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Seguimos enfrentando e 
vencendo os desafios mais 
unidos do que nunca. Quase 
um ano atrás, quando teve 
início a pandemia que 
radicalmente mudou nossa 
vida em todos os aspectos, 
nós, corretores, que já 
vínhamos com grandes 
desafios na profissão, 

precisamos, mais uma vez, nos reinventar, e tem 
dado certo em função desta união. 

Existem os pessimistas ou cavaleiros do 
apocalipse que querem chamar atenção dizendo o 
contrário, empunhar a bandeira de que o mundo 
está acabando, de que as entidades do setor não 
fazem nada, incentivar a desagregação, a criação 
de outros caminhos tolos e inócuos, conduzidos 
por pessoas que não têm o interesse que deve ser 
o das lideranças, que é o de trabalhar por todos. 

Os fatos são contra qualquer argumento: vimos 
o crescimento do mercado 
de seguros em cenário tão 
desafiador como 2020 (e que 
será ainda maior em 2021), o 
reconhecimento da relevância 
do produto seguro e do 
profissional corretor de seguros 
na sociedade.

Os dados apresentados pela 
CNseg revelam, a despeito da 
retração da economia nacional, 
crescimento de 1,3% do setor 
em 2020, com arrecadação de 
R$ 273,7 bilhões e, somente 
no mês de dezembro, o avanço  
foi de 14%. 

Com isso trazemos à luz o quanto o mercado 
representa para a economia, para a geração de 
emprego e o quanto ele descola do PIB há muitos 
anos. É um setor que cresce em todos os ramos, 
gera oportunidades, e os corretores têm grande 
participação neste desenvolvimento, sendo 
canal de distribuição e fornecendo informações 
fundamentais para o aprimoramento dos serviços.

Para o corretor e o mercado se desenvolverem, 
as entidades representativas atuam firmes criando 
um ambiente favorável. Um exemplo é no caso 
da polêmica Resolução nº 382 do CNSP, que 
determina ao corretor de seguros disponibilizar o 
valor da comissão ao cliente – a intervenção da 
Fenacor e dos Sincors foi de extrema importância 
para frear algumas questões que iriam prejudicar, 
ainda mais, a relação entre corretor e segurado. 
Estamos irmanados na luta, na defesa, no 
progresso do nosso mercado e, principalmente, 
em defesa do consumidor.

No fim de 2020 firmamos, por meio de nossa 
universidade corporativa Unisincor, um acordo 

histórico com a principal entidade de formação do setor, a 
Escola de Negócios e Seguros (ENS), que acaba de ser celebrado 
em uma cerimônia solene, como merece o ato. Toda a gama 
de cursos técnicos de qualificação e requalificação, seja para 
o corretor ou seu quadro de colaboradores, doravante levarão 
a assinatura ENS/Unisincor (exceto o curso de habilitação de 
corretores e os de nível superior, por terem regras específicas 
com a Susep e o Ministério da Educação).

No dia do evento, que aconteceu com participações 
presenciais e online na Sala do Futuro da ENS, não por acaso, 
já que trabalhamos em um acordo histórico mas com olhos no 
mundo de hoje e no futuro, o presidente da ENS, Robert Bittar, 
anunciou uma novidade, que reforça a parceria não apenas 
com o Sincor-SP, mas com todos os sindicatos de corretores 
de seguros do País. 

O ENS+ é um programa de fidelidade aos corretores 
associados aos sindicatos, que consiste em reverter o 
investimento em taxas associativas em cursos da ENS. Cada 
real investido por corretor em taxa associativa será revertido 
em crédito e desconto no programa fidelidade ENS+. Ou seja, 
a associativa do corretor pode sair de graça! 

O associativismo é fundamental 
para o fortalecimento da entidade 
e da categoria e, muitas vezes, a 
própria categoria não se dá conta 
disso. A valorosa iniciativa propicia 
um entendimento maior dessa 
relevância, bem como viabilidade 
financeira neste momento de 
desafios. O corretor que participa 
do programa poderá transferir os 
pontos acumulados para outra 
pessoa, possibilitando treinar 
sua equipe. Para estimular, a 
associativa do exercício de 2020 já 
está revertida em créditos.

A pandemia trouxe várias mudanças, adaptações, mas 
também muitos avanços. Um deles foi trazer para a população 
brasileira o desejo de se prevenir, e a indústria de seguro está 
pronta para garantir este futuro à sociedade. Muitos seguros 
que nunca tinham sido aspiracionais passaram a ser desejados, 
a fazer parte do planejamento das necessidades das pessoas, 
famílias e empresas.

Por lógica, atuar como corretor de seguros também passou 
a ser um desejo, porque se o produto é desejado, distribui-lo 
é um ótimo negócio. 

Olhando para presente e futuro temos: um produto desejado, 
profissionais que querem fazer parte deste momento de 
oportunidades, e capacitação para quem quer empreender na 
área da corretagem de seguros. 

Estamos na reta final da pandemia, mas não acabou 
ainda. Cuide de sua saúde, pois a perspectiva é de que 
os bons resultados no mundo pós-pandemia estejam  
apenas começando!
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Forte abraço (virtual),

As entidades 
representativas 

atuam criando um 
ambiente tranquilo 

para o corretor 
e o mercado se 
desenvolverem

RESULTADOS FAVORÁVEIS GRAÇAS À FORÇA DE NOSSA UNIÃO

Você está preparado
para conversar
sobre o futuro

com os seus clientes?

Rodrigo Santoro
45 anos

Rodrigo Santoro
75 anos

A SulAmérica está.
Evoluímos juntos para oferecer 
Saúde Integral em todos os momentos.
A SulAmérica está pronta para ajudar você a cuidar da saúde física, emocional e financeira dos seus 
clientes, com planos de saúde, odontológicos, de previdência, seguros de vida e plataforma 
de investimentos. Isso é Saúde Integral. Para você e os seus clientes viverem melhor, por inteiro.

Para saber mais, acesse 
sulamericasaudeintegral.com.br
ou o código ao lado.
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NOVAS REGRAS  
NOS SEGUROS DE DANOS

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) publica novas 
regras para os contratos de seguros de danos massificados, 
no Diário Oficial da União de 17 de fevereiro. Com a 
desregulamentação do setor, a autarquia pretende aumentar e 
diversificar os produtos oferecidos e a cobertura do seguro no 
País, além de reduzir o preço final para os consumidores. Em 
breve, o órgão deve atualizar também os seguros de grandes 
riscos, que está em fase de aprovação pelo Conselho Nacional  
de Seguros Privados (CNSP).

COBERTURA BÁSICA

REAJUSTES NOS PLANOS DE SAÚDE
Os beneficiários dos planos de saúde já começaram 

a receber correção dos valores das mensalidades neste início 
de ano. Devido a pandemia do novo coronavírus, em 2020, 
a ANS havia suspendido o reajuste anual e por faixa etária 
dos planos individuais, coletivos por adesão e empresariais 
com até 29 usuários. O percentual máximo de reajuste dos 
planos individuais ou familiares ficou estabelecido em 8,14% 
e é válido para o período de maio de 2020 a abril de 2021. 
Para os demais planos, o Procon-SP encaminhou petição 
à ANS para que o percentual seja o mesmo, isso porque 
o órgão recebeu quase mil reclamações de consumidores 
apontando aumento de até 113%, sem qualquer justificativa 
das operadoras ou informações de índice de sinistralidade.

LUCAS VERGÍLIO LIDERA  
PARTIDO NA CÂMARA

O corretor de seguros e deputado federal Lucas 
Vergílio foi nomeado como líder da bancada do 
seu partido, o Solidariedade (SD), na Câmara dos 
Deputados. “Teremos neste ano importantes matérias 
e projetos a serem debatidos e votados no Congresso, 
tanto para vencermos a Covid-19, como para 
garantirmos maior crescimento da nossa economia”, 
anunciou o deputado em sua conta no Twitter.

LANÇAMENTO DA 2º AVATEC
No segundo semestre do ano passado, o 

Sincor-SP lançou a AVATEC (Autoavaliação 
das Corretoras de Seguros em Tecnologia). 
Um estudo pioneiro onde se analisou 
especificamente o estado tecnológico das 
corretoras de seguros.

Para que se tenha sucesso, a avaliação 
precisa ser constantemente atualizada, 
ou seja, sendo um indicador, precisa 
ser acompanhado, medido, ver o 
que melhorou, o que ficou igual ou o 
que piorou. As corretoras mudam, as 
seguradoras mudam, a tecnologia muda e 
a sociedade muda, como mostrou bem a 
pandemia e o seu “novo normal”, assunto 
já extensamente explorado em diversas 
mídias.

Em vista disso, estamos trabalhando na 
segunda edição do estudo, cuja diferença 
teórica principal é a inclusão de três 
perguntas: como as corretoras reagiram (e 
estão reagindo) com relação à pandemia; 
o grau de conhecimento sobre a LGPD (Lei 
Geral de Proteção de Dados); e a posição 
das empresas quanto ao APP do Corretor, 
lançado pelo Sincor-SP no final do ano 
passado para servir como uma plataforma 
de vendas do corretor de seguros.

TENDÊNCIAS

ESTA COLUNA É ELABORADA PELO CONSULTOR DE ECONOMIA DO SINCOR-SP, FRANCISCO GALIZA

A AVATEC foi desenvolvida com três objetivos principais: entender 
como estão as corretoras de seguros em termos de tecnologia; criar uma 
metodologia transparente e objetiva, onde as próprias empresas pudessem 
fazer a avaliação do seu negócio; e fomentar o caráter educativo do 
mercado de um modo geral no que se refere à inovação dos negócios. 
Citando alguns resultados obtidos na 1ª edição, podemos destacar: 

• Em termos de nível tecnológico, 50% das empresas obtiveram 
avaliação “Boa” e 25% registraram padrão de excelência;

• 58% das empresas disseram contar com um computador por 
funcionário e com qualidade média; e 41% possuem equipamentos 
atualizados e modernos;

• 20% das corretoras utilizam apenas planilhas excel na gestão de seus 
negócios. Já nas empresas que têm programas específicos, 96% usam 
software de controle de apólices e endossos e 76% controlam recebimento 
de comissões;

• Na média, 20% das corretoras não digitalizam propostas de nenhuma 
forma, 30% digitalizam, mas guardam na própria empresa e 50% 
digitalizam e armazenam em nuvem;

• Em relação a sites, 75% possuem página com domínio próprio, 11% 
utilizam a estrutura das seguradoras e 14% não estão nem na internet. 
Quando se fala em redes sociais, 17% não estão presentes nas mídias.

Enfim, contamos, mais uma vez, com a participação das corretoras de 
seguros. Os resultados obtidos serão úteis para todos!
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DPVAT SOB O COMANDO 
DA CAIXA

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.

MERCADO OTIMISTA
A última edição do Índice de 

Confiança do Setor de Seguros, realizado 
pela Fenacor, aponta que o mercado de 
seguros está otimista em relação a 2021. 
Ao analisar o crescimento da economia 
brasileira, a maioria das seguradoras 
(59%) e grandes corretoras (53%) 
acreditam que o cenário será melhor. 
Já no que diz respeito a rentabilidade 
do setor, 59% das seguradoras, 41% 
das grandes corretoras e 71% das 
resseguradoras apostam na estabilidade. 

SUBVENÇÃO DO SEGURO RURAL
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Mapa) divulgou os resultados do projeto-piloto de subvenção 
ao prêmio do seguro rural para operações enquadradas 
no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf). Ao todo, foram aplicados R$ 36,6 milhões 
em subvenção ao prêmio para apólices, com valor segurado 
chegando a R$ 881 milhões, para mais de 10 mil agricultores 
familiares. Segundo o diretor do Departamento de Gestão de 
Riscos do MAPA, Pedro Loyola, 70% dos produtores nunca 
haviam participado do Programa de Subvenção ao Seguro 
Rural (PSR).



CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Importância de processos menos 
burocráticos é reforçada na pandemia

O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) promoveu, no 
dia 4 de fevereiro, o primeiro encontro virtual entre o órgão, entidades 
públicas da área de medicina e saúde, associações e mercado de 
certificação digital. A reunião foi coordenada pelo diretor-presidente 
do ITI, Carlos Fortner, e contou com a participação do assessor 
especial, Ruy Ramos, representantes do Conselho Federal de Medicina 
(CFM), Conselho Federal de Farmácia (CFF), Conselho Federal de 
Odontologia (CFO), da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde 
(SBIS) e das Associações AARB, ABRID, ANCert, ANCD e ATID.

