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do Sincor Digital – Conectando o Mercado de Seguros, entre
O ano de 2020 fica marcado
outras iniciativas.
por inimagináveis desafios para
Também o Direto & Reto com Camillo atingiu audiência de
todas as pessoas e países, como
milhares de corretores, se consolidando como um grande canal de
consequência
do
isolamento
comunicação da categoria com as lideranças.
social necessário para conter o
A Unisincor, que já estava preparada para atender os corretores
novo coronavírus, que paralisou
em cursos a distância, apresentou sua plataforma de cursos EAD
atividades, desencadeando a pior
e pôde levar qualificação para mais de 4 mil pessoas em todo o
crise econômica desde 1929.
Estado de São Paulo. Ao longo do ano, a Unisincor fechou nova
Naturalmente, o setor de seguros
parceria com a Escola de Negócios e Seguros (ENS) e, em 2021, os
foi impactado, mas está entre os
corretores terão grandes surpresas.
mais resilientes e que melhor puderam se adaptar. Apesar
Consolidando o Sincor Digital, denominação para indicar a
de ter sido um ano difícil para a maioria, conseguimos
atuação do Sincor-SP como provedor de soluções para o corretor
nos adaptar rapidamente ao formato digital e reforçamos
na era online, também obtivemos
a excelência do corretor de seguros no
importantes conquistas na busca por
atendimento e proteção ao consumidor.
relevantes benefícios à categoria. Em
O Sincor-SP também resistiu e inovou
Apesar das
parceria com a SEGGY, criamos o App
para continuar atuante neste cenário.
dificuldades,
do Corretor, uma plataforma de vendas
Iniciamos o ano com um primeiro
digital e personalizada, gratuita aos
conseguimos nos
desafio do sinistro ocorrido em outubro
da entidade.
de 2019, que danificou as instalações e
adaptar rapidamente associados
Outra campanha buscou a valorização
parte dos equipamentos de nossa sede.
do corretor de seguros, realizada em
ao formato digital
Tivemos que refazer todo o sistema de
conjunto à Fenacor e aos Sincors, no
tecnologia da entidade.
e reforçamos a
Dia do Corretor de Seguros, atingindo
Quando foi decretada a pandemia,
excelência do
mais de 400 mil pessoas. De maneira
entramos em regime de home
inédita, construímos uma campanha
office imediatamente, nossa equipe
corretor de seguros
nacional, que destacou a importância do
de tecnologia atuou rápida e
no atendimento
corretor e, para 2021, apresentaremos a
assertivamente para adaptar sistemas
segunda fase desse trabalho, que vem
e proteção ao
de informática e telefonia de nossos
para divulgar os serviços prestados pelos
colaboradores que, por sua vez, com
consumidor
nossos associados ao consumidor.
senso de responsabilidade, disciplina e
Também reforçamos a importância
autonomia, seguiram dando um show
do associativismo para manter nossa
na manutenção do atendimento aos
estrutura em funcionamento, fortalecer a entidade e nossa
corretores de seguros. Continuamos trabalhando plena e
representação. A nova edição da campanha “Associar é Conquistar
eficientemente na representação da categoria.
– Juntos Somos Mais Sincor-SP” destacou que só conseguiremos
A reconstrução física da Sede da entidade, em São Paulo,
continuar oferecendo tantos serviços aos corretores se todos
teve início neste mês de dezembro para que, em 2021, os
estiverem unidos conosco neste propósito.
colaboradores possam voltar à normalidade, usufruindo
Para 2021, o calendário de atividades vai mesclar eventos
do ambiente de trabalho com os protocolos de saúde
presenciais e virtuais. Além de participarmos ativamente do
necessários e equipamentos em pleno funcionamento.
desenvolvimento da edição do Congresso Brasileiro dos Corretores
O novo layout da sede é moderno, acolhedor e favorece
de Seguros, que será realizado pela Fenacor em São Paulo, depois
a criatividade. Recentemente, entregamos a obra da
de 22 anos da última vez que aconteceu aqui.
nossa cooperativa de crédito, a Sicoob Credicor-SP, com
Estamos projetando a 2ª edição do Sincor Digital, o Fórum de
instalações mais bonitas, modernas e confortáveis, e o
Oportunidades que percorrerá macrorregiões do Estado de São
novo Sincor-SP seguirá na mesma linha, valorizando nossa
Paulo, duas edições do Encontro Digital dos Corretores de Seguros
equipe e nossos associados.
Empreendedores, Voz do Empreendedor, que reúne milhares de
Apesar de tantos desafios, houve muitos momentos em
profissionais, entre diversas outras iniciativas.
que 2020 foi gratificante. Com a pandemia, reforçamos e
Em 2021, teremos a vacina contra o coronavírus, a retomada
colocamos em prática a missão dos corretores de seguros,
de negócios, do crescimento da economia, dos encontros com os
que é ser um agente do bem-estar social. A campanha
amigos e eventos dos quais estamos com tantas saudades. Desejo
“Coronavírus – Saiba como se manter SEGURO”, foi
a todos, independentemente de religião, um Natal iluminado, em
iniciada em março e compartilhada pelos corretores nas
que a luz divina nos permita revisitar nossas posturas, valores
redes sociais.
e orientações pessoais, de forma que possamos ser cada vez
Os atendimentos aos corretores continuaram
melhores em nossos atos. Que 2021 seja de saúde, prosperidade
normalmente durante a pandemia. A consolidação das
e renovação da esperança e de felicidades.
conferências online e das lives permitiram a realização
Forte abraço (virtual),
das mais diversas reuniões, incluindo lives das Comissões
Técnicas e dos Encontros Digitais de Corretores de Seguros
ALEXANDRE CAMILLO
Empreendedores, através da TV Sincor-SP, e a produção
PRESIDENTE DO SINCOR-SP

CUIDAR DE VIDAS
E SONHOS É MAIS
QUE ENCONTRAR
SOLUÇÕES PARA
O HOJE. É PENSAR
NO AMANHÃ.

Siga-nos nas redes sociais:

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | CNPJ: 08.602.745/0001-32.

COBERTURA BÁSICA
REPARCELAMENTO
SIMPLES NACIONAL

Com o objetivo de estimular a regularização tributária dos
contribuintes, a Instrução Normativa RFB nº 1.981, publicada
em outubro, permite que as empresas que possuem débitos
no Simples Nacional possam reparcelar a dívida. As parcelas
podem ser feitas em até 60 vezes, com valor mínimo de R$
300 para cada. Além disso, o contribuinte deve pagar uma
primeira parcela de 10% do valor total da dívida consolidada.

FIM DO CONSÓRCIO DPVAT

A Seguradora Líder anunciou o fim
do consórcio que gere o seguro DPVAT, após
a saída de 36 seguradoras. Em Assembleia
Geral Extraordinária, que aconteceu no dia
24 de novembro, foi decida a dissolução do
consórcio a partir de 1º de janeiro de 2021.
“A extinção do Consórcio significa que
estarão vedadas quaisquer novas subscrições
de riscos pela Seguradora Líder em nome
das Consorciadas. A Seguradora Líder será
responsável por administrar os ativos, passivos
e negócios do Consórcio e Seguro DPVAT
realizados somente até 31 de dezembro de
2020”, diz a Líder em comunicado.

XP COMPRA PARTICIPAÇÃO
NA POTTENCIAL

A Pottencial Seguradora anunciou ao mercado de
seguros, que o FIP XP Private Equity, gerido pela
XP Asset, acaba de adquirir uma participação na
seguradora no valor de R$ 275 milhões. O investimento
será um reforço na base de capital da companhia, além
de dar suporte ao desenvolvimento de novas linhas de
produto nos próximos anos.

TENDÊNCIAS
COMO AS SEGURADORAS
SERÃO EM 2030?

Pelo momento que vivemos, a época
está bem propícia para previsões, já que
a incerteza é elevada. As mudanças são
grandes e as pessoas e companhias não
sabem o que esperar. Assim, estudos se
sucedem tentando colocar um pouco de luz
na discussão.
Nessa linha, a conhecida empresa
de consultoria estratégica McKinsey
divulgou recentemente o texto “Insurance
productivity 2030: Reimagining the insurer
for the future”, especulando como as
seguradoras devem atuar em 2030. Ou
seja, daqui a 10 anos! Como, até lá, muita
coisa pode acontecer, existe uma margem
de erro, claro. De qualquer maneira, é
interessante ver quais são as observações
e conclusões obtidas. A análise é feita
segundo as diversas etapas de atuação de
uma empresa.
Em resumo, a colocação principal do
estudo é que as seguradoras precisarão
melhorar a sua produtividade, com
contenção de despesas, foco em negócios
e busca constante pelo digital e pela
automação. A seguir, mais detalhes.
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• Produtos: duas mudanças principais. Simplificação de produtos,
para melhorar a satisfação do cliente e aumentar a produtividade.
Diminuição no portfólio, já que a especialização irá promover uma
diminuição das despesas operacionais;
• Distribuição: utilização de vários canais, de modo complementar.
A venda consultiva estará fortemente apoiada por tecnologia;
• Precificação: automatização de muitos processos na definição
das taxas, pelo uso de inteligência artificial. Somente em grandes
riscos ou em seguros bem específicos isso não irá acontecer;
• Emissão: a maioria dos processos será de maneira eletrônica ou
por autoatendimento digital. Caso o cliente queira em papel, haverá
taxas para isso. Muitas tarefas serão automatizadas;
• Sinistros: em muitos casos, a utilização de inteligência artificial
na liquidação, como avaliação de fraudes. Os seres humanos serão
usados em indenizações mais complicadas ou em alguns casos para
mostrar empatia com os clientes.
Agora, é esperar para ver se essas hipóteses se confirmarão.
Muita saúde a todos!
Artigo completo “Insurance productivity 2030: Reimagining the
insurer for the future”
Link: https://bit.ly/artigo_mckinsey
ESTA COLUNA É ELABORADA PELO CONSULTOR DE ECONOMIA DO SINCOR-SP, FRANCISCO GALIZA

NOVAS REGRAS EM TRANSPORTES

Desde o dia 1º de dezembro, está em vigor a
Circular 617/20 da Susep, que dita novas condições gerais
para o seguro de Responsabilidade Civil do Transportador
Rodoviário em Viagem Internacional por Danos à Carga
Transportada. Agora, as seguradoras brasileiras devem
enviar, obrigatoriamente, todas as informações referentes
aos convênios estabelecidos com companhias estrangeiras na
operação do seguro.

