren-
cial em diversos níveis, com uma doença psicológi-
ca estimulada pela excessiva divulgação de notícias 
ruins.  

Gestores públicos - e mesmo privados - têm 
uma visão simplista e imediatista. Nesse nosso País 
não se pensa em médio e longo prazo, e, portanto, 
os investimentos realizados, sobretudo habitacio-

nais visam exclusivamente o curto prazo, onde o 
lucro rápido é o principal objetivo do empresário e 
o gestor público adota quase sempre medidas pali-
ativas para ter visibilidade junto ao eleitor. 

As megacidades
As “megacidades” massacram a sociedade em 

nome do progresso, as pessoas escolhem o local 
onde morar sem qualquer conexão com o trabalho 
e isso exige um grande deslocamento diário, fa-
vorecendo o surgimento de grandes problemas na 
área de mobilidade, moradia, inclusão e segurança. 

Os bairros da periferia das grandes cidades 
fi cam isolados, sobretudo nos fi nais de semana, 
quando as companhias de ônibus urbanos restringem 
a quantidade de veículos em circulação, muitos 
lugares não possuem sequer um posto bancário, o 
que estimula a criação e circulação de uma moeda 
própria e exclusiva do bairro.

Em um nível macro é preciso urgente se repensar 
o nosso modelo de adensamento urbano, pois 
estamos no limite do caos. Em termos práticos, 
há a necessidade de um esforço conjunto de co-
munidade e diversas associações: do comércio, da 
indústria e, sobretudo de serviços. A sustentabili-
dade dos aglomerados urbanos requer investimentos 
pesados em infraestrutura, segurança, habitação 
e saneamento, além de saúde e educação. São 
muitos problemas que emergem desta loucura que 
são as megacidades.

O declínio da qualidade de vida nas grandes cidades.
Estaríamos vivendo em um enorme gueto?

Escritor, professor da Universitad de La Empresa 
(Uruguai), conferencista, consultor de empresas 
e presidente da Associación Latino Americana de 
Académicos de Marketing e do Instituto Latino-
americano de Marketing e Vendas  

Marcos 
Cobra





Corretor de Seguros é o profi ssional sinônimo de confi ança. A Tokio Marine Seguradora orgulha-se 
de fortalecer, todos os dias, a parceria e o relacionamento com você, Corretor. E a sua confi ança 
é a chave para que possamos juntos, proporcionar tranquilidade e proteção aos nossos Clientes.

12 de outubro. Dia do Corretor de Seguros.

Corretor de Seguros.
Mais do que um parceiro, 

a peça-chave.

www.tokiomarine.com.br
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