“Promovemos este contato direto entre representantes da indústria 
da certificação e os Conselhos Federais de Medicina, Farmácia, 
Odontologia e a SBIS enquanto usuários, pensando na missão do ITI 
de popularizar o uso dos certificados, visando agregar-lhes valor e 
para que o médico, farmacêutico e dentista tenham facilidade no uso”, 
destacou Fortner.

Entre as categorias profissionais, são mais de um milhão de usuários 
que podem se tornar promotores dos certificados digitais, inclusive 
para seus pacientes. O encontro atingiu seu objetivo, que foi o de 
conectar as pontas e permitir a apresentação direta das dificuldades, 
dos desafios e das oportunidades, tanto para o mercado quanto para 
os Conselhos. “Trata-se de iniciativa importante para a busca de 
soluções que garantam segurança e qualidade na emissão e validação 
de documentos eletrônicos no País”, complementou a assessora da 
Presidência do CFF, Josélia Frade. 

ES
CA

DA
 A

CI
M

A 1. Com apoio do Banco Central e na contramão dos 
bancos, cooperativas de crédito crescem (Sicoob)

2. Susep intima oito associações de proteção veicular por 
atuarem no mercado de seguros sem autorização

3. Governo de São Paulo libera  
R$ 27 milhões para subvenção do seguro rural 
(Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo)

ES
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BA
IX

O
1. Mortes por Covid-19 no Brasil continuam em 

crescimento e somam mais de 248 mil registros  
(Johns Hopkins) 

2. 223 milhões de brasileiros têm dados vazados  
na internet (O Estado de S. Paulo) 

3. Incêndios estruturais aumentam 43,7% em 2020. 
Foram 1.244 ocorrências de janeiro a dezembro 
(Instituto Sprinkler Brasil)

ACIMA

ABAIXO

ATUAÇÃO DO DISQUE SINCOR 
Tive um problema com a seguradora, 
que não queria aceitar o sinistro de 
Responsabilidade Civil Obras. Recorri 
à ajuda do Sincor-SP, na pessoa do Sr. 
Alexandre Fiori, e como sempre fui muito 
bem atendido. Com a ajuda inteligente e 
técnica junto à seguradora, o seguro está 
sendo pago. Quero agradecer ao Sincor-SP 
e toda sua equipe.
HENRIQUE ELIAS 
CORRETOR DE SEGUROS DA REGIÃO OESTE DE SÃO PAULO 
POR E-MAIL, 1º DE FEVEREIRO DE 2021

VOZ DO CORRETOR

Para o coordenador de Certificação Digital da ID Seguro, Vinícius 
Ziliotti, a iniciativa reforça que o ITI está em constante busca 
pela massificação do uso do certificado digital, com o objetivo de 
desburocratizar processos e promover benefícios aos brasileiros. 
“Neste momento que estamos vivendo de pandemia, reunir 
entidades públicas da área de medicina e saúde, e fomentar soluções 
tecnológicas é de suma importância”, disse, frisando que para 
concretizar estas ações de inserir, cada vez mais, a certificação digital 
no setor da saúde, o Instituto conta com a estrutura de Autoridades 
de Registro, como a da ID Seguro.

A oportunidade possibilitou um balanço do Validador de 
Documentos Digitais, visando consolidar os avanços conquistados 
durante a pandemia e fomentar soluções técnicas que melhorem a 
experiência de uso dos profissionais de saúde.





 
ACOMPANHE A PROGRAMAÇÃO 

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

bit.ly/nova-credicor bit.ly/regula-sinistros bit.ly/mediacao-e-conciliacao-
live

Sicoob Credicor-SP 
inaugura nova Sede 

Regula Sinistros auxilia  
na gestão da sua corretora 

Mediação e Conciliação  
no Mercado de Seguros

COOPERATIVISMO

Sicoob Credicor-SP realiza reforma estatutária 
para receber cooperados do setor de seguros

Pensando em expandir e tornar a instituição mais forte e com maior ca-
pital, o Conselho de Administração da Sicoob Credicor-SP fez um plano de 
expansão baseado no ecossistema de seguros para ampliar as condições 
de admissão. 

A proposta foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária e pelo Banco 
Central. Agora, pelas novas regras, podem se tornar cooperados pessoas e 
empresas de todo o setor de seguros, e pessoas por afinidade com associados, 
ou seja, que tenham alguma ligação com algum cotista, seja empregatícia 
ou parentesco até terceiro grau. Antes da reforma, podiam participar como 
cooperados apenas corretores de seguros e seus funcionários ou parentes 
até segundo grau (pais, cônjuges e filhos). 

“Abrimos para todas as empresas do setor de seguros”, conta o diretor 
presidente da Sicoob Credicor-SP, Luiz Ioels. “Com isso, temos condições 

• Securitários (aqueles que trabalham nas empresas ou companhia 
de seguros);

• Ecossistema do mercado de seguros em nível nacional, pessoas 
físicas e jurídicas, desvinculando a necessidade de registro na Susep 
no Estado de São Paulo;

• Pessoas físicas parentes até terceiro grau ou por afinidade de 
associados;

• Corretoras de imóveis, desde que um dos sócios, dono do negócio, 
já seja associado à cooperativa;

• Pessoas jurídicas administradas por associados;

• Empresas e profissionais que integram o mercado de seguros;

• Seguradoras;

• Funcionários e ex-funcionários de corretores e seguradoras;

• Assessorias de seguros.

ECOSSISTEMA PARA ADESÃO À CREDICOR-SP

de ampliar, expressivamente, o número de cooperados, visto que, sendo 
por afinidade de associado, basta ter a ligação com alguém. Entretanto, 
não queremos perder o vínculo do ecossistema de seguros, já que é muito 
importante para a categoria ter uma instituição financeira da sua classe 
profissional”, aponta.

Recentemente, a cooperativa reformulou sua sede para receber os coo-
perados, com estrutura capacitada para expansão de novas adesões. As 
instalações contam com ambiente moderno e dentro dos padrões exigidos 
pelo Sicoob – Sistema Cooperativo do Brasil. A sede está localizada no 
mesmo andar do Sincor-SP, no centro de São Paulo. 
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REFORMA ORTOGRÁFICA

COM CORRETOR

ESTE QUADRO É PRODUZIDO PELA DOCENTE DA UNISINCOR, SUELY AGUIAR

B EN E F Í C I O S
INOVAÇÃO DIGITAL  
PARA O CORRETOR 

FAÇA AGORA SEU CADASTRO:
http://site.seggy.app/sincor-digital

A Seggy oferece para os associados ao Sincor-SP 
o APP do Corretor. O aplicativo reúne as principais 
facilidades digitais para o processo de compra de 

seguros pelo cliente, além de auxiliar o corretor na 
gestão de sua carteira.

Apesar de o Decreto 6.583 ter sido publicado no Diário Oficial da União em 30 de 
setembro de 2008, as regras começaram a valer definitivamente a partir de 1º de 
janeiro de 2016. Com a medida em vigor, é preciso dominar todas as mudanças 
e se preparar para adotá-las, porque é importante escrever corretamente em 
diferentes contextos.

1. Mudanças no alfabeto
O alfabeto passa a ter 26 letras. Foram reintroduzidas as letras K, W e Y.
O alfabeto completo atual é:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Observação: antes do acordo, as letras K, W e Y não faziam parte do alfabeto da    
Língua Portuguesa, aparecendo em casos especiais (abreviaturas e estrangeirismos). 
A partir do acordo, passam a vigorar oficialmente em nosso alfabeto.

2.	 Acentuação	gráfica 
• Trema
Não se usa mais o trema ( ¨ ), sinal colocado sobre a letra u para indicar que ela 
deve ser pronunciada nos grupos gue, gui, que, qui.

Observação: o trema permanece apenas nas palavras estrangeiras e em suas 
derivadas. Exemplos: Müller, mülleriano.

•	 Acento	circunflexo	nas	palavras	terminadas	em	oo
 Não se usa mais o acento circunflexo nas palavras terminadas em oo (s).

•	 Acento	circunflexo	nos	encontros	vocálicos	ee
Não se usa mais o acento circunflexo nas palavras terminadas em eem

Aguardem mais regras na próxima edição. Bons estudos!

Antes do acordo Depois do acordo
agüentar aguentar
bilíngüe bilíngue
lingüiça linguiça

cinqüenta cinquenta
delinqüente delinquente
freqüência frequência
seqüência sequência
seqüestro sequestro

Antes do acordo Depois do acordo
crêem (verbo crer) creem
dêem (verbo dar) deem
lêem (verbo ler) leem
vêem (verbo ver) veem

descrêem (verbo descrer) descreem
provêem (verbo prover-abastecer) proveem

Antes do acordo Depois do acordo
enjôo enjoo
vôos voos

abençôo abençoo
perdôo perdoo
magôo magoo Sistema integrado 

com a corretora e 
controle centralizado 
de todos os seguros

Painel
Facilidade e 

confiança da sua 
corretora na palma 

da mão

Atendimento 

Marketing Digital 

E-commerce 

As principais ferramentas 
de comunicação para atrair 

os segurados 

O segurado pode consultar, 
fazer cotação e fechar a oferta 

com facilidade e segurança
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O ano de 2020 será inesquecível para 
todos. Graças à pandemia do coronaví-
rus, fomos obrigados a superar desafios 
e ressignificar conceitos, com mudanças 
no comportamento pessoal e na cultura 
empresarial. 

Quando atingiu o Brasil, em meados de 
março, a pandemia obrigou milhares de 
brasileiros a trabalharem em home office 
e os comércios tiveram que fechar as por-
tas, atingindo diretamente a economia do 
País. No mercado de seguros, cláusulas 

excludentes em alguns seguros tiveram que ser revistas, 
os planos de saúde passaram a ter cobertura obrigatória 
para o tratamento de problemas causados pela Covid-19 
e as seguradoras tiveram que ajustar os pagamentos dos 
produtos. Para os corretores de seguros, a transformação 
digital teve que ser acelerada, submetendo os profissio-
nais a uma rápida adaptação no atendimento ao cliente 
e no relacionamento com as seguradoras. 

“O setor de seguros e os corretores, em especial, se 
adaptaram muito bem à modernização e ao atendimento 
em home office e a tendência é sairmos fortalecidos. 
E, mais uma vez, os corretores de seguros têm sido es-
senciais junto ao consumidor e à sociedade, levando 
tranquilidade para todos pelas coberturas que o segu-
ro oferece. O medo, as incertezas e a intranquilidade 
fizeram as pessoas se voltarem para o seguro, único 
instrumento capaz de mitigar riscos, repor perdas e 
renovar esperanças. Essa condição torna o mercado 
privilegiado diante de outros segmentos”, declara o 
presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo. 

Visão dos seguradores
A transformação digital já estava acontecendo no setor 

de seguros há alguns anos, com a implementação de 
serviços e operações tecnológicas, que permitiu dar mais 
autonomia aos corretores e aos segurados. 

Segundo o presidente da Allianz Seguros, Eduard Fol-
ch, o mercado de seguros já estudava meios de aderir 
aos canais digitais. “Em decorrência do cenário, as com-
panhias e corretores aceleraram a entrada no ambiente 
virtual, aprendendo de forma rápida a negociar, vender e 
desenvolver o relacionamento por meio de plataformas 
online. Acredito que esse tenha sido o maior desafio 
e que ambas as partes se saíram muito bem, pois as 
seguradoras responderam rapidamente à demanda 
imposta pelo momento e os corretores adaptaram-se às 
ferramentas virtuais para a continuidade dos negócios”. 

Na visão do diretor executivo comercial da Sompo 
Seguros, Fernando Grossi, os inúmeros ajustes imple-
mentados pelas seguradoras, como a oferta de novos 
serviços e tecnologias e a expansão do leque de produtos, 
e o trabalho de consultoria dos corretores mostram o 
papel de destaque do setor. “Ao vencer muitos paradig-
mas devido ao longo período de distanciamento social, 
vimos que iniciativas que tinham previsão para serem 
disponibilizadas no mercado em anos futuros já se tor-
naram uma solução viável em 2020”, completa. 