CRESCIMENTO NO
SETOR

Pelo quarto mês consecutivo, o setor de
seguros registrou crescimento, segundo
a Conjuntura CNseg. A alta, de 0,6%
no acumulado de nove meses, fez a
arrecadação de prêmios totalizar R$
197,8 bilhões até setembro, contra 0,8%
negativo até agosto. Já na comparação
com setembro do ano passado, o avanço
foi de 11,9%, ultrapassando os números
registrados em julho (4,3%) e agosto
(7,3%). Ainda segundo a publicação, no
acumulado do ano em nove meses, a
maior evolução ocorreu no segmento de
danos e responsabilidades, com alta de
4,2%, enquanto o segmento de pessoas
recuou 0,6% e o de capitalização, 2,5%.

AMBIENTE DE TRABALHO
COLABORATIVO

A Escola de Negócios e Seguros (ENS)
inaugurou o Nuv.ens, um ambiente
de trabalho colaborativo e inovador,
idealizado para facilitar negócios e auxiliar
profissionais e estudantes de seguros.
O espaço é exclusivo para alunos e exalunos da Escola que estiverem atuando
em atividades relacionadas ao mercado
de seguros e áreas afins. Os usuários do
Nuv.ens têm à disposição hotdesks, sala
de reunião para 12 pessoas equipada com
smartTV, possibilidade de realização de
videoconferências, estação de trabalho
fixa e exclusiva, e auditório com sistema
de som, projetores e capacidade
para 166 pessoas.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Certificação digital cresce mesmo
com cenário desafiador em 2020
Apesar de o ano de 2020 ficar marcado pelos extraordinários
desafios para todas as atividades econômicas, incluindo seguros
e certificação digital, estas duas áreas são privilegiadas por
conseguirem se adaptar, seguir no atendimento remoto e continuar
crescendo mesmo neste cenário.
Analisando o fechamento de emissões de certificados digitais
no mês de setembro, o mais recente divulgado pelo ITI (Instituto
de Tecnologia da Informação), em relação a 2019, o aumento foi de
90 mil certificados emitidos no mês. Os números demonstram um
crescimento de 19,4% e mais um recorde emissões.
Para o presidente do ITI, Carlos Fortner, o aumento ininterrupto
da emissão de certificados digitais ratifica quão fundamental é para
o cidadão e as organizações a veracidade, autenticidade e não repúdio
para as transações digitais – viabilizando a identificação virtual
com segurança.
Com a projeção de emissão de 6 milhões de certificados no ano de
2020, até meados de outubro, houve crescimento de 83,22% em relação
ao ano anterior.

O coordenador de Certificação Digital da ID Seguro, Vinícius
Ziliotti, conta que a palavra do ano foi resiliência. “Os gestores das
Autoridades de Registro se prepararam operacionalmente para iniciar
os atendimentos por videoconferência, que foi uma inovação de
destaque para o processo da certificação digital neste ano”, relata.
“Dessa forma, mesmo a distância, os requisitos de segurança puderam
ser atendidos e as ARs seguiram crescendo, como no ano anterior. De
fato, todos os investidores da certificação digital souberam se adaptar
muito bem às mudanças”, comemora.

VOZ DO CORRETOR
[Um amigo] falou com o Disque Sincor e, em 24 horas, teve
retorno com o problema resolvido. Esclareço que ele só falou
com o Sincor-SP após várias tentativas junto à seguradora,
sem resultado. Se não bastasse o problema resolvido, o diretor
Comercial da companhia ligou se colocando à disposição.
Camillo, é nesse tipo de trabalho que esperamos contar com o
Sincor-SP [...] Também registro meu contentamento em relação
à sua mediação no último evento [Sincor Digital - Conectando o
Mercado de Seguros], onde você se posicionou sobre a ausência
da Sra. Solange em evento de relevância e - o importante - sem
ser descortês com o Paulo, que lá representava a Susep.

1. Mesmo em cenário desafiador,
a maioria dos ramos de seguros
apresenta crescimento real positivo no
acumulado do ano (Susep)

ESCADA ACIMA

ATUAÇÃO DO DISQUE SINCOR

2. Busca por seguro residencial registra
alta de 42% entre março e outubro
(Minuto Seguros)
3. Operadoras de planos de saúde
relatam experiências positivas com
planos individuais (Valor Econômico)

ACIMA
ABAIXO

GESTÃO DO SINCOR-SP

A Ransom, corretora com mais de 21 anos no mercado
securitário, e seus sócios diretores têm a honra de serem
associados a esta excelente instituição, o Sincor-SP. Parabéns
pela forma de gestão e empenho com nosso Sindicato e nossa
categoria. Vamos deixar legados.
NEWTON ALVES DE SIQUEIRA
CORRETOR DE SEGUROS DE GUARULHOS
POR E-MAIL, 7 DE OUTUBRO DE 2020
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1. Apenas 20% da área plantada
no Brasil possui seguro (MAPA)
2. Setor de serviços deve recuar 6,4%
em 2020 (CNC)
3. Cresce atuação de empresas no ramo
saúde sem a devida regulação da ANS
(FenaSaúde)

ESCADA ABAIXO

JOSE DE TELLA FILHO
CORRETOR DE SEGUROS DE CAMPINAS
POR E-MAIL, 16 DE NOVEMBRO DE 2020
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COOPERATIVISMO

Sicoob Credicor-SP mantém isenção
do PIX para Pessoa Jurídica

Tarifas da Sicoob Credicor-SP
Manutenção de Conta

0,00

Talão de Cheques Pessoa Física

0,00

Talão de Cheques Pessoa Jurídica

5,00

Extrato

0,00

Emissão de TED

R$ 6,00

PIX – Pessoa Física (isento) – PJ
(isento até 16/02/2021)

Isento

Empréstimo para Aposentados (Consignado INSS)

1,6% a 2,14%

Financiamento de Capital de Giro
(dependendo do prazo)

2,5% a 2,9%

Financiamento de Equipamentos de Informática
(dependendo do prazo)

1,98% a 2,2%

Financiamento de Automóvel

0,98% a 1,19%

O Banco Central, através da Resolução nº 19, autorizou os bancos a cobrarem dos correntistas as transações PIX da Pessoa Jurídica. No entanto, a
Sicoob Credicor-SP, para assegurar as melhores condições aos seus cooperados, desde o dia 16 de novembro promoveu a isenção das tarifas sobre
as transações PIX para pagadores e recebedores, pessoas físicas e pessoas
jurídicas, por um período de 90 dias.

Crédito Pessoal (dependendo do prazo)

2,5% a 2,9%

Empréstimo Consignado na Folha de Pagamento
(dependendo do prazo)

2,0% a 2,7%

Cobrança por Emissão de Boleto

R$ 2,50

“Além de não cobrar manutenção de contas, a Sicoob Credicor-SP possibilita que o correntista fique isento da tarifa do PIX durante esse período.
Realmente é uma instituição financeira com muitas vantagens”, defende a
gerente da cooperativa, Geny Schimith.

Cheque Especial

4,50 %

Tarifa de Cadastro Conta Corrente PF e PJ

R$ 35,00 (única vez, no
momento da abertura)

ACOMPANHE A PROGRAMAÇÃO
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CAPEMISA Seguradora
destaca seguro de vida

Altio Tecnologia e os
desafios do setor

Cobertura do
Sincor Digital

Aproveite os descontos em
equipamentos da Dell

bit.ly/capemisaseguradora

bit.ly/altio-tecnologia

bit.ly/emnoticia_sincordigital

bit.ly/ficadica-dell

Inscreva-se no canal: www.youtube.com/tvsincorsp

COM CORRETOR
PALAVRAS QUE GERAM DÚVIDAS
NO MOMENTO DE ESCREVER:

1. Para mim/ Para eu
Errado: Era para mim viajar hoje, mas surgiu um imprevisto.
Certo: Era para eu viajar hoje, mas surgiu um imprevisto.
Regra – “Para eu” deve ser usado quando se referir ao sujeito da frase e for
seguido de um verbo no infinitivo. Traga o livro para eu ler. (o sujeito “eu” é quem
vai ler o livro). Para mim é usado como complemento de um verbo. Traga o livro
para mim. (traga para quem? - para mim).
2. Ao invés de/ Em vez de
Errado: Ao invés de enviarmos um e-mail, faremos uma visita ao segurado.
Certo: Em vez de enviarmos um e-mail, faremos uma visita ao segurado.
Regra – “Em vez de” é usado como substituição. Ao invés de é usado como
oposição.
Ex.: Subimos, ao invés de descer.
3. Quites/ Quite
Errado: O corretor de seguros está quites com a Justiça Eleitoral.
Certo: O corretor de seguros está quite com a Justiça Eleitoral.
Regra – “Quite” deve concordar com o substantivo a que se refere.
Quite - singular: Ele está quite com o Serviço Militar.
Quites - plural: Os corretores de seguros estão quites com o Sindicato.

BENEFÍCIOS
PRESENTEIE SEUS CLIENTES
E COLABORADORES COM UMA LINHA
DE BRINDES PERSONALIZADOS
O Sincor-SP, em parceria com a Miriam Momesso,
oferece aos associados descontos exclusivos para
confecção de brindes personalizados com a marca da
corretora de seguros.

