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VEM AÍ

CASA DO CORRETOR
DE SEGUROS
DE “CARA NOVA”

A partir desta edição,
acompanhe as fotos
da sede do Sincor-SP,
que agora está
totalmente reformulada.
19

PLANOS DE SAÚDE
PARA COMPRAR E VENDER
O SINCOR-SP FECHA PARCERIA COM A QUALICORP
E PASSA A OFERECER PLANOS DE SAÚDE PARA ASSOCIADOS,
ALÉM DE OPORTUNIDADES PARA COMERCIALIZAR PRODUTOS

RANKING DAS
SEGURADORAS

A nova edição mostra faturamento
de R$ 298,1 bilhões do mercado
de seguros em 2020 e principais
companhias em cada ramo. 12

ENCONTRO
TÉCNICO DIGITAL

O Sincor-SP promove o Encontro
Técnico Digital para Corretores de
Seguros e orienta a categoria sobre
propostas da Susep. 20

16

BENEFÍCIOS
CÂMARASIN

Os associados podem contratar
serviços de mediação e conciliação
com desconto e serem remunerados
na indicação de clientes. 25

www.sincorsp.org.br

VISTORIA

COBERTURA ESPECIAL

Sincor-SP e Qualicorp
fecham parceria

Os associados agora têm a oportunidade de contratar
e comercializar planos de saúde.
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COBERTURA BÁSICA

Setor cresce 10,3% no trimestre
TENDÊNCIAS

Virtudes necessárias para os
tempos atuais

08

COOPERATIVISMO

Credicor-SP realiza campanha
especial para novas adesões
VOZ DO CORRETOR

12
10

Comentários da categoria a respeito
de iniciativas do Sincor-SP
CENÁRIO

14

ESCADA

Acima: PIB volta ao patamar prépandemia no 1º trimestre, com
crescimento de 1,2%
Abaixo: Brasil completa 20 dias de
estabilidade em patamar elevado de
mortes por Covid-19

Ranking das Seguradoras
O estudo mostra faturamento de R$ 298,1 bilhões
do mercado de seguros em 2020 e principais
companhias por ramo.

CENÁRIO

Seguro Bike
Com mais de um milhão de bicicletas circulando
apenas na cidade de São Paulo, o seguro ganha
força e expectativa de crescimento.
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COM CORRETOR

Hífen: vamos treinar mais um pouco?

COMISSÕES

Transportes e Cascos - Live sobre seguros
de embarcações

BENEFÍCIOS

Mackenzie - Amplie suas competências
com ensino de qualidade
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Riscos Rurais - Entrevista no Panorama
do Seguro
Plantões Técnicos atendem demandas
dos corretores

TV SINCOR-SP

Acompanhe a programação

26

DIÁLOGO

Sincor-SP estimula associação de
jovens corretores
Vem aí a nova edição do Conexão
Futuro Seguro
APP Sincor Digital sorteia prêmios
mensais

DIÁLOGO

Nova Casa do Corretor de Seguros
Mesmo em recessão econômica, os corretores de seguros associados
conseguem levantar recursos para reformar a Sede do Sincor-SP.

28
DIÁLOGO

Encontro Técnico Digital
O Sincor-SP realiza evento com o tema
“Novas Normativas Susep - Impactos para
os Corretores de Seguros”.
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CÂMARASIN

Magali Geara Penna
O princípio da paz e a família - mediação de conﬂitos
e filosofia sistêmica

27

BÔNUS

AIDA/ ANSP/ CIST/ ENS/ UCS

ESPAÇO DO CLUBE

Live debate iniciativas da Allianz que
priorizam corretores
MOVIMENTAÇÕES

AGCS/ ALPER/ APISUL/ DELPHOS/ MDS/
MITSUI SUMITOMO/ POTTENCIAL/ SABEMI/
SOMPO SEGUROS/ TOKIO MARINE SEGURADORA
PONTO DE VISTA