DIÁLOGOCENÁRIO

2020 na visão  
do mercado de seguros

POR THAMIRES COSTA

Transformação digital, 
oferta de novos produtos, 
mudanças nas coberturas. 
Como corretores de 
seguros e seguradoras se 
adaptaram para enfrentar 
2020,	um	ano	desafiador	
que trouxe aprendizados 
e oportunidades ao setor

Adalberto Ferrara 
Tokio Marine Seguradora

Todas as análises 
econômicas que tenho 
lido a respeito de 2021 
mostram que devemos 
ter um cenário marcado 

por baixa taxa de 
juros, câmbio alto e 
recuperação do PIB.  

Quanto ao mercado de 
seguros especificamente, 

sou bastante otimista 
sobre como podemos 
contribuir para essa 

recuperação, voltando 
a crescer dois dígitos 

em 2021. Para isso, um 
fator que considero 

primordial é o notório 
crescimento da 

conscientização do 
corretor quanto à 

diversificação de suas 
carteiras

André Lauzana  
SulAmérica

A virada de ano não encerrou a 
pandemia, infelizmente, e ainda 
não temos condições de prever 

quando o vírus será definitivamente 
controlado. Sabemos que o setor 
de saúde suplementar tem sido 

essencial no combate à COVID-19 
e a SulAmérica seguirá firme 
no compromisso de apoiar as 

pessoas. Para 2021, teremos muitas 
novidades e um forte investimento 
digital. Nosso foco é, cada vez mais, 

trabalhar em parceria com o corretor 
para oferecer o que o cliente precisa, 
enfatizando o cuidado por completo
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Para o diretor executivo de distri-
buição da Zurich no Brasil, Marcio 
Benevides, a crise causada pela pan-
demia mostrou a importância do in-
vestimento em ferramentas digitais 
que as seguradoras já vinham fazen-
do. “Por conta desse investimento, 
foi possível manter o nível de fun-
cionamento dos negócios e oferecer 
suporte aos corretores, com canais 
digitais gratuitos, treinamentos on-
line, incentivo de vendas, além de 
visitas virtuais. Na Zurich, acabamos 
por acelerar iniciativas de digitali-
zação que estavam previstas para 
alguns meses ou anos, colocando 
em produção várias ferramentas de 
digitalização de produtos”. 

Visão dos corretores
Na visão dos corretores de seguros, 2020 foi um ano 

de aprendizado. Apesar da rápida implementação ao 
home office, alguns profissionais relatam dificuldade na 
aproximação com o cliente, já que deixaram de realizar 
visitas presenciais, restando o contato por meios digi-
tais. “Não pudemos visitar e melhorar o relacionamento, 
mas, mesmo assim, foi um ano positivo. Agora, devemos 
melhorar a digitalização nos processos da corretora”, 
ressalta o corretor de seguros Eduardo Souza, da Alpha 
Insurance Corretora de Seguros, de São Paulo. 

Segundo o corretor Marcelo Carvalho, da Agata Mac 
Corretora, de Barueri, 2020 deu início a transformação 
e ao aprendizado digital. “No entanto, há um grande 
acúmulo de dados a conhecer e de ferramentas que ainda 
temos que aprender a usar. A quantidade de informa-
ções tem sido enorme, tanto de clientes como dos novos 
produtos e protocolos de gestão das seguradoras. Isto 
tem criado um desafio gigantesco para nós, corretores, 
conseguirmos adquirir conhecimento, desenvolver es-
tratégias digitais e implementar de forma assertiva. 
Realmente vamos precisar de ajuda para tornar esta 
transformação próspera”, completa. 

“Nos adaptamos bem na fase de home office, com re-
lação à vendas e atendimento de sinistro. Nossa maior 
dificuldade foi quanto ao cadastro e alimentação de 
sistema”, relata Artur Nogueira, da Lapa-Seg Corretora 
de Seguros, de São Paulo. Segundo o profissional, o 
primeiro semestre de 2020 trouxe insegurança, acarre-
tando na queda da produção. “Já no segundo semestre, 
conseguimos alavancar a produção, terminando o ano 
com saldo positivo. A parceria com as seguradoras foi 
fundamental. Apesar do aumento de produção, a forma 
parcelada de pagamento e diminuição do valor do prêmio 
impactou no recebimento de comissão”, declara. 

Oportunidades geradas pela pandemia
A preocupação da população com a saúde e bem-estar 

foi um dos pontos positivos que a pandemia trouxe para 
o mercado de seguros, já que as buscas por produtos 
dispararam. O seguro residencial ficou em destaque, 
visto que as pessoas passaram mais tempo em casa e 
valorizaram a proteção desse bem. A aprovação da Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD), em setembro do ano 
passado, também deu uma visibilidade maior ao seguro 
de riscos cibernéticos.

Segundo Benevides, a Zurich teve aumento na pro-
cura do produto, já que a LGPD tem o propósito de 
zelar pela privacidade dos dados dos consumidores, 

Eduard Folch   
Allianz Seguros

Com o aumento significativo da base de 
corretores, além de alavancar as oportunidades em 

torno do Automóvel e Massificados, a integração 
também será benéfica aos ramos de Negócios 
Corporativos. Como maneira de impulsionar 
a diversificação, seguiremos investindo em 

lançamentos de produtos, dando continuidade à 
onda de inovações que foram apresentadas em 2020, 

pautadas na digitalização e na simplicidade

Fernando Grossi 
Sompo Seguros

A companhia vem incrementando 
substancialmente suas ofertas, 

com uma série de novidades, como 
novas coberturas e produtos com 

facilidade de cotação e flexibilidade 
de contratação. Mesmo sendo 

reconhecida como uma companhia 
multiproduto, temos estratégias 

diversificadas para a ampliação de 
cada carteira. Assim, o corretor deve 
ter em mente sobre quão estratégica 
pode ser a contribuição do produto 
ofertado para minimizar eventuais 
impactos negativos nas finanças do 

segurado

Leonardo de Freitas 
Bradesco Seguros

Apesar de ainda 
projetarmos um 

cenário desafiador, 
enxergamos o futuro 

de forma otimista 
e temos percebido 
sinais de melhora. 

Percebo que o setor 
tem respondido com 
resiliência a todos os 

desafios e apresentado 
bons resultados. Sendo 
assim, esperamos uma 

retomada gradual. O 
intuito da Bradesco 

Seguros é aperfeiçoar 
e dar continuidade 

às conexões virtuais, 
investindo, cada 

vez mais, em 
videoconferências, 
lives, entre outros 

formatos de encontros 
digitais. Além de, 

sempre, poder 
continuar contando 
com a parceria e o 

trabalho essencial dos 
corretores de seguros



Marcio Benevides  
Zurich Seguros

Se mesmo diante 
de um cenário 

de adversidades 
estivemos preparados 

para entregar os 
valores preservados 

pela companhia como 
seguradora global, 

com foco no corretor 
e no cliente, neste 

ano nos manteremos 
firmes, com inovação 

e simplificação, 
atuando a estratégia 

de diversificação 
baseada em pilares 

de negócios. Pois 
acreditamos no poder 
da intermediação e no 

valor que o corretor 
agrega ao realizar a 
gestão de riscos do 

cliente

Raphael De Luca Junior 
MAPFRE

Para aproveitar 
esse potencial e 

enfrentar os desafios 
de 2021, manteremos 

o foco na oferta de um 
portfólio completo de 
produtos, adequado 
à nova realidade do 

consumidor brasileiro, 
atrelado à melhoria 
contínua de nossa 

eficiência operacional. 
Além disso, atuamos, 

cada vez mais, na 
promoção de uma venda 
consultiva, mostrando 

como o seguro é um 
elemento importante 
de segurança social, 
na medida em que 

garante a manutenção 
da renda, dos estudos 
e da continuidade de 

negócios

preservando-os de exposição indevida ou de ciberataques. Na visão do 
executivo, o home office e o aumento no uso de dispositivos móveis contribu-
íram para o crescimento de ataques cibernéticos. “O fenômeno é mundial e 
continua no horizonte. Tanto que o Global Risk Report 2021, estudo mundial 
produzido pelo Fórum Econômico Mundial (WEF) em parceria com a Zurich 
Insurance Group, apontou que os ataques cibernéticos estão entre os cinco 
principais riscos que podem ocorrer no curto prazo”, completa. 

Outro produto que conseguiu resultados positivos em 2020 foi o seguro 
rural, já que o setor de agricultura foi um dos menos afetados pela pandemia. 
O executivo da Sompo, por exemplo, conta que os produtos dessa carteira 
cresceram cerca de 250% na companhia. “Os produtos Sompo Agrícola 
Custeio e Sompo Agrícola Produtividade tiveram uma excelente aceitação 
pelo mercado”. 

Na Allianz, o produto também foi destaque, encerrando o ano com um 
crescimento de 19,1% em comparação com o ano anterior. Para o presidente 
da companhia, os seguros auto e residencial foram importantes para o resul-
tado positivo de 2020. “A reabertura das concessionárias e a flexibilização da 
quarentena, em meados de julho, reaqueceu as operações do seguro auto. Já 
no residencial, devido ao maior uso da infraestrutura dos lares e do maior 
aproveitamento de casas de veraneio, o produto foi bastante requisitado e 
procurado, uma vez que oferece coberturas e assistências 24 horas”, declara.

De acordo com o diretor da Organização de Vendas da Bradesco Seguros, 
Leonardo de Freitas, o seguro residencial passou a ter outro valor para a 
população durante o período de isolamento social, reforçando ainda mais 
a concepção de proteção do imóvel, devido ao aumento do uso de eletro-
domésticos. “A carteira ganhou mais fôlego de oferta, principalmente, no 
momento que os brasileiros intensificaram o regime de home office. A maior 
movimentação dos lares resulta na mudança de algumas situações de risco, 
envolvendo a necessidade não só de manutenção do seguro, mas também 
de uma cuidadosa revisão das coberturas”, explica.

Para os corretores de seguros, o seguro auto e o residencial geraram gran-
des oportunidades de negócios em 2020. No entanto, em pesquisa realizada 
pelo JCS, os profissionais ainda destacaram ramos como empresarial, 
responsabilidade civil, riscos de engenharia e fiança locatícia. Sobre o 
ramo, o corretor de seguros de São Paulo, Hermano Soares relata: “foi uma 
surpresa pra mim, já que esperava uma queda brusca. Porém, conseguimos 
manter os contratos e fazer uma boa negociação, superando o período de 
maior turbulência”. 

Pesquisa realizada pelo JCS com os corretores de seguros 
Na sua opinião, quais ramos de seguros se destacaram em 2020?
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www.capemisa60anos.com.br

CORRETOR,
VOCÊ É MAIS DO

QUE ESPECIALISTA
EM SEGUROS.

É ESPECIALISTA
EM VIDA.

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.



O futuro de todas as profissões está 
entrelaçado com os avanços tecno-
lógicos. Não importa mais se você é 
um engenheiro de softwares ou um 
veterinário, o uso e aprimoramento 
das ferramentas de Tecnologia da 
Informação são fundamentais.

Nos últimos anos, o mercado de 
seguros foi uma das áreas que mais 
evoluiu neste sentido, mas com uma 
aceleração expressiva em 
2020. Seguradoras, corre-
tores e o órgão regulador, a 
Susep, investem em meios 
de tornar o dia a dia do se-
tor mais ágil, produtivo e 
moderno. E por que isso?

Para os corretores, espe-
cialmente, as novas ferramentas representam 
a realização da necessidade de modernizar 
processos, rapidez na tomada de decisões e 
incremento de vendas. O cliente quer (e cobra) 
uma relação simplificada, com agilidade e res-
postas focadas no que ele realmente precisa.

Observando esse cenário e atenta ao ecos-
sistema de inovação, a CAPEMISA Seguradora 
lançou recentemente sua Central do Corretor. O portal 
foi desenvolvido com foco em experiência do usuário 
e já iniciou 2021 com novidades para a implantação de 
apólices de seguros de vida empresariais, voltados a 
pequenos e médios empreendedores e também ao setor 
de eventos.

Todos sabemos que o ano que passou foi desafiador 
e, ao investir nesse novo sistema, nossa empresa quer 
justamente contribuir para uma mudança de rota nesse 
novo ciclo que se inicia, para que os corretores tenham 
possibilidade de trabalhar melhor suas carteiras e ter 
sucesso nos negócios. 

PUBLIEDITORIAL

Tecnologia para corretores: o cliente 
precisa e reconhece o valor

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.

Já imaginou implantar uma apólice em apenas 5 mi-
nutos? Com certeza, o cliente se sentirá favorecido em 
sua demanda, reconhecendo os esforços do profissional 
que o atende com autonomia, tecnologia e modernidade.