4. A nível de/ Em nível de
Errado: A reunião será realizada a nível de gerência.
Certo: A reunião será realizada em nível de gerência.
Regra – A expressão “em nível de” deve ser usada quando se referir a “âmbito”,
“a nível de” significa “à mesma altura”.
Ex.: Estava ao nível do mar.
5. Ao par/ A par
Errado: Ele já está ao par de tudo.
Certo: Ele já está a par de tudo.
Regra – No sentido de estar ciente, o correto é “a par”. Use “ao par” somente
para equivalência cambial.
Ex.: Há algum tempo, o real e o dólar estiveram quase ao par.
6. De mais/ Demais
Errado: Você trabalha de mais!
Correto: Você trabalha demais!
Regra – “Demais” significa excessivamente. “De mais” opõe-se a “de menos”.
Ex.: Alguns possuem mordomias de mais; outros de menos.

Todos usufruem
Além dos associados, o
benefício é extensivo a sócios
das corretoras de seguros
pessoas jurídicas, colaboradores
e dependentes legais

7. Viagem/ Viajem
Errado: Espero que meus alunos viagem em julho. (substantivo)
Certo: Espero que meus alunos viajem em julho. (verbo)
Regra – “Viajem” é a flexão do verbo “viajar” no Presente do Subjuntivo
(3ª pessoa-plural) Viagem é substantivo.
Ex.: Desejo-lhe uma boa viagem!
8. Obrigado/ Obrigada
Errado: Muito obrigado! - disse a secretária da empresa.
Certo: Muito obrigada! - disse a secretária da empresa.
Regra – Homem deve dizer “obrigado”. Mulher diz “obrigada”.
9. Final de semana/ Fim de semana
Errado: Bom final de semana!
Certo: Bom fim de semana!
Regra – Fim é o contrário de início. Final é o contrário de inicial. Portanto: fim
de semana; fim de tarde; fim do processo.
Amigos e leitores queridos, aproveitem as dicas e que 2021 nos traga
novas esperanças!
ESTE QUADRO É PRODUZIDO PELA DOCENTE DA UNISINCOR, SUELY AGUIAR

Preço justo

15% de desconto e
facilidades na hora
de pagar

Personalização

Nos brindes são aplicadas as
marcas de interesse do associado,
como o logo da empresa ou uma
frase motivacional, por exemplo.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

(11) 2631-3152 / (11) 3807-0539
vendas@miriammomesso.com.br
www.miriammomesso.com.br
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Primeira Black Friday
dos corretores foi sensacional!

RUY BUSSAB

COO DA SEGGY, É ECONOMISTA
COM MAIS DE 30 ANOS DE
ATUAÇÃO NO MERCADO DE
SEGUROS. EM SUA CARREIRA,
OCUPOU CARGOS DE DIREÇÃO EM
GRANDES SEGURADORAS, COMO
MAPFRE, GRUPO ITAÚ E ALLIANZ.
ATUALMENTE, AGREGA TODO
CONHECIMENTO COM O CANAL
CORRETOR PARA TRANSFORMAR O
MERCADO ANALÓGICO EM DIGITAL,
CRIANDO, ASSIM, UM NOVO
MUNDO DE OPORTUNIDADES.

O sucesso veio para ficar e foi feito pelos corretores de
seguros digitais! No dia 27 de novembro, o Sincor Digital e a SEGGY promoveram a primeira Black Friday do
APP do Corretor. O produto escolhido foi o seguro para
bike, com condições exclusivas para os profissionais
cadastrados no sistema SEGGY.
A seguradora parceira foi a Berkley, que vem apoiando nosso trabalho e, de maneira inédita, ofereceu um
desconto atrativo nesse período especial. Essa primeira
iniciativa serviu de ensaio para muitas que estão por vir,
pois superou as expectativas e mostrou força.

já são muitos profissionais que perceberam as possibilidades e os novos caminhos da distribuição de seguros.
Aos corretores de seguros que ainda não possuem
o sistema Seggy, fazemos um chamado para estarem
unidos aos mais de 800 profissionais que manifestaram
interesse e estão se beneficiando dessa comunidade.
Com certeza, seremos a maior comunidade de corretores
de seguros digitais do Brasil.
Aproveito para agradecer, de maneira especial, as seguradoras que já fazem parte desse sistema. É possível
acompanhar os detalhes dessa parceria pelo site https://
site.seggy.app/sincor-digital. Junte-se a nós, pois unidos somos muito mais fortes!

A tecnologia, apoiando o corretor de seguros e a seguradora, é a receita do sucesso. Juntos poderemos
fortalecer e trazer o crescimento
esperado para nossa comunidade
de corretores, que precisavam ter a
A tecnologia, apoiando o corretor
inovação ao alcance para sofisticar a
tão preciosa consultoria aos clientes.
de seguros e a seguradora, é a receita

Com o APP do Corretor conseguimos juntar a tradição,
o respeito, o atendimento e a consultoria do corretor,
criando o novo e imbatível processo de crescimento. E

do sucesso

PUBLIEDITORIAL

Seguros e pandemia: a vez das PMEs

FABIO LESSA

DIRETOR COMERCIAL DA CAPEMISA
SEGURADORA, É FORMADO EM
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS,
COM PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO
DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
E MBA EXECUTIVO EM SEGUROS E
RESSEGUROS PELA ENS. ATUA NO
MERCADO DE SEGUROS HÁ QUASE
20 ANOS, COM EXPERIÊNCIA EM
GRANDES SEGURADORAS, DEDICADOS
SEMPRE À ÁREA COMERCIAL.

As pequenas e médias empresas
do Brasil geram mais de 90% dos
empregos formais e representam
30% do Produto Interno Bruto (PIB),
segundo dados do Sebrae. Com essa
força em mãos, trata-se de um mercado promissor também para os
profissionais corretores.

chegar a outras, como as pequenas indústrias espalhadas pelo Brasil ou profissionais liberais que trabalham
como Microempreendedor Individual (MEI), além dos
próprios corretores de seguros, empreendedores tão
envolvidos nesse contexto e que tanto atuam para
disseminar essa cultura. Todos estão sujeitos ao vírus
invisível. É preciso proteção, prevenção, previdência.

Ao corretor, estudar e conhecer para atuar como
Com a pandemia, a percepção dos consultor. As ferramentas e treinamentos estão aí e
riscos e imprevistos e da vulnerabi- - do lado de cá - nós preservamos esse relacionamenlidade da vida, a atenção ao cuidado to próximo e investimos para oferecer treinamentos
e à segurança estão redobrados. A diferenciados e uma estrutura tecnológica de vendas
Covid-19 despertou o interesse de que otimize sua rotina.
proteção em todos e o miHá cobertura para
cro e pequeno empreendepandemia e epidemia,
dor quer resguardar a si e
produtos customizados,
Para 2021, a
a seus colaboradores, pois
facilidades para encamcomercialização
entende a importância depação de apólices e várias
les nesta engrenagem do negócio em sua vida,
de apólices PME
possibilidades de capital
quase que como uma família.
segurado, mas o corretor
É nesse cenário de oportunidades que o corretor pode colher bons frutos de seu trabalho.
Para 2021, a comercialização de apólices PME
segue crescente, mesmo em meio às incertezas
causadas pela pandemia. Ou melhor, com todas
as incertezas da pandemia. Se há um grande
potencial para o seguro de vida no Brasil, o
cenário de juros baixos deve gerar uma nova
onda de empreendedorismo e alavancar o mercado de PME.

O Seguro de Vida Empresarial é mais que
um benefício nos dias atuais. É um selo de
qualidade de vida para o funcionário e de zelo
e cuidado para o empregador. Ambos saem
ganhando. E mais: uma apólice desse tipo é,
hoje, uma forma de retenção de talentos, um
diferencial seletivo para muitos empregados.

segue crescente,
mesmo em meio às
incertezas causadas
pela pandemia [...],
o cenário de juros
baixos deve gerar
uma nova onda de
empreendedorismo
e alavancar o
mercado

Esse tipo de seguro pode trazer coberturas e assistências fundamentais à rotina do próprio negócio e
podem ser aplicadas com eficiência às empresas menores, sobretudo se o especialista conhecer a fundo as
necessidades do seu cliente - como nós costumamos
fazer aqui na CAPEMISA. Antes era foco das áreas de
Serviços e Varejo, mas a procura se amplia, podendo
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também precisa entender
como faz sentido acompanhar a jornada do consumidor e criar outros
pontos de contato; como
deve ser seu discurso de
sensibilização. Seu papel
é desmistificar questões
que ainda rondam a mente do cliente como custos
e necessidade. Em tempos
de Covid-19, a necessidade
está estampada por todos
os lados: cuidar da rede de
colaboradores que fazem
o negócio funcionar.

Os seguros de vida cresceram 11,7%, até setembro de
2020. Movimentaram mais de R$ 14 bilhões. Um mercado promissor para os corretores que, neste momento,
são profissionais que trazem um alento em tempos de
incertezas. Cabe a eles fazerem o futuro menos incerto
para as milhões de pessoas nas PMEs deste Brasil.
O futuro e o trabalho se tornam menos incertos quando
há precaução.

dúvida
insegurança
sufoco
CORRETOR,
VOCÊ É MAIS DO
QUE ESPECIALISTA
EM SEGUROS.