Murilo Riedel
Crescimento consolidado pela mudança

25

CÂMARASIN

Benefícios em mediação
e conciliação
Associados contam com descontos e possibilidade
de remuneração em serviços da CâmaraSIN.
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Nunca fez sentido para nós
um corretor de seguros se
manter distante de sua entidade
representativa, que luta por seus
pleitos e pela manutenção de sua
profissão, mas agora quem não
está no Sincor-SP literalmente
deixa de ganhar dinheiro. O
Sincor-SP fechou uma parceria
inédita com a Qualicorp, neste
momento em que a importância da saúde está tão
evidenciada, para que os corretores possam ter saúde
“para dar e vender”. Trabalhamos muito para oferecer
um plano de saúde adequado aos corretores de seguros
e ainda ganhamos uma bela oportunidade de negócios.
Neste momento, vender plano de saúde é
um excelente negócio. A pandemia acelerou as
transformações, exigindo rápida adaptação de todos
os profissionais, e também trouxe um outro olhar por
parte do consumidor, de cuidado maior com a saúde
e a proteção. Este é o momento do plano de saúde,
o cliente está demandando, se o corretor não oferecer
outro irá.

Com parcerias
estratégicas, como
a inédita iniciativa
com a Qualicorp,
viabilizamos
benefícios e negócios
aos corretores

Além de poder contratar planos de saúde
diferenciados, como detalhamos na reportagem de
capa desta edição, o corretor de seguros associado
ao Sincor-SP ainda pode comercializar todo o portfólio
Qualicorp, que conta atualmente com produtos de mais
de 100 operadoras parceiras. Antes, para ter acesso,
era preciso se filiar a uma empresa de assessoria ou
plataforma. É um ganho inédito e muito importante
poder atuar diretamente. Entre as vantagens está a
oferta de planos coletivos por adesão, graças à parceria
com entidades de classe.

Estamos sempre ouvindo a categoria, na busca por
soluções inovadoras e para construir juntos pontes
para o futuro. A parceria visa reforçar nosso contato
direto com esses profissionais e nos permite dar
mais um passo na direção de apoio ao corretor. Com
a parceria, a Qualicorp, por outro lado, se aproxima
do profissional qualificado que é o associado
ao Sincor-SP.
Sempre defendemos, em nossa gestão à frente do
Sincor-SP, a importância de o corretor atuar com
autonomia, empreendedorismo e em um ambiente
favorável a seu desenvolvimento. Além desta nova
oportunidade, estamos desenvolvendo diversas
unidades de negócios e um Sincor Digital para oferecer
meios para o corretor aumentar os seus ganhos.
A nova edição do Ranking das Seguradoras,
levantamento anual realizado pelo Sincor-SP, confirma
a resiliência do mercado de seguros, mesmo diante de
cenário adverso no País. Segundo o estudo, o setor de
seguros faturou R$ 298,1 bilhões em 2020, quando
passamos por inimagináveis desafios, principalmente
em decorrência do necessário isolamento social para
conter o novo coronavírus, que paralisou atividades,
desencadeando a pior crise econômica desde 1929.
Naturalmente, o setor de seguros foi impactado, mas
está entre os mais resilientes e que melhor puderam
se adaptar.
Nunca antes o mercado de seguros apresentou tantas
oportunidades e ao mesmo tempo tantos desafios.
As chances de crescimento são imensas, porém só para
quem estiver preparado. Por isso, além de ferramentas
práticas, seguimos levando capacitação, condições
para que o corretor de seguros possa entender
as mudanças deste período disruptivo e consiga
se desenvolver.
Segundo pesquisa que realizamos, 42% dos
corretores de seguros não entendem as novas regras
dos seguros de danos massificados e de grandes
riscos, 52% não compreendem o sandbox e 16%
desconhecem o Open Insurance. Para esclarecer e
orientar a categoria, o Sincor-SP realizou o Encontro
Técnico Digital com o tema “Novas Normativas Susep
– Impactos para os Corretores de Seguros”, que foi
aprovado por mais de 75% dos corretores de seguros
que participaram da pesquisa pós-evento.
O corretor de seguros, atuando como um
consultor do cliente, será cada vez mais necessário no
cenário pós-pandemia, no entanto, precisa aprimorar
a qualificação para acompanhar as transformações
e atender às novas exigências dos clientes.
Estamos atentos e trabalhando para juntos
vencermos os obstáculos e identificarmos as
melhores oportunidades.
Forte abraço,