Esse reconhecimento será convertido em preferência 
nas próximas contratações. E, pouco a pouco, com a 
retomada gradual da economia, todos esses novos ser-
viços e funcionalidades ganharão escala no cotidiano 
dos corretores parceiros.

A nova Central do 
Corretor tem como 
objetivo ajudar os 
pequenos e médios 
empreendedores - e 
aqui estão muitos 
corretores também! 
- a protegerem seus 
negócios sem bu-
rocracia. Esse seg-
mento movimenta 
a economia do País 
e é estratégico para 
ampliar a carteira de 
clientes dos correto-
res de seguros. 

Não é suficiente 
apenas falar em mudanças e projeções de futuro ou 
sobre o desafio que se impõe em oferecer produtos e 
serviços que estejam na vida prática. Ganhos de tempo, 
redução de custos com visitas, possibilidade de venda 
online e praticidade para coletar assinatura eletrônica do 
tomador de decisão são anseios cotidianos que estamos 
realizando para nossos parceiros. 

Os corretores, como disse, são empreendedores por 
natureza e podem - e devem! - explorar seu espírito 
provocativo, um olhar positivo e especial, orientado 
pela inovação. Novos tempos exigem novos processos: 
contem conosco nessa jornada.

Os corretores são 
empreendedores por 
natureza e podem - e 
devem! - explorar seu 
espírito provocativo, 
um olhar positivo e 
especial, orientado 

pela inovação



A Comissão de Transportes e Cascos do Sincor-SP elabora 
modelo de QAR Transportadoras para auxiliar os corretores de 
seguros no envio de informações do cliente às seguradoras. 
O documento está disponível no site da entidade, de modo 
exclusivo para associados.
O coordenador da Comissão, Thiago Fecher, explica 

que sempre foi uma percepção do grupo as dificuldades 
enfrentadas na hora de solicitar uma cotação de seguro 

ESPECIALISTAS PRODUZEM QRA TRANSPORTADORAS 
EXCLUSIVO PARA ASSOCIADOS AO SINCOR-SP

PLANTÃO TÉCNICO ATENDE OS CORRETORES

COMISSÕES
TRANSPORTES E CASCOS

A Comissão de Transportes e Cascos 
é composta por Thiago Marques 

Fecher (coordenador), Carlos Cunha, 
Carlos Jose de Paiva, Israel Marques e 

Marlene Golubic Mollica

transporte. “Identificamos que a diversidade de questionários 
causava confusão nos corretores. Por isso, compilamos a 
maioria das perguntas em um único questionário, podendo 
ajudar o corretor a ganhar tempo no processo de cotação”.
Fecher ainda expõe os riscos para os corretores que não 

informam devidamente às seguradoras os detalhes do cliente 
para cobertura adequada do seguro. “A informação incorreta 
ou a omissão intencional pode responsabilizar o corretor 
civil e criminalmente. Isso se aplica a todos os ramos. Para 
eliminar esse risco, o corretor deve sempre solicitar que o 
segurado leia e assine o questionário antes de enviá-lo às 
seguradoras”, completa.
O questionário de análise de riscos apresenta campos 

sobre informações de mercadorias, principais trajetos, 
frota, embarcadores, gerenciamento de riscos, sinistros, 
entre outras situações. Para baixar o documento, o 
corretor deve acessar o menu Comissões, Transportes 
e Cascos do site do Sincor-SP e, em seguida, clicar no 
documento QAR Transportadoras. A página irá solicitar os 
dados de login e senha do associado. Para os profissionais 
que ainda não possuem os dados, basta solicitar para  
login@sincorsp.org.br.
“Esta é mais uma entrega do Sincor-SP aos associados. 

Começamos 2021 dando andamento aos trabalhos e 
demandas, com o objetivo de auxiliar os corretores no dia a 
dia da profissão”, declara a 2ª vice-presidente e responsável 
pela Assessoria Técnica do Sincor-SP, Simone Fávaro.Thiago Fecher  

Coordenador da Comissão de 
Transportes e Cascos

A informação incorreta 
ou a omissão intencional 

pode responsabilizar 
o corretor civil e 

criminalmente. Isso se 
aplica a todos os ramos. 
Para eliminar esse risco, 
o corretor deve sempre 

solicitar que o segurado leia 
e assine o questionário antes 

de enviá-lo às seguradoras

No dia 11 de fevereiro, a Comissão de Transportes e Cascos também promoveu 
o Plantão Técnico para esclarecer dúvidas dos corretores de seguros sobre o ramo. 
Segundo o grupo, para atuar com transportes é preciso ter um bom 

relacionamento com as companhias. “O corretor tem que estar muito próximo 
das seguradoras parceiras, a fim de ter um auxílio maior, coberturas melhores”, 
declarou o integrante, Valter Arruda.
Ao ser questionada a respeito de um produto específico de seguradora, a 

Comissão se comprometeu a levar a demanda para a Comissão Intersindical.  



No Plantão Técnico das Comissões, que aconteceu de 
maneira online no dia 18 de fevereiro, os corretores de 
seguros questionaram a Comissão de Saúde Suplementar 
e Odontológico sobre serviços oferecidos pelos planos de 
saúde para empresas. 
Com relação a aceitação de prestadores de serviço pessoa 

jurídica, a integrante Vanessa Mendes afirmou que as regras 
são definidas pelas operadoras. “Para incluir um prestador 
de serviço PJ, é necessário adicionar como uma ‘filial’, o que 
demanda uma gestão maior das operadoras”.
Outro corretor perguntou sobre a intenção do aviso prévio de 

60 dias e multas contratuais para o cancelamento dos planos 
de saúde. “O texto anterior da ANS dizia que o cliente só 
poderia pedir o cancelamento após 12 meses da contratação 
do plano. No entanto, isso foi alterado, permitindo que as 
partes possam dispor livremente sobre a rescisão do contrato 
a qualquer momento”, explicou Vanessa.

No dia 11 de fevereiro, foi a vez da Comissão de Riscos de Engenharia 
e Resseguros atender as demandas dos corretores de seguros através do 
Plantão Técnico. 
Considerado um segmento altamente complexo e com vasto campo de 

atuação para a categoria, o grupo buscou desmistificar as barreiras para 
trabalhar com os seguros oferecidos. 
Na ocasião, a Comissão também foi questionada sobre as oportunidades 

em Participações Público Privadas (PPPs). Sobre isso, o integrante Mauricio 
Leite adiantou: “a previsão é de que este ano ocorram muitas obras de 
infraestrutura, por isso, é importante ficar atento a essas oportunidades e 
se especializar”.

GRUPO ABORDA SITUAÇÕES DE PLANOS DE SAÚDE EMPRESARIAIS DURANTE PLANTÃO

COMPLEXIDADE DOS SEGUROS DE RISCOS DE ENGENHARIA 
É TRATADA EM PLANTÃO TÉCNICO

COMISSÕES
SAÚDE SUPLEMENTAR  
E ODONTOLÓGICO

COMISSÕES
RISCOS DE ENGENHARIA  
E RESSEGUROS

A Comissão de Saúde Suplementar 
e Odontológico é composta por 

Ariovaldo Bracco (coordenador), 
Iduméia Rocha Oliveira, João Carlos 

Rodrigues, Josafá Ferreira Primo, 
Marlei Aparecida Duarte Gonçalves, 

Nilton Maldonado, Vanessa Leite 
Mendes, Vania Maria de Freitas e 

Vanildo Rodrigues

A Comissão de Riscos de Engenharia e 
Resseguros é composta por Renato da 
Cunha Bueno Marques (coordenador), 
Cezário Peixoto, Horst Eduard Kolbe, 

Luciano Antonio Rossi e Mauricio Leite

Diante do questionamento se alguma operadora com 
produto PME possui cobertura para Brasil e Estados Unidos, 
o integrante Josafá Ferreira Primo afirmou que são produtos 
diferentes. “Alguns planos possuem cobertura para urgência 
e emergência em outra país, só não eletiva, que deve ser 
contratada separadamente”, explicou.
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Chaveiro NeoLixeira de Carro

Coloque
sua

marca
aqui!

Necessaire PSTTermica Tri

FIDELIZE SUA MARCA
COM A EMPRESA
QUE MAIS ENTENDE
DE BRINDES.
A Miriam Momesso atua há mais de 20 anos no mercado de brindes,
essa experiêcia possibilita o melhor produto para sua marca e evento.

• Muitas cores disponíveis • Personalize com a sua marca

SOLICITE UM ORÇAMENTO
@momessooficial

www.miriammomesso.com.br 11 9.9648-9397

No dia 1º de fevereiro, a Comissão de Riscos Rurais realizou 
o primeiro Plantão Técnico do ano para responder dúvidas 
dos corretores de seguros a respeito do ramo. A reunião 
aconteceu de maneira online ao vivo, com a participação do 
consultor especialista em seguros rurais da Sompo Seguros, 
Kleber Romualdo de Almeida. 
Na ocasião, Almeida abordou o seguro para equipamentos 

agrícolas e a importância de o corretor de seguros conhecer 
a região para oferecer a proteção adequada aos clientes. “As 
seguradoras também têm o papel de informar os corretores, 
instruir, capacitar e mostrar os caminhos a percorrer para 
comercializar esses produtos”, completou.
O integrante da Comissão, Américo Aquino, reforçou a 

capacitação do corretor. “A categoria deve avaliar o risco e, 
para isso, ter o mínimo de conhecimento sobre agricultura. 
É fundamental ter esse contato contínuo, visitar os locais e 
buscar informação”, acrescentou. 
A coordenadora do grupo, Karen Matielli, encerrou a 

reunião reforçando que a Comissão de Riscos Rurais presta 
orientação aos associados. “Nos colocamos à disposição 
da categoria para dúvidas, esclarecimentos ou sugestões”, 
completou.

PLANTÃO TÉCNICO RESPONDE DÚVIDAS DOS CORRETORES SOBRE SEGURO RURAL

COMISSÕES
RISCOS RURAIS

A Comissão de Riscos Rurais é 
composta por Karen Regina Rodante 

Matieli (coordenadora), Antonio 
Américo de Aquino, David Elias 

Martin, Fabiano Pinheiro da Cruz e 
Guilherme Augusto Vergueiro da Silva

O Plantão Técnico das Comissões é uma iniciativa da 
Assessoria Técnica, que tem o objetivo receber as demandas 
dos corretores de seguros e esclarecer dúvidas por meio de 
reuniões online ao vivo.  Para participar, basta acompanhar 
o calendário no site do Sincor-SP, escolher o ramo que mais 
interessa e acessar a sala da transmissão. 



Diante das intensas transforma-
ções que vivemos desde o início da 
pandemia, ressignificamos a forma 
como vivemos e aprendemos. Po-
demos ser produtivos e eficientes 
trabalhando de qualquer lugar do 
mundo, apontando o home office 
como uma forte tendência para o 
mercado de trabalho.

Trabalhar em casa trouxe novas 
necessidades e acelerou tendências de comportamen-
to. Nós, como indústria de seguros, 
já estávamos nos preparando para 
os novos cenários devido à gestão de 
tendências e riscos e, ao antecipar os 
movimentos, materializamos a nossa 
compreensão do entorno em soluções 
para capacitar as pessoas na conti-
nuidade de suas atividades mesmo 
dentro de casa. 

Imagine a seguinte situação: uma 
pessoa em home office precisa de 
auxílio para resolver um bug em seu 
notebook e se conectar à uma reunião 
de trabalho online. Onde encontrar 
assistência? Essa é uma das oportuni-
dades para o nosso mercado, além de 
oferecer o seguro, disponibilizar ser-
viços. Como o Help Desk, que criamos 
para oferecer assistência tecnológica 
e orientações práticas para apoiar a 
conectividade das pessoas em qual-
quer lugar, dentro ou fora de casa.

Com essa cultura, a Seguros SURA 
disponibiliza soluções e coberturas 
que hoje se adequam aos diferentes modelos de negócio, 
inclusive para as empresas que continuam operando 
remotamente em período parcial ou integral. Elas con-
tam com coberturas extensivas à residência do seu 
colaborador, desde os bens cedidos para o trabalho 

PUBLIEDITORIAL

Estar conectado é preciso em qualquer 
lugar, dentro ou fora de casa

ALEX GIESZ 
GERENTE TÉCNICO E SOLUÇÕES 

MULTIRRISCOS DA SEGUROS SURA

remoto até a cobertura para eventuais acidentes du-
rante a jornada de trabalho.