É ESPECIALISTA
EM VIDA.

www.capemisa60anos.com.br
/Capemisa.Seguradora

/CapemisaSeguradora

Ser um Corretor é muito mais do
que oferecer soluções em Seguros
de Vida e proteção financeira
para os seus Clientes. É ter Foco
em levar para eles a Segurança
necessária para ter uma Vida
mais segura e mais feliz.
Por isso, a CAPEMISA Seguradora
está sempre do seu lado porque
sabe que você é o nosso parceiro.
Pensando em você, repaginamos
a Central do Corretor para
otimizar as suas vendas,
disponibilizamos treinamentos
para potencializar sua
performance no ambiente digital,
oferecemos Assistência Jurídica
para aquela forcinha extra, se
necessária, e temos a Campanha
Sou + Você, que transforma as
suas vendas em muitos prêmios.
Somos sempre mais você!
Por aqui, todo dia é dia do
Corretor, porque o seu trabalho
nos ajuda a garantir que as
pessoas seguras são mais felizes.

/CapemisaSeguradora

/Capemisa_Seguradora
JCS 464 Dezembro 2020
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A resiliência do setor de transportes
para acompanhar as novas tendências

AMILCAR SPENCER

DIRETOR DE TRANSPORTES DA
SEGUROS SURA BRASIL

Durante a pandemia, observamos
a resiliência do setor de transportes para garantir a continuidade
das entregas e o abastecimento de
todo o País, o que significa que vivemos a oportunidade de mostrar
para as pessoas como o seguro é valioso e pode gerar bem-estar para
toda a sociedade.

O crescimento do e-commerce na
era digital é um dos pilares que tem impulsionado o setor
de transportes, alimentado por um consumidor, cada
vez mais, conectado e familiarizado com as compras no
ambiente virtual. Só na Black Friday de 2020, as vendas
passaram de 5,1 bilhões, valor 31% maior do que o mesmo
período do ano passado, segundo levantamento da Neotrust/
Compre&Confie.
Isso nos

Ao acompanhar e estudar constantemente os avanços e
transformações do setor, acreditamos em uma mudança
do modelo de negócio tradicional por soluções rápidas,
através da inovação, com transformações em termos de
processos e tecnologia, principalmente pelas grandes
mudanças da nova era.
Faz parte da nova dinâmica de negócios olhar para o
mercado e acompanhar as tendências, observando de
que forma esse cenário todo está se desenvolvendo para
capacitar nossos clientes e segurados nessa jornada.
Vemos novos modelos de negócios surgindo a todo
momento, como é o caso do segmento logístico, que
busca ser cada vez menos especializado para diversificar
os nichos. Outra tendência a médio prazo é a ruptura
tecnológica com a chegada de
caminhões elétricos e autônomos, e devemos estar atentos
mostra que o
a isso também.

Neste cenário, o setor de
Na SURA, o seguro de transseguro de transportes tem
transporte continua sendo
portes atende as necessidades
vital para a economia brasiuma proposta de valor que de diferentes tipos de atividades
leira, mantendo as operações
vai além do seu principal
e modais de transportes, que enlogísticas com agilidade para
globam produtos destinados a
objetivo de gerenciar as
atender as demandas de todo
embarcadores, transportadoras,
o País. Isso nos mostra que
operações
e
reduzir
perdas
operadores logísticos e trading
o seguro de transportes tem
companies, com coberturas aos
e danos às cargas, porque
uma proposta de valor que vai
bens e mercadorias durante o
além do seu principal objetivo
também está conectado
transporte em viagens naciode gerenciar as operações e renais e internacionais.
à função social e de
duzir perdas e danos às cargas,
Nosso propósito é levar mais
porque também está conectado
confiabilidade
tranquilidade para quem está
à função social e de confiabina estrada, sem deixar de lado o
lidade. Neste caso, estamos
risco usual de acidente e roubo,
garantindo que as empresas
seguradas, principalmente as pequenas, não quebrem além dos riscos emergentes, como ambientais, reputacioem uma eventualidade, pois um gerenciamento de risco nais e cibernéticos, que ganham ainda mais visibilidade
e protagonismo na nova realidade.
eficaz reduz cerca de 30% a 40% de perdas.
Somos uma indústria de proteção. O mercado de seguAlém disso, as tecnologias de gerenciamento e mitigação de risco em logística, como o monitoramento ros preenche um papel importante e mostra que estamos
de frotas via satélite, telemetria e escoltas, oferecem aqui para ajudar, pensando no bem-estar da sociedade e
o benefício para o cliente fazer a gestão logística, além no trabalho colaborativo entre as cadeias para o abastede prevenir perdas.
cimento e desenvolvimento sustentável do País.
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A 22ª edição do Direto & Reto com Camillo está
disponível no link: https://bit.ly/22diretoereto

COBERTURA ESPECIAL

2020: ano de desafios e conquistas
Em retrospectiva do ano,
integrantes da diretoria
executiva do Sincor-SP
falam sobre as realizações
da entidade durante a
22ª edição do Direto & Reto
com Camillo
POR THAMIRES COSTA

Nossos
colaboradores,
com senso de
responsabilidade,
disciplina e
autonomia, estão
dando um show
na manutenção do
atendimento aos
corretores de seguros.
Estamos trabalhando
plena e eficientemente
na representação
da categoria
Alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP

O ano de 2020 foi atípico para o
mundo inteiro. Devido à pandemia
do novo coronavírus, países fecharam fronteiras, escolas tiveram que se
adaptar ao ensino a distância, eventos foram adiados, empresas adotaram o home office, serviços digitais
foram fortalecidos. E as mudanças
também chegaram no Sincor-SP, que
precisou se adaptar rapidamente
para preservar a representação dos
corretores de seguros.
Para fazer uma retrospectiva, apontando os desafios e as conquistas, a diretoria executiva do Sincor-SP participou da 22ª edição do Direto & Reto com
Camillo, que foi ao ar no dia 25 de novembro, pelo
canal da TV Sincor-SP, no YouTube.
Na abertura da transmissão, o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, lembrou que a entidade
adotou o regime de home office no dia 19 de março.
“Nossa equipe de tecnologia atuou rápida e assertivamente para adaptar sistemas de informática
e telefonia de nossos colaboradores que, por sua
vez, com senso de responsabilidade, disciplina e
autonomia, estão dando um show na manutenção
do atendimento aos corretores de seguros. Estamos
trabalhando plena e eficientemente na representação
da categoria”, declarou.
Camillo ainda destacou que, apesar de ter sido um
ano difícil para a maioria, o setor de seguros pode se
considerar privilegiado, já que conseguiu se adaptar
rapidamente ao formato digital e reforçou a excelência da categoria no atendimento ao consumidor.
“Este é um ano que temos de externar a satisfação,
pois está comprovada a importância do corretor de
seguros e o quanto somos essenciais no atendimento
e proteção da sociedade”, declarou.

Infraestrutura tecnológica
Para falar sobre a área de Tecnologia da Informação (TI)
do Sincor-SP, o 1º tesoureiro e responsável pelo departamento, Marco Damiani, lembrou que a entidade teve que
superar um sinistro, ocorrido em outubro de 2019, que
danificou parte dos equipamentos. “Tivemos que refazer
todo o sistema de TI do Sincor-SP. Isso levou alguns meses
e um trabalho enorme da equipe”.
Damiani ainda ressaltou que todo o esforço foi motivo
de grande satisfação, já que a infraestrutura foi bem projetada para atender aos colaboradores no home office.
“As grandes empresas possuem capital e infraestrutura
para se adaptar a essa realidade. Mas, nós, com perda de
receita e outras dificuldades, tivemos que nos reinventar.
Por isso, estamos prestando um atendimento de maneira
exemplar e tudo está funcionando perfeitamente”.

As grandes empresas
possuem capital e
infraestrutura para se adaptar
a essa realidade. Mas, nós,
com perda de receita e outras
dificuldades, tivemos que nos
reinventar. Por isso, estamos
prestando um atendimento de
maneira exemplar e tudo está
funcionando perfeitamente
Marco Damiani
1º tesoureiro

JCS 464 Dezembro 2020 19

Assessoria técnica
Responsável pela área técnica do Sincor-SP, que agrega
Comissões, Assessoria Técnica, Orientação Jurídica e
Disque Sincor, a 2ª vice-presidente, Simone Fávaro, ressaltou que os atendimentos aos corretores continuaram
normalmente durante a pandemia. “Tivemos mais de
200 casos no Disque Sincor, com uma taxa de conversão
de 76%, enquanto a área Jurídica recebeu mais de 400
dúvidas de corretores de seguros, isso sem falar na Ética
e na Ouvidoria, que computaram números significativos”,
explicou.
As reuniões da Comissão Intersindical, composta por
membros da diretoria do Sincor-SP e do SindsegSP, e representantes das seguradoras também foram preservadas.
“Levamos todos os anseios dos corretores às seguradoras,
como renovação com manutenção de preço, parcelamento,
cobertura de vida, além de outros temas em que tivemos
respaldo das companhias”.
As Comissões inovaram com a produção de lives de
imediato à divulgação da quarentena pelo Governo do
Estado. “Com tantas mudanças e diversas dúvidas dos
corretores sobre as coberturas de seguros, decidimos
promover esses encontros online com especialistas. As
Comissões prontamente se mobilizaram e reuniram profissionais do mercado para prestar orientações, e tudo foi
muito assertivo”, destacou Simone.
Por último, a 2ª vice-presidente falou sobre o Plantão
Técnico das Comissões, que também foi criado para oferecer atendimento personalizado aos corretores, por meio
de reuniões online abertas. “Nesse primeiro momento,
que afetou a todos, deixamos os encontros abertos para
a categoria, mas, a partir do próximo ano, será um serviço
exclusivo para associados ao Sincor-SP. Por meio de videoconferências, continuaremos atendendo os corretores e
auxiliando no que precisarem”, comentou.