Da mesma forma, olhamos para o colaborador que está 
em home office e oferecemos condições para que ele se 
sinta apoiado com serviços e coberturas para assegu-
rar suas ferramentas de trabalho, como os desktops, 
notebooks, smartphones e tablets, zelando inclusive 
pelos móveis e até mercadorias caso o segurado seja 
um comerciante. 

Ao entender a necessidade por serviços de conectivi-
dade e segurança, seja para empregadores, colaborado-

res ou pequenos empresários, 
apoiamos as pessoas de forma 
híbrida ao lado do canal corre-
tor, que é o grande aliado para 
adicionar valor à nossa entre-
ga ao colocar as pessoas no 
centro, compreendendo o seu 
contexto para criar propostas 
de valor de acordo com as suas 
necessidades únicas. 

Não se trata apenas da qua-
lidade do serviço e, sim, de 
gerar experiências e concei-
tos que se conectam com as 
expectativas do consumidor 
e das empresas. A expectativa 
comum é que sejamos capazes 
de proporcionar bem-estar e 
competitividade sustentável 
a curto e a longo prazo. 

A nossa capacidade de en-
xergar estruturalmente tudo 
o que está acontecendo como 

gestores de tendências e riscos, somado ao conheci-
mento do corretor, é o que nos torna capazes de prever 
as circunstâncias que vamos atravessar juntos para 
continuar capacitando as pessoas em suas atividades 
da melhor forma possível, dentro ou fora de casa.  

Essa é uma das 
oportunidades para 

o nosso mercado, 
além de oferecer o 

seguro, disponibilizar 
serviços. Como 

o Help Desk, que 
criamos para oferecer 

assistência tecnológica 
e orientações 

práticas para apoiar 
a conectividade das 

pessoas





O acordo de cooperação fir-
mado no fim de 2020 entre o 
Sincor-SP, por meio de sua Uni-
versidade Corporativa (Unisin-
cor), e a Escola de Negócios e 
Seguros (ENS), foi oficialmente 
celebrado no dia 22 de feverei-
ro. O evento aconteceu na Sala 
do Futuro da ENS, localizada 
nas instalações da entidade em 

São Paulo, que reúne espaço presencial e tecnologia 
para participação e interação com pessoas online, de 
qualquer ponto do planeta. 

No momento, a cidade de São Paulo en-
contrava-se na fase amarela da pandemia, 
por isso foram seguidas todas as medidas 
de segurança e distanciamento, e o público 
se dividiu: alguns participantes estiveram 
presencialmente, como os presidentes do 
Sincor-SP e da ENS, respectivamente Ale-
xandre Camillo e Robert Bittar, o presiden-
te do SindsegSP, Rivaldo Leite, a diretora 
de Ensino Técnico da ENS, Maria Helena 
Monteiro, e o ouvidor do Sincor-SP, Octavio 
Milliet, enquanto outras lideranças do setor, 
como o presidente da Fenacor, Armando 
Vergílio, o presidente da CNseg, Marcio Co-
riolano, a diretoria executiva das entidades e 
diretoria regional do Sincor-SP interagiram 
pelo telão. O evento ainda contou com a par-
ticipação de corretores e público em geral 
com transmissão ao vivo pelos canais da TV 
Sincor-SP e da ENS no YouTube.

COBERTURA ESPECIAL

Evento celebra parceria 
história entre Sincor-SP e ENS 
Com	o	objetivo	de	qualificar	os	
profissionais	de	seguros	de	todo	
o Estado, os presidentes das 
instituições se reuniram para 
assinarem contrato de parceria 
e cooperação, na Sala do Futuro 
da ENS, no dia 22 de fevereiro
POR THAÍS RUCO

Alexandre Camillo  
Presidente do Sincor-SP

Olhando para presente 
e futuro temos: um produto 
desejado, profissionais que 

querem fazer parte deste 
momento de oportunidades, 

e o Sincor-SP e a ENS 
promovendo capacitação para 

quem quer empreender na 
área da corretagem de seguros. 
Teremos gente nova, capacitada 
e apta a levar proteção a toda a 

sociedade brasileira

Trata-se de uma parceria inédita, já que, ao longo da 
história, as entidades atuavam de maneira independen-
te, apesar de terem o objetivo em comum de dissemi-
nar qualificação para o setor. Ronny Martins, gerente 
regional São Paulo da ENS, comandou a apresentação. 
“Este é um momento especial, quando vamos celebrar 
o acordo entre essas duas instituições tão respeitadas 
no treinamento dos profissionais de seguros, se unindo 
para atuar em conjunto”, disse na abertura. O momento 
registrou a assinatura do termo de cooperação pelos 
presidentes das duas entidades.

Presidentes do Sincor-SP e da ENS assinaram termo de parceria

Alexandre Camillo enfatiza momento 
emblemático entre as instituições



Robert Bittar
Presidente da ENS

Esta é mais uma ação que vem ao 
encontro da busca incessante do Sincor-SP 
por aprimoramento e entrega dos melhores 
serviços aos associados. Reconhecidamente 
o sindicato tem um dinamismo diferenciado, 
uma entrega efetiva de serviços, não somente 

pela diretoria, mas também pelo nível de 
politização e cobrança que existe no âmbito 

da comunidade de seguros do Estado

Robert Bittar fri-
sou que o fato se 
destaca na história 
de 50 anos da ENS e 
acontece na Sala do 
Futuro, “ambiente 
absolutamente ino-
vador, que permite 
de uma forma muito 
sinérgica interagir 
com todos os presen-
tes e os participantes 
online, assim como 
aqueles que assistem 
pelo YouTube”.

“Agradeço ao Ca-
millo por todo o 
desprendimento, 
colaboração e con-
tribuição para que 
pudéssemos evoluir 
nas tratativas e po-
der anunciar ao mer-
cado esta parceria. 

Estamos ligando a marca tradicional da ENS a outra muito querida por 
todos os profissionais de seguros de São Paulo, que é a Unisincor, uma 
importante bandeira do Sincor-SP”, disse Bittar.

Para o presidente da ENS, essa sinergia deve trazer melhorias para o 
ambiente de qualificação e de requalificação de profissionais de seguros 
em cursos de ensino técnico. Segundo explicou, as exceções são os cur-
sos de habilitação de corretores de seguros, que possuem regulamento 
ligado à supervisão de órgãos reguladores, e os cursos de nível superior, 
que atendem a comandos do Ministério da Educação. “Toda a gama de 
cursos técnicos de qualificação e requalificação, seja para o corretor ou 
seu quadro de colaboradores, estarão doravante levando a assinatura 
‘ENS/Unisincor’. Esta é mais uma ação que vem ao encontro da busca 
incessante do Sincor-SP por aprimoramento e entrega dos melhores ser-
viços aos associados, reconhecidamente o Sindicato tem um dinamismo 
diferenciado, uma entrega efetiva de serviços, não somente pela diretoria, 
mas também pelo nível de politização e cobrança que existe no âmbito da 
comunidade de seguros do Estado”, declarou.

A importância da qualificação pode ser exemplificada com a recente 
Circular 721 da Susep, que libera as seguradoras para a formatação de 
produtos diferenciados, reforçando a atuação profissional do corretor de 
seguros, que, cada vez mais, precisa estar atualizado para obter excelência 
nos esclarecimentos aos seus clientes. “Não há outra forma a não ser se 
atualizar e atualizar a equipe de colaboradores, qualificar e se requalifi-
car, absorver informações e novas tecnologias. Tudo isso o Sincor-SP e a 
ENS têm a oferecer, e vamos trabalhar no que o mercado nos demandar”.

O presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, enfatizou que o momento 
é histórico e emblemático, e não por acaso acontece na Sala do Futuro.  
“Apesar de um momento histórico, nosso olhar é direcionado ao presente 
e ao futuro, que acontece a todo instante. Por incrível que pareça, a pan-
demia trouxe várias mudanças, adaptações e avanços, um deles foi trazer 
para a população brasileira a vontade de se prevenir, ser previdente, e a 
indústria de seguro está pronta para garantir este futuro à sociedade. 
Muitos seguros que nunca tinham sido aspiracionais passaram a ser 
desejados, a fazer parte do planejamento das necessidades das pessoas, 
famílias e empresas”.

Para Camillo, por lógica, atuar como corretor de seguros também passou 
a ser um desejo, porque se o produto é desejado, distribuí-lo é um ótimo 
negócio. “Olhando para presente e futuro temos: um produto desejado, 

profissionais que querem fazer parte deste momento 
de oportunidades, e o Sincor-SP e a ENS promovendo 
capacitação para quem quer empreender na área da 
corretagem de seguros. Teremos gente nova, capacitada 
e apta a levar proteção a toda a sociedade brasileira”.

Lideranças participam do momento histórico
Armando Vergílio, presidente da Fenacor, declarou 

estar com o peito cheio de alegria e satisfação em poder 
ver esta parceria consolidada. “Não tenho dúvida que 
gerará muitos bons frutos para ambas as instituições, 
mas, principalmente, para os integrantes do mercado 
de seguros de São Paulo”.  

Ele destacou que a ENS passa por momento especial, 
que reage ao cenário de dificuldades diversificando sua 
atuação, buscando parcerias com sindicatos, como tem 
feito em todo o País. “A Escola, que tanto já fez pela 
cultura e disseminação do conhecimento no mercado 
de seguros, se renova à medida que busca ampliar 
essas parcerias ao completar 50 anos”. E encontra em 
São Paulo o parceiro ideal. “O Sincor-SP também ti-
nha essa preocupação de ser provedor de formação e 
qualificação profissional, então se une em verdadeira 
sinergia com a Escola, ambos altamente capacitados, 
para que possam cumprir com a missão das instituições 
em levar mais cultura, conhecimento e qualificação 
profissional para todos os integrantes do mercado 
de seguros do Estado de São Paulo, especialmente os 
corretores de seguros, para beneficiar a sociedade de 
uma forma em geral”. Para ele, o mercado irá contar 
com profissionais paulistas muito mais capacitados e 

Robert Bittar fala sobre a ligação das marcas 
ENS e Unisincor

Diretores do Sincor-SP e lideranças do setor 
acompanham a cerimônia de maneira remota
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Rivaldo Leite, presidente do SindsegSP, ressaltou sua proximidade com 
as duas entidades há décadas e que, certamente, a parceria será de grande 
profissionalismo e sucesso. “É um momento oportuno, o novo nome da 
ENS (Escola de Negócios e Seguros) deixa a entidade mais forte e abran-
gente, pois os negócios estão se ampliando cada vez mais. O corretor vem 
a cada ano se modernizando, fazendo coisas diferentes, as companhias, 
por sua vez, criando um portfólio maior. Ou seja: tem muitas oportunida-
des. Não tenho dúvida de que essa parceria do Sincor-SP com a ENS e o 
apoio do SindsegSP – pois já é um compromisso meu, de tentar divulgar 
ao máximo e fazer com que as companhias abracem esta causa no mesmo 
nível que outras já abraçaram no passado continuam fieis ao propósito 
até hoje – terá grande sucesso na formação de bons profissionais, como 
o mercado precisa”.

O diretor Geral da ENS, Tarcísio Godoy, destacou a força da união. “União 
de um mercado importante para o progresso e desenvolvimento do Brasil, 
fundamental para o bem-estar de toda a sociedade”. Ele agradeceu a todos 
os colaboradores, mantenedores e envolvidos na consolidação da parceria. 
“Teremos mais um grande instrumento para levar qualificação para todos 
os corretores, beneficiando a 
sociedade brasileira”.

Carlos Cunha, diretor do 
Sincor-SP responsável pela 
Unisincor, finalizou com uma 
reflexão: “Você sonha, você 
pode”. “Desde quando fui con-
vidado para fazer parte do Sin-
cor-SP e tive a oportunidade 
de estar à frente da Unisincor, 
sempre sonhei em um dia es-
tarmos juntos à ENS. Esse dia 
chegou, parabéns a todos os 
envolvidos por oferecermos 
esta revolução no mercado”.

prontos para cumprirem com a missão de empreender com 
competência no setor de seguros.

O mercado de seguros está apresentando diversas evolu-
ções, na visão do presidente da CNseg, Marcio Coriolano. 
“Falava-se muito que o mercado era conservador, mas es-
tamos comprovando o contrário: se há inovação, logo está 
muito presente no nosso mercado”. 