Tivemos mais de 200 casos
no Disque Sincor, com uma taxa
de conversão de 76%, enquanto
a área Jurídica recebeu mais de
400 dúvidas de corretores de
seguros, isso sem falar na Ética
e na Ouvidoria, que computaram
números significativos
Simone Fávaro
2ª vice-presidente
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Unisincor
O 2º tesoureiro e responsável pela Unisincor, Carlos
Cunha, comentou que os corretores sempre pediam para
levar cursos a cidades mais remotas. “Como posso atingir
os mais de 640 municípios que compõem o Estado? Como
posso levar conhecimento e orientação para essas pessoas? Pensando
nisso, resolvemos fazer parcerias
Com o formato
para oferecer o EAD”.
Ele ressaltou que a Unisincor já esEAD, conseguimos
tava preparada para atender aos correalizar cursos
retores mesmo antes da pandemia,
oferecendo cursos a distância. “Com
para mais de 4 mil
o formato EAD, conseguimos realizar
cursos para mais de 4 mil pessoas em
pessoas em todo o
todo o Estado de São Paulo”.
Estado de São Paulo
Cunha ainda revelou que a UnisinCarlos Cunha
cor fechou nova parceria com a Escola
2º tesoureiro
de Negócios e Seguros (ENS) e, em
2021, os corretores terão grandes surpresas. “Depois de quase três décadas
de atuação, só agora fechamos essa parceria, pois percebemos que temos que estar juntos e irmanados para que
o corretor de seguros tenha especializações de alto nível
e torne seu negócio mais notório do que nunca”, revelou.
Benefícios e Suporte ao Corretor
Sobre a área de Suporte ao Corretor, o 2º secretário,
Álvaro Fonseca, revelou que apesar de ter sido um ano
difícil para todos, 2020 foi gratificante. “Começamos o ano
colocando em prática a missão dos corretores de seguros,
que é ser um agente do bem-estar social”. Fonseca se referiu à campanha “Coronavírus – Saiba como se manter
SEGURO”, iniciada em março e que foi compartilhada
pelos corretores nas redes sociais.
O diretor ainda comentou sobre a parceria com a Seggy,
que desenvolveu o App do Corretor, uma plataforma de
vendas digital e personalizada, gratuita aos associados
da entidade. “Este é um benefício em desenvolvimento,
que permite ao corretor vender seguros aos seus clientes
de maneira completamente digital”.
Sobre a nova campanha Associar é Conquistar – Juntos
Somos Mais Sincor-SP, Fonseca destacou a necessidade
de trazer novos associados para manter a estrutura da
entidade em funcionamento. “O Sincor-SP é mantido pelos associados e só conseguiremos continuar oferecendo
tantos serviços aos corretores se todos estiverem unidos
conosco neste propósito. A campanha associativa não
apenas atrai e mostra essa necessidade a quem ainda não
faz parte, como também reforça o quanto cada associado
tem um papel fundamental na indicação da entidade aos
seus colegas corretores”.

O Sincor-SP é mantido pelos associados
e só conseguiremos continuar oferecendo
tantos serviços aos corretores se todos
estiverem unidos conosco neste propósito.
A campanha associativa não apenas atrai e
mostra essa necessidade a quem ainda não
faz parte, como também reforça o quanto
cada associado tem um papel fundamental
na indicação da entidade aos seus colegas
corretores
Álvaro Fonseca
2º secretário

Estrutura física e equipe interna
Ressaltando o papel dos colaboradores do Sincor-SP, o 1º secretário, Marcos Abarca, declarou que a entidade já estava se preparando com relação à
infraestrutura física. “O sinistro, aliado à pandemia, colocou em teste a nossa
infraestrutura tecnológica e a nossa equipe de colaboradores, que se mostrou
absolutamente capaz de enfrentar o que vem pela frente. Se nós estamos
aqui conversando, se nós provemos atendimento aos corretores durante o
ano inteiro, promovemos encontros digitais e eventos online, é porque temos
uma equipe de colaboradores fantástica por trás de tudo isso”.
Abarca é responsável pela reconstrução física da Sede da entidade em
São Paulo. As obras iniciaram neste mês de dezembro para que, em 2021,
os colaboradores possam voltar à normalidade, usufruindo do ambiente de
trabalho com o distanciamento social necessário e equipamentos em pleno
funcionamento. “O novo layout da Sede é moderno, acolhedor e favorece
a criatividade. Entregamos recentemente a obra da Credicor-SP, que ficou
espetacular, e nossa missão agora é trazer um novo Sincor-SP, valorizando
nossa equipe e nossos associados”, contou.

O 1º vice-presidente também falou sobre a organização das lives das Comissões e dos Encontros Digitais de
Corretores de Seguros Empreendedores, através da TV
Sincor-SP, a produção do Sincor Digital – Conectando
o Mercado de Seguros, entre outras iniciativas. “Tudo
passa pela Comunicação para que a informação alcance
os corretores e todos possam ver o quanto o Sincor-SP
é comprometido em levar informação e conhecimento à
categoria”, completou.

Tudo passa pela Comunicação
para que a informação alcance
os corretores e todos possam
ver o quanto o Sincor-SP
é comprometido em levar
informação e conhecimento
à categoria
Boris Ber
1º vice-presidente

O que vem pela frente
Ao final da transmissão, Camillo destacou todas as ações
do Sincor-SP em 2020 e adiantou os planos para o ano que
vem. “Para 2021, o calendário de atividades vai mesclar
eventos presenciais e virtuais. Estamos projetando a 2ª
edição do Sincor Digital, o Fórum de Oportunidades que
percorrerá macrorregiões do Estado de São Paulo, duas
edições do Encontro Digital dos Corretores de Seguros
Empreendedores, Voz do Empreendedor, que reúne milhares de profissionais, entre diversas outras iniciativas.
2021 promete”.

O novo layout da Sede é moderno,
acolhedor e favorece a criatividade.
Entregamos recentemente a obra da
Credicor-SP, que ficou espetacular, e nossa
missão agora é trazer um novo SincorSP, valorizando nossa equipe e nossos
associados
Marcos Abarca
1º secretário

Comunicação e apoio geral
Boris Ber, 1º vice-presidente e responsável pela Comunicação do Sincor-SP,
falou sobre as demandas da área, que cresceram consideravelmente com a
pandemia. “Com o alto volume de demandas, nossa capacidade de organização
teve que ser alterada, já que todas as ações do Sincor-SP passam pela área
e com prazos desafiadores. No entanto, a equipe respondeu a tudo isso com
excelência e profissionalismo”.
Boris destacou a campanha de valorização do corretor de seguros, realizada
em conjunto à Fenacor e aos Sincors, no Dia do Corretor de Seguros, atingindo
mais de 400 mil pessoas. “De maneira inédita, construímos uma campanha
nacional, que destacou a importância do corretor e, para 2021, apresentaremos
a segunda fase desse trabalho, que vem para divulgar os serviços prestados
pelos nossos associados ao consumidor”, adiantou.
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RETROSPECTIVA

2020

JAN/FEV

Em um ano repleto de desafios em
diversas áreas, o mercado de seguros
conseguiu responder rapidamente
às adaptações impostas pelo “novo
normal”. No Sincor-SP, não foi
diferente, a entidade conseguiu
continuar o atendimento aos corretores
de seguros, além de oferecer auxílio
e capacitação para a categoria, com a
realização de eventos virtuais, reuniões
orientativas e informação

1. O presidente do Sincor-SP participa de painel do
Magnext 2020, evento comemorativo da Mongeral Aegon,
que reuniu mais de 2 mil pessoas, no Rio de Janeiro.
2. Visando a redução de custos administrativos, além
de oferecer um benefício aos colaboradores, o SincorSP adota as sextas-feiras curtas, com expediente das
08h30 às 13h30.

3. Após diversas ações políticas, os
corretores comemoraram o primeiro
avanço na pauta da MP 905. Isso
porque o relator da Comissão Mista
propôs novo texto para a medida,
trazendo de volta a regulamentação
da profissão.

AGO

24. Sincor-SP lança
nova campanha
associativa, baseada
em quatro pilares, que
mostram, na prática,
as vantagens de fazer
parte de uma entidade
representativa.

21. Clube CHAPAS, de Portugal, lança o Museu
Virtual do Seguro, colocando o Sincor-SP como
representante do mercado de seguros no Brasil.
SET

19. As Comissões
de Saúde Suplementar e Odontológico, Riscos
Rurais e Transportes e Cascos dão sequência às
transmissões técnicas.

23. Falando sobre a LGPD, a 19ª edição do
Direto & Reto com Camillo recebe especialistas
para esclarecer dúvidas dos corretores.

27. Sincor-SP lança o Plantão
Técnico das Comissões para tirar
dúvidas dos corretores por meio de
reuniões online.
28. A 20ª edição do Direto & Reto
com Camillo recebe especialista para
debater sobre riscos tecnológicos e
oportunidades para os corretores
de seguros.
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18. Resultados
da AVATEC 2020
são apresentados
por especialistas
durante live.

22. A Comissão de Vida, Previdência e
Capitalização realiza a live “Coronavírus:
impactos no seguro de vida”.

25. A Comissão de Automóvel
promove a live “Seguro auto póspandemia: desafios e oportunidades”.

26. As Regionais realizam a
3ª edição do Encontro Digital
de Corretores de Seguros
Empreendedores.

JUL

20. ID Seguro
comemora 15 anos
de atividade com
palestra online do
campeão olímpico
da Seleção Brasileira
de Voleibol, Tande.

OUT

29. Live da CâmaraSIN reúne
profissionais para falar sobre
mediação e conciliação no
mercado de seguros.
30. Com o mote “Falta de
sorte é não ter um corretor de
seguros”, a Fenacor e os Sincors
de todo o Brasil promovem
campanha de valorização, no
Dia do Corretor de Seguros.

31. O evento Sincor Digital - Conectando o
Mercado de Seguros reúne mais de 5 mil pessoas
online para falar sobre atualizações do setor.
32. Em parceria com a SEGGY, o Sincor-SP lança
o APP do Corretor, uma ferramenta de vendas que
coloca os associados no mundo digital.
33. Sincor-SP e Porto Seguro promovem peça
de teatro online em razão do Outubro Rosa.

7. As Regionais promovem o
Encontro Digital de Corretores de
Seguros Empreendedores, com o
tema “Coronavírus e o Mercado de
Seguros”.

MAR

4. A 3ª edição do Encontro de Lideranças dos
Corretores de Seguros reúne representantes da
categoria para discutir os principais desafios da
profissão e o que esperar do futuro.
5. Diante da pandemia do novo coronavírus,
no dia 19 de março, o Sincor-SP adota
temporariamente o regime home office.

6. Para colocar
foco na figura do
corretor como
agente do bemestar social, a
entidade lança
a campanha
Coronavírus –
Saiba como se
manter SEGURO,
com materiais orientativos para o corretor
de seguros compartilhar com seus clientes,
amigos e familiares.

JUN

8. As Comissões Jurídica e Contábil
e Tributária abrem programação de
lives sobre as consequências da
Covid-19 na atividade dos corretores.

ABR

9. A Comissão Intersindical faz
cartilhas de orientação sobre
coberturas de seguros em tempos
de pandemia.

MAI

14. Nova edição do Ranking
das Seguradoras é publicado
pelo Sincor-SP.

11. As Comissões de RC e Crédito,
Garantia e Fiança dão sequência à
programação de lives orientativas
do Sincor-SP.

15. A Comissão Negócios do Corretor
realiza a live “Oportunidade de negócios
em uma nova era”.

12. Para estreitar o relacionamento
com os jornalistas do setor de
seguros, o Sincor-SP promove
Fórum com a Imprensa
Especializada, com a
participação do presidente
da Fenacor.

16. 2ª edição do Encontro Digital de
Corretores de Seguros Empreendedores
é organizada pelas Regionais.
17. 17ª edição do Direto & Reto com
Camillo recebe o presidente da Fenacor
para falar sobre a exposição da comissão
do corretor e o recadastramento.

10. A 15ª edição do Direto & Reto
com Camillo recebe o deputado
federal e presidente do Sincor-GO,
Lucas Vergílio, para discutir desfecho
da MP 905.

13. Sincor-SP fecha parceria
com o Protetor Móvel para
oferecer telemedicina e
descontos em farmácias aos
associados.

NOV/DEZ

34. Fenacor e Sincors de todo País promovem o
Conexão Futuro Seguro.
35. Comissão Intersindical faz última reunião do
ano abordando temas como LGPD, assistência 24h
e vistorias digitais.
36. Respeitando regras de distanciamento social,
o Sincor-SP realiza assembleias e tem contas e
previsão orçamentária aprovadas pelos associados.

37. 22ª edição do Direto & Reto com
Camillo faz retrospectiva das ações
do Sincor-SP, com participação da
diretoria executiva.

DIÁLOGO

Da MP 905/19 à pandemia
Fenacor e Sincors ajudam o
corretor no novo normal
Neste final de 2020, Fenacor, Sincors e corretores de
seguros têm boas razões para um balanço positivo.
Mesmo em um ano totalmente atípico, marcado pela
mais grave crise na saúde mundial desde o início do
século passado, os corretores souberam enfrentar,
com resultados admiráveis, os grandes desafios que
surgiram – inclusive, aqueles inexplicavelmente criados
pelo órgão regulador – e consolidaram a sua imagem
de protetor, assessor e consultor da sociedade, a quem
se pode recorrer a qualquer hora do dia, com a certeza
de um atendimento qualificado, dedicado e atencioso.
Para tanto, foi fundamental o processo de reorientação das entidades que representam o corretor de
seguros. Atuando em plena sinergia, Fenacor e Sincors
adotaram um novo posicionamento, no qual, sem deixar
em segundo plano a defesa dos direitos da categoria,
muito pelo contrário, direcionaram o foco para a oferta
de uma imensa gama de benefícios, novas oportunidades de negócios, soluções tecnológicas e ferramentas
diversas para que o corretores possam cumprir, com
êxito, a sua missão.
Além disso, diante da impossibilidade de realizar eventos presenciais, mas precisando manter abertos os canais
de comunicação, orientação e esclarecimentos para a
categoria, optou-se por promover encontros virtuais.
A solução mostrou-se acertada e os resultados superaram as expectativas. Juntos, esses eventos remotos
realizados pela Fenacor e os Sincors a partir de março,
em todas as regiões do País, foram assistidos por mais
de 100 mil pessoas, algo impossível de se obter no modelo tradicional. É uma alternativa que veio para ficar.
Foi um ano muito difícil, desde o início, antes mesmo
da pandemia do coronavírus se espalhar pelo País. Já
a partir de janeiro, foi intensa a luta da Fenacor e dos
Sincors contra a iniciativa absurda e cruel da Susep de
propor a extinção dos corretores de seguros, através
da MP 905/19.
Nessa árdua batalha, as entidades que representam os
corretores de seguros precisaram atuar incansavelmente no Congresso Nacional e por pouco não conseguiram
fazer do amargo limão proposto pelo órgão regulador
uma deliciosa limonada.
Após constantes conversas com lideranças partidárias, o texto original da Medida Provisória foi alterado
– incluindo as propostas que criariam normas mais
favoráveis ao corretor de seguros – e aprovado na Câmara. Infelizmente, em razão de outros dispositivos
incluídos na MP 905/15, que estabeleciam mudanças
profundas nas relações trabalhistas, a medida acabou
caducando, sem ser votada no Senado.
Não houve tempo para “descanso”, pois a direção
da Susep, contrariada com a contundente derrota no
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Congresso, decidiu pegar um atalho para atingir o corretor de seguros por meio de normas infralegais.
Assim surgiu a Resolução 382/20, que, entre outros
dispositivos, obrigava o corretor de seguros a informar ao segurado, antes da assinatura da proposta, o
montante de sua remuneração pela intermediação do
contrato, e criava a figura do “cliente oculto”, que poderia pesquisar, simular e testar, de forma presencial ou
remota, o processo de contratação, a distribuição, a intermediação de produtos, de serviços ou de operações.
Mais uma vez, Fenacor e Sincors agiram com celeridade, contestando os termos dessa resolução, inclusive na
Justiça. A Fenacor elaborou nota técnica recomendando
que, sob hipótese alguma, o corretor de seguros assine
contratos, acordos, termos de anuência e/ou outros instrumentos similares, inclusive para acesso a sistemas,
que estejam relacionadas a questões e deveres a eles
cabíveis ou direcionados.
A nota também instruiu o corretor de seguros a não
aceitar que o percentual da comissão seja discriminado
na proposta do seguro e reiterou que a Resolução 382
não estabelece de que forma deve ser disponibilizada
ao cliente a informação do montante da remuneração.
Essa batalha prosseguirá em 2021, na Justiça e no
campo político. Destaque para o projeto de autoria do
deputado Lucas Vergilio, presidente do Sincor-GO e
vice-presidente da Fenacor, que susta os efeitos dos
dispositivos da Resolução 382/20, que obrigam o corretor de seguros a informar ao segurado o montante de
sua remuneração e criam a figura do “cliente oculto”.

Futuro Seguro”, exclusivo para associados
dos Sindicatos, pessoas físicas ou jurídicas.
O evento, organizado pela Fenacor, a ENS
e os Sincors, ofereceu uma enorme gama de
soluções, benefícios e ferramentas, além de
oportunidades para aumentar o resultado e
a carteira de negócios do corretor de seguros.
Em cada etapa, foram ministradas palestras
sobre assuntos de grande interesse para a categoria, como a Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD) – com a apresentação do LGPDCOR,
a melhor ferramenta para que corretores de
seguros de todo o Brasil possam se adequar
aos dispositivos da lei; a utilização da certificação digital como uma ferramenta que
pode ser utilizada pelo corretor de seguros
como um nicho de negócios para aumentar
sua carteira de clientes e os seus resultados; e o curso preparatório, oferecido pela
ENS, para a habilitação de agente autônomo
de investimento.
Ainda sob o impacto desses duros embates, os corretores de seguros e suas entidades, como toda a sociedade, foram atingidos pelos efeitos da pandemia do
coronavírus. Foi preciso, então, haver muita resiliência,
capacidade de adaptação e, sobretudo, qualificação
para que o corretor pudesse atender, proteger e amparar
os consumidores. O que foi feito, com muito sucesso.
Mas, essa adequação ao novo cenário não foi fácil.
Sem poder atender presencialmente os clientes, os
corretores tiveram que pular etapas para se adaptarem ao trabalho em home office, à utilização de novas
tecnologias e ao atendimento a exigências inéditas do
mercado e dos consumidores.
Para ajudar a categoria, Fenacor e Sincors disponibilizaram uma série de serviços, benefícios e soluções.
No entanto, era preciso também explicar e detalhar
como usar tais ferramentas. Foi organizado, então, o
inovador e histórico ciclo de eventos virtuais “Conexão

No total, foram 22 etapas nos Estados. Houve
ainda um evento final, no dia 12 de novembro,
o “Conexão Futuro Seguro Brasil”. Os Sincors
também realizaram importantes eventos virtuais para atender seus associados.
Entre os destaques constou o Sincor Digital –
Contectando o Mercado de Seguros, realizado
pelo Sincor-SP, que atraiu marcas expressivas
de visualizações e atendeu plenamente aos
seus objetivos.
Neste final do ano, corretores, Fenacor
e Sincors estão ainda mais próximos e conectados. A vida associativa ganhou novos
e importantes contornos, que valorizam e,
consequentemente, fortalecem a representatividade sindical.
Nada mais será como antes. Esse processo
será fortalecido em 2021 e nos anos seguintes.
Há muito a ser feito, mas estamos prontos
para o “novo normal”. O futuro é promissor!