Ele disse que as seguradoras estão acompanhando um forte 
reposicionamento estratégico da Escola, procurando não 
apenas recuperar programas, mas, principalmente, inovar, 
para poder ampliar o alcance de qualificação ao mercado de 
seguros. “Revoluções inovadoras estão acontecendo também 
no Sincor-SP, sob a liderança do Alexandre Camillo e sua 
diretoria – notamos as inovações quase que semanalmente 
no sentido de reposicionar os corretores de seguros como 
melhor e mais qualificado canal de distribuição”. 

Em sua visão, a parceria entre ENS e Sincor-SP tem um 
significado amplo. “Colocar o corretor, que é promotor do 
conhecimento, num patamar superior, vem ao encontro de 
algo que nós, brasileiros, precisamos clamar: a educação 
em nosso País. Existe uma movimentação muito forte da 
sociedade civil brasileira de que a educação precisa voltar 
a ser um programa destacado para a nação. Não apenas fa-
zermos as escolas voltarem a funcionar, muito mais do que 
isso, que o Brasil volte a se preparar, porque a cada dia que 
se investe menos em educação, o País perde oportunidade de 
progredir, de ter o lugar que merece no cenário internacional. 
Os corretores estão de parabéns, terão mais oportunidades 
de qualificação para atuar no cenário brasileiro desafiador”.

Programa ENS+: taxa associativa do Sincor-SP  
retorna ao corretor

O presidente da ENS preparou uma surpresa para ser anunciada 
durante o evento, que reforça a parceria não apenas com o Sincor-SP, 
mas com todos os sindicatos de corretores de seguros do País. 

O ENS+ é um programa de fidelidade aos corretores associados aos 
sindicatos, que está em fase final do projeto piloto, e que no mês de 
maio estará disponível ao Sincor-SP. 

Consiste em reverter o investimento das taxas associativas em 
cursos da ENS. Cada real investido por corretor em taxa associativa 
será revertido em crédito e desconto no programa fidelidade ENS+. 

O corretor que participa do programa poderá transferir os pontos 
acumulados para outra pessoa, possibilitando treinar sua equipe. 
Para estimular, os corretores já carregam os créditos do exercício de 
2020. “É um presente construído pela nossa gestão para os corretores 
de seguros do Estado de São Paulo, inclusive os cursos doravante 
elaborados com a bandeira ‘Unisincor/ENS também estarão contem-
plados. Com informação e qualificação o mercado prosperará e nós 
prosperaremos conjuntamente”, disse Bittar.

O presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, demonstrou toda a 
satisfação com a parceria e o novo programa ENS+. “Sabemos o quanto 
o associativismo é necessário para o fortalecimento da entidade e da 
categoria, e, muitas vezes, a própria categoria não se dá conta disso. A 
valorosa iniciativa propicia um entendimento maior dessa relevância, 
bem como viabilidade financeira neste momento de desafios”.Carlos Cunha  

2º tesoureiro do Sincor-SP e diretor 
responsável pela Unisincor

Você sonha, você pode. Desde 
quando fui convidado para 

fazer parte do Sincor-SP e tive a 
oportunidade de estar à frente da 
Unisincor, sempre sonhei em um 
dia estarmos juntos à ENS. Esse 
dia chegou, parabéns a todos os 
envolvidos por oferecermos esta 

revolução no mercado

Rivaldo Leite diz que a parceria conta com total apoio do SindsegSP

Cerimônia é conduzida por 
Ronny Martins, gerente 
regional São Paulo da ENS
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“Se iniciarmos o ano cientes do estresse que estamos passando, buscando 
forças para essa reta final e trazendo o aprendizado que 2020 nos trouxe, não 
temos como não enxergar este ano de maneira positiva”, declarou o presidente 
do Sincor-SP, Alexandre Camillo, durante a 23ª edição do Direto & Reto com Ca-
millo, a primeira do ano. A transmissão foi ao ar no dia 27 de janeiro, pelo canal 
da TV Sincor-SP, e está disponível pelo link http://bit.ly/diretoereto_jan2021.

Ressaltando o papel do corretor de seguros durante o ano passado, Camillo 
afirmou que o profissional continuou prestando um atendimento de excelência 
no momento que a sociedade mais precisava. “Atuação excepcional, eficiente, 

reforçando o papel de proteção, cumprido com maior esmero, contribuindo com a estabilidade 
econômica do País, com a sociedade e com o sonho das pessoas”.

O presidente revelou que, em 2020, o Sincor-SP ganhou em torno de mil novos associados e 
reforçou o convite para que os corretores façam parte da entidade. “Vamos encontrar juntos a 

maneira de construirmos os caminhos necessários ao 
nosso desenvolvimento, a nossa perpetuação enquanto 
atividade profissional, necessário àquilo que queremos 
para nós, nossos negócios, famílias e amigos. Esse é o 
papel do presidente do Sincor-SP: servir aos corretores, 
colaborar ao máximo com a profissão e o mercado, além 
de promover o desenvolvimento e fortalecimento da nossa 
categoria”, ressaltou.

Camillo ainda convidou os associados a trazerem suas 
ideias para o Sincor-SP, com o objetivo de unir a catego-
ria. “Sou associado desde que iniciei na profissão e, em 
determinado momento, não concordei com as ações da 
diretoria, mas não me afastei. Me posicionei, fui oposição 

e hoje estou aqui. Quer ajudar a categoria? Venha para o Sincor-SP, vem discutir suas ideias aqui”.

Os participantes do Direto & Reto questionaram Camillo sobre a Resolução 382, que obriga o 
corretor a demonstrar o valor de comissão ao segurado, que respondeu: “estamos tomando as 
previdências cabíveis para o enfretamento à Resolução 382, e isso não é de agora, desde 2019 que 
temos posição contrária a isso, e as ações continuam”, revelou o presidente.

Presidente do Sincor-SP 
apresenta expectativas 
positivas para 2021

Na 23ª edição do Direto 
& Reto com Camillo, os 
corretores de seguros 
falam sobre suas principais 
dificuldades	e	o	que	esperam	
da entidade em 2021 

Programa exibido nas últimas quartas-feiras do mês.
Envie sua pergunta, com nome e cidade, pelo WhatsApp (11) 97363-0844.

Quer ajudar a 
categoria? Venha 
para o Sincor-SP, 
vem discutir suas 

ideias aqui
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Aplicada de maneira facultativa desde 
que a Nova Lei Trabalhista entrou em vi-
gor, a Contribuição Sindical é considerada 
um meio fundamental para manter de pé o 
sistema de representação sindical no Brasil.

O Sincor-SP anualmente estimula os cor-
retores de seguros a participarem através 
da Pessoa Física ou Jurídica. O boleto da 

contribuição fica disponível no site da entidade, com a 
possibilidade de pagamento em qualquer rede bancária. 
Em 2021, o valor para pessoa física é de R$ 125,72 até o 
dia 12 de março, mas é possível contribuir, tanto na PJ 
quanto na PF, no decorrer de todo o ano. 

“A opção de colaborar, participar, se fazer presente, 
é facultativa, depende somente da sua consciência, 
da sua vontade. Por isso, esperamos que os corretores 
de seguros compreendam o papel fundamental que 
possuem para que essa representação continue. Man-
ter o Sincor-SP é uma missão de todos nós”, declara o 
presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo.

Simplificação do processo
A entidade implantou um modelo pioneiro para faci-

litar o pagamento pelos corretores de seguros através 
da Credicor-SP, permitindo a sua quitação em qual-
quer rede bancária. Posteriormente, a entidade faz o 
pagamento da Guia de cada corretor perante a Caixa 
Econômica Federal e envia o comprovante por e-mail 
ao contribuinte. 

“Criamos esse método para que o corretor não pre-
cise enfrentar filas na CEF para fazer o pagamento. 
Pela Credicor-SP facilitamos os trâmites e fazemos o 
devido redirecionamento dos recursos para a Caixa”, 
explica Camillo.

Para participar, os corretores de seguros devem 
acessar o site do Sincor-SP, no menu “Serviços > Con-
tribuição Sindical” e escolher a opção “Clique aqui 
para imprimir o Boleto”. Ao digitar o CNPJ ou CPF, os 
profissionais deverão clicar na opção de 2021 e baixar 
o boleto.

No caso de corretora de seguros pessoa jurídica, o 
boleto não apresenta o valor a ser pago. Isso porque 
o documento deve ser preenchido pela empresa, com 
o valor correspondente ao seu capital social. A tabela 
de cálculo é estabelecida pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Pelo 
site também é possível ver exemplos de como proceder 
no preenchimento. Com o boleto impresso e o valor 
escrito à mão, a corretora poderá efetuar o pagamento.

As Regionais prestam todo o suporte necessário à 
categoria, caso tenha qualquer dificuldade nos proce-
dimentos. Os dados de contato também estão dispo-
níveis no site. 

Sincor-SP reforça importância  
da Contribuição Sindical Facultativa

DIÁLOGO

Interessados 
em auxiliar na 
manutenção da 
entidade podem 
contribuir de maneira 
totalmente online

Alexandre Camillo  
Presidente do Sincor-SP

A opção de colaborar, 
participar, se fazer presente, é 
facultativa, depende somente 

da sua consciência, da sua 
vontade. Por isso, esperamos 
que os corretores de seguros 

compreendam o papel 
fundamental que possuem 

para que essa representação 
continue. Manter o Sincor-SP é 

uma missão de todos nós

Como o valor é distribuído
A Contribuição Sindical Facultativa pode ser realizada 

em qualquer período do ano, a diferença é que o valor 
passa por reajustes obrigatórios, calculados e adotados 
pela Fenacor. De acordo com o art. 589 da CLT, o valor 
arrecadado é distribuído entre Confederação (5%), Fe-
deração (15%), Ministério do Trabalho e Emprego (20%), 
e Sindicato (60%).

“Nossa representatividade nunca se fez tão necessária 
quanto nos tempos atuais e isso só é possível manter 
com a participação do corretor. Nossa categoria precisa 
entender que o Sincor é o seguro do corretor de seguros”, 
conclui Camillo.



Neste início de ano, o Sincor-SP já dis-
ponibilizou a Agenda de Atividades 2021, 
o tradicional calendário da entidade, que 
apresenta as principais iniciativas e even-
tos do ano para os corretores de seguros. 
O documento está disponível no site, inclu-
sive para download, no menu Acontece > 
Agenda. 

Estão programados encontros e 
reuniões presenciais e online, mas o 
Sindicato adianta que a agenda pode 
passar por atualização, em respeito 
aos protocolos de saúde, além de dis-
ponibilidade de recursos.

Segundo o presidente do Sincor-SP, 
Alexandre Camillo, 2021 reserva gran-
des expectativas. “Claro que depende-
mos de outros fatores para realizarmos 
os eventos presenciais, mas estamos 
ansiosos e esperançosos para nos reu-
nirmos novamente”, declara.

Nos meses de fevereiro e março estão 
previstos o 3º Encontro de Lideranças 
dos Corretores de Seguros (26/02) e o 
Encontro Digital e Corretores de Se-
guros Empreendedores (09 a 19/03).

Em abril, no dia 26, haverá a Assem-
bleia Geral Ordinária (AGO) para Apro-
vação de Contas do Exercício de 2020 e, entre os dias 15 
e 25 de junho, outro Encontro Digital está programado 
para acontecer.

Para o mês de julho, o presidente do Sincor-SP re-
tomará o Governo Itinerante, que tem o objetivo de 
aproximar a entidade dos líderes políticos regionais 

Agenda de Atividades prevê volta dos encontros 
presenciais de corretores de seguros

DIÁLOGO

Disponível no site do 
Sincor-SP, o calendário 
indica retomada dos 
eventos em 2021, 
se autorizados pelos 
órgãos de saúde

Alexandre Camillo  
Presidente do Sincor-SP

Claro que 
dependemos de 
outros fatores 

para realizarmos 
os eventos 

presenciais, 
mas estamos 

ansiosos e 
esperançosos para 

nos reunirmos 
novamente

do Estado de São Paulo.

Entre os meses de agosto e setembro, caso a vacinação 
contra a Covid-19 esteja em andamento, o Sincor-SP pre-
tende retomar presencialmente com o Fórum de Opor-
tunidades, que percorre regiões centrais do Estado. 