DIÁLOGO

Para o presidente do Sincor-SP, corretor de seguros
está pronto para distribuição do microsseguro
O presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, participou da I Conferência Nacional de Microsseguros,
evento online organizado pela Associação Nacional
das Microsseguradoras (ANM) e a Educa Seguros, no
dia 24 de novembro.
No painel “Sucesso na distribuição de microsseguros”, estiveram ainda Maurício Faggion (77Seg Insurtech) e Enio Miraglia (Milenium Consultoria), sob a
mediação de José Luis Ferreira da Silva (GC do Brasil
e ANM).
Na ocasião, Camillo pontuou que o microsseguro é
o acesso da população mais carente ao seguro. “É a
democratização ao seguro e, sem dúvidas, uma oportunidade de negócios para os corretores”.
Para ele, o produto, que foi regulamentado no Brasil
em 2012, ainda não havia deslanchado, porque há uma
Maurício Faggion corroborou que Camillo ofereça o
curva natural de aprendizado, mas agora, com as ferramentas tecno- produto do microsseguro para ser comercializado no
lógicas, o corretor está pronto para incorporar esses produtos ao seu Sincor Digital utilizando a ferramenta da 77Seg Insurportfólio. “Antes da pandemia, o corretor via a tecnologia mais como ame- tech. Enio Miraglia apresentou a evolução do produto
aça do que como parceira de sua carteira, mas ele pôde ver a realidade, em regulamentações, estando pronto para o mercado.
estando entre os profissionais que melhor e mais rápido se adaptaram ao “Precisamos dos experts no assunto e da tecnologia,
home office. A tecnologia pode ajudar
pois o corretor está pronto, muinas oportunidades, especialmente
to mais antenado, ávido por isso.
na distribuição de um produto de
A tecnologia pode ajudar nas Existe uma sucessão natural nas
ticket baixo, com custo administracorretoras, os mais jovens já esoportunidades, especialmente
tivo viável e com uma remuneração
tão contextualizados com essa
que sustente a operação. A comissão
tecnologia de simplificação. O
na distribuição de um produto
do microsseguro não é baixa se tiver
microssseguro traz uma expecde ticket baixo, com custo
uma visão da distribuição, uma ação
tativa grande, principalmente
coletiva, focada. Não é um produto
para aqueles que se atualizarem”.
administrativo viável e com
para ser vendido de porta em porta,
Camillo frisou que o microsseuma remuneração que sustente
um a um, mas pode apresentar uma
guro será distribuído pelos cora operação
belíssima remuneração dependendo
retores. “Outros segmentos busda estratégia e ação desenvolvidas”.
cam os corretores por conta da
Alexandre Camillo

Presidente do Sincor-SP
Camillo ressaltou as iniciativas da
força de sua distribuição, porque
entidade com o Sincor Digital, para
se não chegar ao consumidor não
capacitar e oferecer ferramentas para
adianta ser o melhor produto, e é
o corretor atuar no ambiente online. “O Sincor Digital traz essa visão, o corretor de seguros quem fará o trabalho social do
para que o corretor possa diversificar sua carteira e atuar online, in- microsseguro e será o grande canal de distribuição
clusive com microsseguros”.
do produto”.
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Previsão Orçamentária 2021 e Prestação de
Contas 2020 são aprovadas por associados
Respeitando as regras de distanciamento
social propostas pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), o Sincor-SP reuniu os corretores
de seguros associados para a Assembleia Geral
Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária,
no Hotel Jaraguá, no dia 19 de novembro. Na
ocasião, foram aprovadas a Previsão Orçamentária de 2021 e a Prestação de Contas do
Exercício de 2020.
“Trabalhando com austeridade e fazendo
valer o investimento do corretor de seguros,
conseguimos manter, por mais um ano, nosso
Sindicato atuante e fortalecido. Como demonstramos, temos trabalhado diuturnamente para
reinventar o Sincor-SP, sempre mantendo o controle do investimento dos corretores de seguros”, ressaltou o
presidente da entidade, Alexandre Camillo.
Com a suspensão da realização do Conec, em decorrência da pandemia, e a necessidade de reforma da sede,
após sinistro ocorrido em outubro de 2019, o Sincor-SP decidiu fazer a revisão da previsão orçamentária do
exercício de 2020.
Segundo o documento, essas situações causaram um impacto significativo no exercício em curso e, para tornar o cenário mais transparente aos associados, ficou decidido apresentar uma revisão. “Os efeitos não foram
ainda mais danosos face a pronta e providencial intervenção da Diretoria Executiva, que embasada em rigorosos estudos internos, sempre priorizando o atendimento aos corretores de seguros, adequou suas operações
primárias”, explica o material.
O Sincor-SP disponibiliza os arquivos das Assembleias, bem como relatórios contábeis e financeiros, balanços,
investimentos e despesas da entidade, no Portal Transparência. O acesso é exclusivo para corretores associados,
mediante login e senha, através do site http://transparenciasincorsp.org.br/.

Sincor-SP entra
em férias coletivas
No período de 21 de dezembro a 10 de janeiro,
o Sincor-SP estará em Férias Coletivas. Esse período de
paralisação das atividades de todos os colaboradores já
é um método tradicional da entidade, que busca manter
o atendimento 100% operacional no decorrer do ano.
“Naturalmente, nas épocas festivas e de início de
ano, o fluxo de trabalho tende a diminuir, com todos
voltados às suas famílias e comemorações, por isso, as
Férias Coletivas é um método que temos aplicado com
grande sucesso no Sincor-SP”, explica o presidente do
Sincor-SP, Alexandre Camillo.
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ESPAÇO DO CLUBE

Webinar do CCS-SP apresenta o promissor
mercado de seguros para bicicletas
Evento online foi marcado
pelo lançamento do Bike
Basic, novo produto da
Argo Seguros, e pela
ampla participação de
corretores de seguros

O Webinar Bike Basic, realizado no sem nota fiscal, a inspeção 100% digital e a ausência de
dia 26 de novembro pelo Clube dos depreciação no momento da indenização. Outro destaCorretores de Seguros de São Pau- que foram as assistências, que, no caso do Bike Mulher,
lo (CCS-SP), com apoio da Associa- reúnem serviços de assistência domiciliar e de inspeção
ção Paulista dos Técnicos de Seguro residencial.
(APTS) e participação da Argo SeguSobre o novo Bike Basic, o executivo da Argo Seguros
ros, contou com a audiência de qua- informou que o perfil de risco é de modelos que custam
se 300 pessoas, a maioria corretores entre R$ 300 e R$ 5 mil, tanto tradicionais como elétricas,
de seguros. O vídeo do evento, que já novas ou usadas e com nota fiscal. Dentre os diferenconta com quase 700 visualizações ciais, ele citou o valor acessível, que é o mais baixo do
até o momento, revela que o mercado de seguros para mercado, o parcelamento em até 12 vezes e a indenização
bicicletas tem despertado o interesse da categoria. em dinheiro. “Trata-se de um seguro simplificado para
A transmissão está disponível pelo link
atender uma nova faixa da
https://youtu.be/940Ll30gwog.
população”, disse.
Para o coordenador de Property da Argo
Especialmente para os corQueremos que
Seguros, Daniel Camargo, o motivo é o auretores de seguros, Camargo
mento de vendas do equipamento, que disexplicou o passo a passo para
o seguro seja
parou nos últimos meses, alavancado pelo
calcular o valor do seguro no
uma ferramenta
isolamento social. De acordo com pesquisa
portal da Argo, criar a proda seguradora, as bicicletas mais vendidas
posta e informar os dados
de
proteção
nesse período são as de baixo valor, entre
de pagamento. O mentor do
R$ 500 e R$ 3 mil. Com o foco nesse públidiversificada, que
CCS-SP, Evaldir Barboza de
co, a Argo Seguros, que se especializou no
Paula, que atuou como mediaapoie
as
pessoas
segmento de seguros para bicicleta, lançou
dor, elogiou a apresentação.
o Bike Basic, produto com coberturas re“Foi uma grande aula”, disse.
na pandemia, seja
duzidas e preços acessíveis, destinado aos
Em seguida, ele elencou alfácil de entender e
modelos mais simples.
gumas perguntas dos parti“A ideia é oferecer uma primeira experiêncipantes e, devido à grande
que a experiência
cia de seguro para essas pessoas. Queremos
quantidade, sugeriu à Argo
seja positiva
que o seguro seja uma ferramenta de proque promova treinamentos
teção diversificada, que apoie as pessoas
aos corretores.
Daniel Camargo
na pandemia, seja fácil de entender e que a
Coordenador de Property
O presidente da APTS, Ocda Argo Seguros
experiência seja positiva”, afirmou Camargo.
tavio Milliet, também direcioEle também fez questão de registrar a parnou algumas perguntas dos
ceria com os corretores. “São o nosso único
internautas para o especialista. Uma delas foi sobre
e principal canal de vendas”, completou.
o prazo médio de inspeção. “Nosso prazo é de até 48
O especialista expôs detalhes do Bike Tradicional e do horas. Mas, na prática, pode ser liberada no mesmo
Bike Mulher, destacando as coberturas comuns, que são dia”, respondeu o executivo. Camargo encerrou o evento
roubo e furto qualificado em território nacional, danos à adiantando uma novidade. “Atendendo aos pedidos dos
bike e Responsabilidade Civil. Dentre os diferenciais de corretores, em breve lançaremos a condição de desconto
ambos, ele indicou a aceitação do equipamento mesmo para renovações antecipadas”.
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ASSIST CARD

MOVIMENTAÇÕES

CARLOS STEFANI, CEO

ARGO SEGUROS

BRUNO PEREIRA, CEO

O Chief Financial Officer (CFO) assume interinamente
a posição de CEO. Pereira é engenheiro e iniciou
carreira como auditor na Arthur Andersen e Deloitte,
atendendo a grandes seguradoras no Brasil. Passou
por todas as áreas de Finanças de grupos seguradores multinacionais e é CFO há
seis anos, tendo iniciado na Argo Seguros em 2019.

BRASILPREV

BERKLEY

ALEXANDRE ELID,
SUPERINTENDENTE DE
TECNOLOGIA

Com mais de 20 anos de
experiência na área de TI, o
executivo é formado em Engenharia Mecânica, pela Unip,
e possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação
Instituto de Administração (FIA). Fez carreira entre grandes
seguradoras, atuando nas áreas de tecnologia, projetos de
negócios, implantação de ERPs, migração de plataformas,
melhorias de processos com Six Sigma e desenvolvimento de
sistemas.
BRASILSEG

JOÃO FRUET, DIRETOR
COMERCIAL E DE
MARKETING

O executivo assume a posição de Chief Executive
Officer (CEO) da Assist Card para o todo o mundo.
Stefani é membro do Comitê Executivo da companhia há
mais de cinco anos, atuando de 2013 até o momento
como diretor Jurídico. Além de suas funções, entre
2016 e 2017, com sede no México, dirigiu as operações
daquele país. Cursou Direito na Universidade de Buenos
Aires e, em 2008, concluiu o mestrado em Direito e Economia pela Universidade
Torcuato Di Tella.

ÂNGELA BEATRIZ DE ASSIS, PRESIDENTE

A executiva, que ocupava a posição de diretora Comercial e de Marketing,
é a primeira mulher na presidência da maior empresa do setor de Previdência
do País. Ângela substitui Marcio Hamilton, que recentemente foi nomeado
como presidente da BB Seguros. Graduada em Relações Internacionais, pela
Universidade de Brasília, possui especializações em Recursos Humanos, pela
Fundação Getúlio Vargas, e Liderança Estratégica, pela Inepad/Unisinos.

TOKIO MARINE SEGURADORA

LAUR DIURI, DIRETOR DE SINISTROS

A Tokio Marine Seguradora anuncia a contratação de Laur Diuri para
a diretoria de Sinistros. Formado em Ciências Contábeis e com MBA em
Business Management, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o executivo
exerce cargos de gestão na área de Sinistros desde 2002. Pretende ampliar o
relacionamento da seguradora com corretores e clientes, além de engajar o
time para a melhoria dos índices de atendimento, com base nos critérios da
metodologia Net Promoter Score (NPS).
ZURICH

Fruet terá como principais
atribuições reforçar a
comunicação e o relacionamento
com os clientes, e acelerar as
vendas nos canais digitais. Ele iniciou sua carreira no Banco
do Brasil há mais de 20 anos, onde exerceu diversas funções,
como gerente de negócios e desenvolvimento de novos
produtos, backoffice e relacionamento com empresas. De
2015 a 2020, ocupou cargos de gestão em Nova Iorque e foi
presidente do Conselho Executivo da holding BB USA.

RAFAEL RAMALHO, DIRETOR DE PERSONAL LINES

Com passagens por grandes seguradoras e consultorias internacionais,
atuou nas áreas de precificação, subscrição e finanças. Sua experiência
contribuirá para a expansão dos negócios da Zurich em Personal Lines.
Formado em Engenharia de Produção, pela Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo (USP), possui MBA em Estratégia, Finanças e
Marketing, pela Northwestern University - Kellogg School of Management,
nos Estados Unidos.

BÔNUS
AIDA

AMICUS CURIAE
E CONFLITO DE
COMPETÊNCIA

No dia 5 de novembro, a
Associação Internacional
do Direito do Seguro
(AIDA Brasil) realizou a 9ª fase do ciclo de palestras de
“Código de Processo Civil Anotado e Comentado”. A live foi
apresentada e mediada pelo presidente do GNT de Processo
Civil, Luís Antônio Giampaulo Sarro. A transmissão contou
com a participação dos professores Leonardo Carneiro
Cunha e Rogéria Fagundes Dotti, que explanaram sobre
os temas “Amicus Curiae” e “Conflito de competência”,
respectivamente, além da presença dos professores Luiz
Henrique Volpe Camargo e André Tavares, que contribuíram
propondo reflexões e questionamentos a respeito dos
assuntos abordados. A live está disponível no canal da AIDA
pelo link https://bit.ly/aida_dezembro.

ANSP

CVG-SP

A Academia
Nacional de
Seguros e
Previdência realizou sua tradicional
Noite Acadêmica, pela primeira vez de
forma online, no dia 10 de dezembro.
Na oportunidade, foi celebrado mais um
ano de atividades da ANSP e dada posse
aos novos Acadêmicos. O evento foi
transmitido pelo canal da Academia no
Youtube e está disponível no
link https://bit.ly/ansp_dezembro.

O atual vice-presidente do CVG-SP, Marcos Kobayashi, é
o novo presidente da entidade para o biênio 2021/2022.
A chapa liderada por ele foi a única registrada no
prazo regimental (encerrado no dia 1º de dezembro)
e homologada pelo Conselho Consultivo. A eleição
por aclamação em Assembleia Geral Extraordinária
(AGE) virtual, com
a participação de
associados, aconteceu
no dia 10 de
dezembro. Kobayashi
sucede no cargo o
atual presidente Silas
Kasahaya, que encerra
sua segunda gestão.

NOITE
ACADÊMICA
VIRTUAL

MARCOS KOBAYASHI, PRESIDENTE
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PONTO DE VISTA

Crise no DPVAT: solução pode sair do
Congresso Nacional, mas PL espera parecer

LUCAS VERGILIO

PRESIDENTE DO SINCOR-GO,
DEPUTADO FEDERAL (SD-GO) E AUTOR
DO PROJETO DE LEI 8338/17, QUE
CRIA O SEGURO OBRIGATÓRIO DE
ACIDENTES DE TRÂNSITO (SOAT)

O consórcio que administra o Seguro DPVAT perdeu
praticamente todas as seguradoras que o integravam.
A crise atingiu o auge no dia 24 de novembro, quando,
em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada, por
mais de dois terços dos votos, a proposta de dissolução
do Consórcio do Seguro DPVAT, a partir de 1º de janeiro
de 2021.

O projeto beneficia tanto os segurados, que terão
acesso a prêmios potencialmente mais baixos
e coberturas mais amplas, em razão da maior
concorrência, quanto as seguradoras, que poderão
atuar em condições estabelecidas pela dinâmica do
mercado, e não mais fixadas unilateralmente pelo
órgão regulador.

O fato obriga o mercado a pensar em alternativas para
que a população não fique sem a relevante proteção
social, única no mundo, oferecida pelo produto à toda
a população brasileira.

O texto incorpora e sistematiza rotinas já estabelecidas
no mercado de seguros e consolida soluções para
diversas controvérsias jurisprudenciais. Isso porque,
da mesma forma que ocorre hoje com o seguro DPVAT,
a quitação do prêmio do Soat constituirá requisito para
o licenciamento anual do veículo, para a transferência
de propriedade e baixa do registro.

O certo é que mudanças profundas terão que ser
implementadas, uma vez que o modelo atual está
esgotado. Mas, é preciso manter
a essência desse seguro em razão
de sua importância.
A solução pode estar nas mãos
do Congresso Nacional, que já
analisa o Projeto de Lei 8338/17,
que substitui o DPVAT por um novo
seguro obrigatório de acidentes no
trânsito, mantendo as coberturas,
mas espera parecer da Comissão
Especial para seguir tramitação.
O Seguro Obrigatório de
Acidentes de Trânsito (Soat),
proposto como substituto do
atual DPVAT, tem como base a
livre concorrência. Dessa forma,
vai ao encontro da linha de
regulação adotada pela Susep,
por determinação do Ministério
da Economia e em consonância
com a Lei da Liberdade Econômica.

A solução pode estar
nas mãos do Congresso
Nacional, que já analisa
o Projeto de Lei 8338/17,
que substitui o DPVAT
por um novo seguro
obrigatório de acidentes
no trânsito, mantendo as
coberturas, mas espera
parecer da Comissão
Especial para seguir
tramitação

Pela proposta, os proprietários
de veículos poderão escolher a seguradora de sua
preferência para contratar o produto. A liberdade
também será assegurada para as companhias de
seguros, que poderão comercializar esse produto
isoladamente ou por meio de um consórcio. E mais: tanto
o preço do seguro quanto os valores de indenização
serão livremente estabelecidos pelo mercado.
Desde a apresentação da proposta, vem-se
alertando que o modelo atual está desgastado em
sua operacionalização.

O Soat continuará
assegurando a indenização
por morte, invalidez
permanente, total ou
parcial e reembolso de
despesas de assistência
médica e suplementares
às vítimas de acidentes
no trânsito ou aos seus
beneficiários.

Além disso, o projeto
altera a Lei Orgânica
da Seguridade Social
(8.212/91), assegurando,
assim, que as seguradoras
que comercializarem o Soat
repassem à Seguridade
Social o equivalente à
metade do valor dos
prêmios brutos recebidos,
destinando-o ao SUS para
custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados
vitimados em acidentes de trânsito, como hoje já ocorre
com o DPVAT.

O texto também modifica o Código de Trânsito
Brasileiro, estabelecendo repasse de 5% do valor
dos prêmios ao Coordenador do Sistema Nacional
de Trânsito, para aplicação exclusiva em programas
de prevenção de acidentes. O PL revoga a quase
cinquentenária Lei do DPVAT, mas mantém os sinistros
ocorridos durante sua vigência.

O ARTIGO ASSINADO É DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO AUTOR, NÃO REFLETINDO, NECESSARIAMENTE, A OPINIÃO DO SINCOR-SP
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