Em outubro deve acontecer, também de maneira pre-
sencial, o Encontro de Corretores de Seguros Empre-

endedores em todas as Regio-
nais, com comemorações pelo 
Dia do Corretor de Seguros, e é 
importante lembrar que o mês 
também reserva o Congresso 
Nacional da categoria, que será 
promovido pela Fenacor no Es-
tado de São Paulo.  

O Sincor Digital, evento que 
reuniu mais de 5 mil pessoas 
de forma online em 2020, está 
programado para acontecer no 
dia 5 de novembro, no mesmo 
formato. Ainda no mesmo mês, 
acontecerá a AGO de Previsão 
Orçamentária, no dia 29.

Para finalizar o ano, entre os 
dias 30 de novembro e 10 de 
dezembro, ocorrerá de manei-
ra presencial a Confraterniza-

ção dos Corretores de Seguros. “Além de tudo isso, o 
Sincor-SP promove lives, plantões técnicos e outras 
atividades para estar sempre presente no dia a dia 
da categoria. Todas essas situações são divulgadas 
e atualizadas constantemente no site e em todas as 
nossas redes sociais”, reforça Camillo.
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Em parceria com o Sincor-SP, a Seggy disponibiliza um novo serviço de saúde para ser 
comercializado no APP do Corretor, plataforma de vendas digital do corretor de seguros 
associado.

O TEM Saúde é uma opção para quem não possui plano de saúde, já que se trata de um 
serviço pré-pago de consultas e exames. Com mais de 20 mil clínicas e laboratórios, além 
de 11 mil farmácias, o produto não tem carência nem limite de idade.

O APP do Corretor também possui multiprodutos e permite ao corretor personalizar o am-
biente com sua marca, além de contar com um sistema de gestão de vendas e multicálculo.

A plataforma disponibiliza cotações em segundos, integrada via Webservice/API, com 
painel de controle, preenchimento automático de propostas e facilidade em enviá-las 
por e-mail, WhatsApp ou SMS.

Os corretores de seguros associados ao Sincor-SP são isentos da assinatura mensal do 
aplicativo. Para utilizar o serviço, fruto da parceria Sincor Digital | Seggy, é necessário 
fazer cadastro pelo site https://site.seggy.app/sincor-digital.

Associados podem oferecer serviços 
de saúde pelo APP do Corretor

DIÁLOGO



A mediação vem exercendo um importante papel e 
faz com que as pessoas participem da solução dos seus 
problemas, sempre por meio do diálogo. Este método 
traz economia de tempo, dinheiro e promove - da me-
lhor maneira possível - o acordo, permitindo resultados 
rápidos, menos onerosos e com maior probabilidade 
de preservação das relações na resolução de conflitos 
comerciais e empresariais. 

Embora ofereça vantagens, sua adoção como estratégia 
principal deveria ser a consequência natural por parte de 
empresas e consumidores. O resultado de sucesso tam-
bém depende dos profissionais que exercem a profissão 
de mediador, pessoas neutras, responsáveis por conduzir 
a sessão de mediação da melhor forma possível. Seu ob-
jetivo é prestar assistência para que haja um acordo, que 
poderá constituir um modelo de conduta para futuras 
relações, em um ambiente cooperativo onde as partes 
possam dialogar da maneira que se sintam confortáveis.

Podemos mencionar dois obstáculos que predominam 
a baixa adesão à mediação. O fator cultural (desconheci-
mento e carência na oferta de profissionais e serviços) 
e a visão sobre o problema partir da certificação de que 

era necessário inserir um conjunto 
de medidas legislativas, que incen-
tivassem a adoção da mediação por 
partes litigantes. Para levar conhe-
cimento ao mercado, quanto mais 
informação e divulgação, maior será 
o número de pessoas que tomarão 
conhecimento dos benefícios e van-
tagens da mediação.

A estratégia prioritária para pro-
mover a mudança de uma cultura 
do litígio para uma cultura do con-
senso é investir em sensibilização, 
educação, formação de profissionais 
e divulgação sobre métodos não ad-
versariais de resolução de conflitos. 

A Lei 13.105/2015 trouxe, como 
uma de suas principais mudanças, 
o reconhecimento do instituto da 
mediação como prioritário na tenta-
tiva de resolução de disputas. Mas, a 
falta da aplicabilidade da mediação 
por parte das empresas, advogados 
e as partes envolvidas no conflito 
deixa de se beneficiar das vantagens 
da mediação.

A pandemia da Covid-19 conduziu toda a sociedade 
brasileira ao isolamento, mediante o Decreto nº 13.979. 
Neste momento, fomos convidados a refletir em um novo 
modelo de gestão de conflitos. O sistema de teletraba-
lho para todos os fóruns cíveis, de primeiro e segundo 
graus, reforçou a suspensão do trabalho presencial. No 
mesmo sentido, a Justiça Trabalhista publicou Portaria 
Conjunta nº 1/2020.

A Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 

CÂMARASIN

Gestão de conflitos, obstáculos e mediação online

ALEXANDRE BARROS 
CORRETOR DE SEGUROS, 

ENGENHEIRO, PÓS-GRADUADO EM 
MARKETING, VICE-PRESIDENTE E 

JUIZ ARBITRAL DA CAMECON, SÓCIO-
DIRETOR DA ACEM CORRETORA 

DE SEGUROS E MEDIADOR E 
CONCILIADOR DA CÂMARASIN

A pandemia da Covid-19 
conduziu toda a sociedade 

brasileira ao isolamento 
[...] Neste momento, fomos 

convidados a refletir em um novo 
modelo de gestão de conflitos. 

O sistema de teletrabalho 
para todos os fóruns cíveis, 

de primeiro e segundo graus, 
reforçou a suspensão do trabalho 

presencial [...] permitindo o 
encaminhamento do processo de 
mediação para os empresários e 
as sociedades empresariais, de 

maneira online

instituiu o Projeto Piloto de conciliação e mediação pré-
-processuais para disputas empresariais decorrentes 
dos efeitos da Covid-19, permitindo o encaminhamento 
do processo de mediação para os empresários e as so-
ciedades empresariais, de maneira online.

A partir deste momento, todo e qualquer cidadão, que 
faz parte de uma ação judicial presencial, pode propor 
as mediações na forma online com a mesma segurança, 
sigilo, confidencialidade e facilidades no próprio proce-
dimento. Esta é uma nova oportunidade de solucionar, 
resolver e evitar um conflito com o proveito que na me-
diação você é o personagem principal para solucioná-lo.

A CâmaraSIN atua na modalidade de conciliação e 
mediação no ambiente virtual com estrutura tecnoló-
gica apropriada, com sigilo, interação com o mediador, 
salas virtuais para reuniões conjuntas e individuais e 
especialmente com a formalização do termo de acordo 
por meio da sua plataforma, que foi customizada para 
atender as necessidades das partes em resolver suas 
questões por meio da mediação online. 

Agende conosco, por meio do site, e conheça os be-
nefícios do uso da mediação dentro da nossa câmara 
privada, que pode resolver imediatamente seus con-
flitos, evitando maior extensão dos prejuízos quando 
a pandemia acabar e só sobrar o modelo tradicional 
da judicialização perante os fóruns, os quais já tinham 
grande contingência de ações.

O ARTIGO ASSINADO É DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO AUTOR, NÃO REFLETINDO, NECESSARIAMENTE, A OPINIÃO DO SINCOR-SP
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AIDA
CIVIL CÓDIGO COMENTADO
A Associação Internacional do Direito do Seguro (AIDA) realizou uma live do ciclo de palestras de 

lançamento do “Código de Processo Civil Anotado e Comentado”, no dia 28 de janeiro. O webinar 
foi apresentado e mediado pelo presidente do GNT de Processo Civil, Luís Antônio Giampaulo 
Sarro. Teve como coanfitrião Marcos Geraldo Batistela, presidente da Associação dos Procuradores 
do Município de São Paulo, e as participações de Larissa Clare Pochmann da Silva e Rodrigo 
Becker, que explanaram sobre os temas “Precedentes Vinculantes no CPC/2015” e “Efetividade da 
Execução”, respectivamente. O vídeo está disponível no link  http://bit.ly/livejaneiro_aida.

CVG-SP
MARCOS KOBAYASHI É 
ACLAMADO PRESIDENTE
O Clube Vida em Grupo São Paulo 

(CVG-SP) elegeu por aclamação 
Marcos Kobayashi como presidente 
para a gestão 2021/2022, em 
assembleia virtual, realizada no 
dia 10 de dezembro. Vice-presidente na última gestão, ele sucederá no cargo Silas 
Kasahaya, que termina o seu segundo mandato e passa a presidir o Conselho 
Consultivo. Kobayashi contará com 22 membros na diretoria, dos quais oito 
estreantes. Três novos na diretoria de Relações com o Mercado – Anderson Fabiano 
Mundim Martins, Carlindo Boaventura Ferreira e Flávio Vasques de Oliveira – e 
cinco na diretoria de Seguros – Asenate Souza, Israel Angelo dos Santos, Lidiane da 
Rocha, Luiz Eduardo Dilli Gonçalves e Mauricio de Oliveira Leite. 

UCS
PARCERIA ENTRE CORRETORES E 
SEGURADORAS
No dia 16 de dezembro, aconteceu uma live da União 

dos Corretores de Seguros (UCS), com a participação do 
presidente do SindsegSP, Rivaldo Leite. O executivo fez um 
balanço sobre o ano de 2020, que, apesar dos desafios, 
foi muito positivo 
para o setor de 
seguros, e reforçou 
a importância da 
parceria com os 
corretores para 
o setor continuar 
crescendo em 2021.

BÔNUS

ANSP
E-BOOK DE SEGUROS 
A Academia Nacional de Seguros e 

Previdência (ANSP) lançou a terceira 
edição do e-book “Seguros em Artigos 
de Acadêmicos”. Com 20 artigos de 
27 autores, a obra é um canal de 
comunicação entre a ANSP e o mercado, 
que fomenta e viabiliza a produção e 
difusão do conhecimento. Dividido em 
duas partes, uma de artigos doutrinários 
e outra de textos mais curtos, a obra 
reúne diversos assuntos, como o Seguro 
Saúde, Sustentabilidade, Seguro de 
Pessoas, Seguro Agrícola, Riscos Cibernéticos, Open Insurance, entre outros. É 
possível acessar mais informações pelo link http://twixar.me/tS9m.

CIST
ENTREVISTA SOBRE SEGUROS E LOGÍSTICA 
O presidente do Clube Internacional de Seguros de 

Transportes (CIST), Salvatore Lombardi Jr, concedeu entrevista 
sobre seguros e logística ao jornalista Wesley Naito, da 
LOGSCM, com a participação especial do apresentador do 
Programa Inova 
360 na Record 
News, no Quadro 
Logística, e CEO 
Ilog360, Eurico 
Cesarino. A 
gravação está 
disponível no link 
http://bit.ly/
entrevista_cist. 



As assessorias de seguros podem 
apoiar os corretores? Esta questão foi 
o enfoque principal do debate virtual 
“Distribuição de Seguros – Parcerias 
e Cooperação” promovido pelo Clube 
dos Corretores de Seguros de São Pau-
lo (CCS-SP), no dia 19 de janeiro, com 
transmissão ao vivo pela internet. 

A live, que marcou a estreia da série 
Prata da Casa, reuniu três associados 

do CCS-SP que atuam em assessorias: Jorge Teixeira 
Barbosa (Valor-Ação), Nilson Barreto (NBA) e Roberto 
Benedito de Oliveira (Active), sob a mediação do mentor 
Evaldir Barboza de Paula.

O mentor explicou que Prata da Casa é um projeto da 
nova gestão criado para valorizar e divulgar os talentos 
dos associados. Em seguida, ele apresentou números 
que comprovam a evolução das assessorias. 

De acordo com o relatório da Aconseg-SP, entidade que 
congrega as assessorias em São Paulo, o faturamento em 
prêmios dos mais de 30 mil corretores afiliados atingiu 
R$ 2 bilhões em 2020. “Neste ano, já temos 33 mil as-
sociados. Hoje, poucas assessorias não fazem parte da 
Aconseg-SP”, reforçou Oliveira.

Nilson Barreto explicou que o crescimento é resulta-
do de uma espécie de “reversão” na forma de trabalhar 
dos corretores, que antes preferiam manter parcerias 
com muitas seguradoras. “É difícil para o corretor 
assimilar as condições gerais de tantas seguradoras. 
Por isso, atualmente, ele prefere manter duas ou três 
parceiras e trabalhar com as demais por meio de as-
sessorias”, explicou.

ESPAÇO DO CLUBE

Apoio das assessorias aos corretores  
foi tema da live Prata da Casa
Associados do CCS-SP 
que atuam em assessorias 
tiveram a oportunidade 
de explicar os benefícios 
desse modelo de negócio 
aos corretores de seguros

Barreto observou que algumas seguradoras preferem 
os corretores que possuem um mix de carteira. “É uma 
tendência de mercado e as assessorias estão à disposição 
para ajudar os corretores com treinamentos, ferramentas 
digitais etc.”

Jorge Barbosa acredita que, passados 18 anos desde a 
fundação da Aconseg-SP, hoje, os corretores entendem 
o modelo de atuação das assessorias. “Somos o braço 
das seguradoras perante o corretor”, completou. Para 
Evaldir Barboza, o relacionamento com os corretores é 
de “confiabilidade, intimidade, parceria e conveniência”.

Participando pela internet, Edson Fecher quis saber 
se por causa da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
as assessorias estão preocupadas com as informações 
que retêm. Oliveira esclareceu que não vê problemas, 
porque os dados são repassados pelos corretores. “Não 
temos acesso aos dados do segurado”, disse. 

Por outro lado, Jorge Barbosa revelou que a maioria 
dos corretores ainda está alheia à LGPD. Já do lado 
das assessorias, as precauções existem até para evitar 
eventuais danos à imagem e também por conta dos rí-
gidos contratos mantidos com seguradoras. “Se houver 
reclamação contra assessorias, vamos agir”, declarou.

 

Sucessão empresarial
A sucessão empresarial foi uma das questões trazidas 

pelo mentor, que contou a sua experiência bem-sucedida. 
Oliveira informou que as assessorias costumam alertar 
os corretores em relação à necessidade de preparar a 
sucessão. “O importante é não deixar o negócio morrer”. 
Para Evaldir Barboza, além de estimular os filhos, vale 
a pena aproveitar os programas oferecidos pelas segu-
radoras, que disponibilizam treinamentos e dinâmicas 
de grupo.

Também foi colocado em debate a prática de algumas 
seguradoras de estabelecer metas de produção para os 
corretores. Barreto confirmou, revelando que, às vezes, 
os corretores que não atingem as metas enfrentam res-
trições. Jorge Barbosa disse que esta é uma discussão 
antiga. “As assessorias atendem aos pequenos corretores, 
porque se fossem grandes trabalhariam direto com as 
seguradoras e com outras condições comerciais. Por 
isso, não adianta exigir do pequeno o que ele não pode 
cumprir”, afirmou.

Nesse aspecto, Oliveira chegou a discordar em relação 
à definição do porte dos corretores. “Às vezes é difícil 
mensurar, porque um corretor médio para a assessoria 
pode ser pequeno para a seguradora. Mas, de forma geral, 
as seguradoras agem de forma diplomática”. 

Em seguida, o mentor expôs a opinião de um inter-
nauta: “por que preterir o corretor pequeno se no futuro 
ele pode ser grande?”. Evaldir Barboza concordou: “a 
evolução do pequeno é a de todo o mercado”. 
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QSAÚDE
RENAN PINTO, CFO 
Com ampla bagagem em finanças 

corporativas e em cultura tecnológica, 
o executivo assume a função de Chief 
Financial Officer (CFO) no Qsaúde, foi 
lançado em outubro do ano passado. 
Renan tem vasta vivência internacional 
em finanças corporativas, fusões e 
aquisições, tesouraria e estratégia.

AGCS
OLAV SPIEGEL, CIO
O executivo assume o papel de Chief Information 

Officer (CIO) da Allianz Global Corporate & Specialty SE 
(AGCS), reportando-se diretamente à Chief Operating 
Officer e membro do Conselho de Administração AGCS 
SE, Bettina Dietsche. O executivo ingressou na Allianz 
em 2016 como diretor de Business Operations e COO da 
Allianz Technology of America (ATA), após ter ocupado 

vários cargos em consultoria e, em 2018, foi transferido para a Allianz SE. Spiegel é 
formado em Engenharia e Gestão da Informação e ficará baseado em Munique.

BRASILPREV
RODRIGO CARAVELLI, 
SUPERINTENDENTE DE NOVOS CANAIS
Funcionário da Brasilprev desde abril de 2018, o 

executivo liderou a Consultoria de Investimentos e a 
Estratégia Corporativa, Projetos e Processos, além de 
ter atuado como consultor em projetos de liderança e 
gestão da mudança em grandes empresas de diversos 
setores. Caravelli é graduado em Administração 
de Empresas e Finanças, e tem pós-graduação em 
Mercado de Capitais.

HDI SEGUROS
MAURICIO GALIAN, VICE-
PRESIDENTE TÉCNICO
O executivo é formado em Marketing, 

tem especialização em Matemática 
Financeira e MBA em Gerenciamento 
Avançado, com mais de 30 anos de 
experiência na área de seguros. Iniciou sua 

carreira na Paulista Seguros e ocupou importantes funções, como 
diretor técnico, diretor de Sinistros e Diretor de TI, Operações e 
Pós, em seguradoras como AGF, Liberty, BBMapfre e MAPFRE.  

POTTENCIAL
CLÁUDIO LENDECKER,  
DIRETOR COMERCIAL
O executivo assume como novo diretor Comercial. 

A mudança na gestão faz parte da estratégia de 
expansão e diversificação da Pottencial, que visa 
oferecer um portfólio de produtos mais amplo 
e aderente ao mercado, satisfazendo as necessidades de diferentes públicos. 
Lendecker ocupava a posição de diretor de Seguros Imobiliários, tendo sido 
responsável por importantes conquistas à frente da área.

SULAMÉRICA
RICARDO BOTTAS, PRESIDENTE
A SulAmérica indicou o atual diretor Vice-

Presidente de Controle e Relações com 
Investidores para a posição de diretor presidente 
após o término do atual mandato. Bottas é 
Administrador de Empresas, com especialização 

em Finanças Corporativas, e tem mais de 20 anos de experiência em companhias 
abertas nas indústrias de seguros, energia elétrica, petróleo e gás, e em auditoria.

RJOSÉ CARLOS SILVA, LÍDER 
DA ÁREA COMERCIAL
Profissional experiente na área de vendas 

do mercado de saúde suplementar, 
o executivo é formado em Gestão e 
Planejamento de Marketing e Vendas, e 
tem mestrado em Gestão Empresarial.

EZZE
SANDRO PVEGLIANO, 
DIRETOR DE PROPERTY 
& CASUALTY
O executivo, que é formado 

em Engenharia Mecânica, com 
MBA em Finanças, pela American 
University, possui experiência nas 
carteiras de P&C, Transportes, 
Aeronáutico, Engenharia, Linhas 
Financeiras e Garantia.

MAPFRE
FELIPE NASCIMENTO, CEO
O executivo atua há mais de 15 anos na 

companhia e assume a liderança das áreas 
de Operações e Comercial, além das equipes 
técnicas de seguros - que incluem os segmentos 
de Automóveis, Seguros Gerais, Grandes Riscos 
e Vida. Com passagens pelo Unibanco e pela 
Companhia de Seguros do Estado de São Paulo, 
é graduado em Administração de Empresas e 
formado pelos programas de Gestão Avançada e Estratégia Competitiva.

AUSTRAL

ARTHUR FARME 
D’AMOED NETO, CFO
Com mais de 20 anos de 

experiência no mercado de 
seguros, o executivo comandará a 
área financeira das empresas do 
Grupo. Neto vem de um período 
recente de novas experiências e 
aprendizagem. 

MOVIMENTAÇÕES
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ofertas simples e completas para facilitar as vendas 
dos parceiros de negócios. Parte disso, devido à 
indústria estar mais digitalizada na atuação do canal 
de distribuição, nos relacionamentos com parceiros de 
negócios e segurados, nos processos, produtos, serviços 
e nas experiências dos clientes com as seguradoras.

Além disso, observa-se forte demanda dos consumidores 
por produtos mais personalizados, feitos sob medida e 
que se ajustem ao bolso de cada cliente. Essa tendência 
tem crescido bastante e as empresas do setor começam 

a se movimentar para 
desenvolver produtos 
mais alinhados ao perfil do 
consumidor. 

Fato é que, na última 
onda de inovações, lançada 
pela Allianz Seguros em 
novembro, foram realizados 
investimentos em ofertas 
que estivessem ainda 
mais condizentes com as 
necessidades do segurado 
identificadas no mercado. 

As novidades do setor 
devem contribuir para 
que o parceiro de negócio 
amplie as vendas por 
meio da internet. Tal 
mudança otimiza o tempo 
em cotações e emissões 
de apólices e permite ao 
corretor dedicar mais 

atenção a um papel de consultoria para o consumidor.

O trabalho remoto, amplamente e muito bem 
utilizado durante a quarentena por todo o mercado, 
também deverá ganhar mais força no setor. A prática de 
operações exclusivamente presenciais deve dar espaço 
a um sistema híbrido. A tendência é que colaboradores 
e corretores passem a atuar alguns dias da semana em 
home office e outros presencialmente, em suas empresas. 
No entanto, o mais importante é que o olho no olho seja 
constante entre comerciais e parceiros de negócios, 
independentemente de visitas feitas fisicamente ou por 
meio de canais virtuais. 

Portanto, encerramos 2020 conscientes de que foi 
um ano de muitos aprendizados e confiantes de que os 
avanços alcançados só reforçarão a nossa atuação neste 
ano que acabou de entrar.

Para o mercado de seguros, 2020 será lembrado como o 
ano da pandemia da Covid-19 e da resiliência dos atores 
dos canais de distribuição de seguros. Foi um período 
de muito trabalho, e que mudou a realidade do setor.  

Quando a quarentena começou a ser decretada no 
País, em março, seguradoras, corretores, assessorias se 
organizaram e, em poucos dias, estavam trabalhando 
remotamente. Como quase todos os setores da economia, 
o de seguros apresentou diminuição no faturamento 
ou baixos índices de crescimento por receio dos 
consumidores em relação aos 
impactos da pandemia. Aos 
poucos, porém, com a reabertura 
econômica, os resultados estão 
sendo retomados. 

De acordo com os últimos dados 
disponíveis da Susep, o mercado 
computou, no acumulado de 
janeiro a novembro, faturamento 
de R$ 112 bilhões (sem considerar 
o segmento de saúde) e alta de 5%, 
em comparação ao mesmo período 
de 2019. O resultado marca o sexto 
período seguido de elevação e é o 
que mais se aproximou das taxas 
de início de 2020. 

A superação do mercado de seguros 
brasileiro em meio à pandemia 
está relacionada à aceleração e à 
consolidação da digitalização do 
setor – seguradoras, corretores 
e segurados. Remotamente, os 
corretores, que mostraram vontade e preparo para 
lidar com a realidade digital, seguiram fazendo negócios 
virtualmente. 

Os níveis de transações da Allianz, por exemplo, 
foram mantidos se comparados com números pré-
pandêmicos, em especial em automóvel e massificados. 
Isso só foi possível porque a Allianz já está avançada 
na transformação digital, com seu modelo de negócios 
baseado em conectividade, simplicidade, agilidade e 
moldado para o ambiente virtual. Além disso, por causa 
da pandemia, uma parte da população começa a se 
conscientizar sobre a importância do seguro, percebe 
valor nas ofertas e fecha negócios. 

Todo o aprendizado e mudanças provocados pela 
transformação digital em 2020 devem continuar em 
2021. O mercado de seguros estará mais eficiente, com 

Mercado de seguros começa 2021 reinventado
PONTO DE VISTA

EDUARDO DAL RI
DIRETOR EXECUTIVO COMERCIAL 

DA ALLIANZ SEGUROS, COM 25 
ANOS DE ATUAÇÃO NO SETOR. É 

FORMADO EM CIÊNCIAS ATUARIAIS, 
COM ESPECIALIZAÇÃO EM 

FINANÇAS EMPRESARIAIS E MBAS 
EM MARKETING DE SERVIÇOS E EM 

ECONOMIA DE EMPRESAS. As novidades do 
setor devem contribuir 
para que o parceiro de 

negócio amplie as vendas 
por meio da internet. 
Tal mudança otimiza 
o tempo em cotações 

e emissões de apólices 
e permite ao corretor 

dedicar mais atenção a 
um papel de consultoria 
para o consumidor

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