ALEXANDRE CAMILLO

PRESIDENTE DO SINCOR-SP

Ouvidoria: Octavio Milliet
Telefone: (11) 3188-5000/ Opção 4 – ouvidoriasp@sincorsp.org.br

Nova coparticipação
SulAmérica PME
com Limitador Mensal

Redução de até 25%
no valor do plano*

Seu cliente utiliza quando precisar e não se preocupa na hora de pagar.
Ao usar o plano de saúde, será cobrado, no máximo, o valor de coparticipação mensal
correspondente ao plano contratado.
Mais uma opção criada pela SulAmérica pensando na Saúde Integral, levando bem-estar
físico, emocional e financeiro para seus novos clientes.

Confira todos os
limitadores de cada plano
no Portal do Corretor.

*Comparado com o preço de um plano sem coparticipação, na modalidade ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Este material contém informações resumidas que poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Os benefícios aqui descritos
estão sujeitos à capacidade técnica e poderão ser descontinuados, a exclusivo critério da SulAmérica. O produto SulAmérica Saúde obedece à legislação que regulamenta os seguros e às condições contratuais, que devem ser lidas previamente à sua contratação.
Para mais informações acesse: sulamerica.com.br. Razão Social: Sul América Companhia de Seguro Saúde CNPJ: 01.685.053/0013-90. Sul América Serviços de Saúde S.A. e CNPJ: 02.866.602/0001-51.SAC: 0800-722-0504 e Ouvidoria: 0800 725 3374, horário
atendimento 08:30h às 17:30h (tenha em mãos o protocolo de atendimento).

COBERTURA BÁSICA
SETOR CRESCE 10,3% NO TRIMESTRE

Segundo a 43ª edição da Conjuntura CNseg, o
setor de seguros registrou avanço de 10,3% no primeiro
trimestre de 2021, na comparação com o mesmo período do
ano passado. A arrecadação de prêmios atingiu o montante
de R$ 71,2 bilhões. A publicação revela que o resultado
foi inﬂuenciado pela forte demanda dos segmentos de
danos e responsabilidades, com alta de 12,8%, e de vida e
previdência, com incremento de 10,2%.

GASTOS COM COVID-19
SOMAM R$ 27 BILHÕES

2,5 MILHÕES DE
TELECONSULTAS

Segundo levantamento realizado pela
FenaSaúde, as quase 700 operadoras
de planos de saúde no Brasil gastaram o
montante de R$ 27 bilhões com atendimento
a pacientes com Covid-19, entre março de
2020 e abril de 2021. O valor representa
16,3% de todos os gastos das operadoras.
Na conta foram considerados custos com
leitos de internação e de UTI, além de
exames sorológicos e PCR. Os procedimentos
eletivos não urgentes cresceram 24%,
número superior a 2019, quando não havia
pandemia. No entanto, a FenaSaúde mostra
que os gastos globais das operadoras caíram
em 2020 na comparação com o ano anterior.

A Associação Brasileira de Planos de Saúde
(Abrange) aponta que as operadoras de
planos de saúde contabilizaram mais de 2,5
milhões de teleconsultas entre os meses de
abril de 2020 e março de 2021. Cerca de
90% dos atendimentos foram solucionados
a distância, ou seja, a cada
dez pacientes atendidos, nove não
precisaram ir ao hospital, garantindo a
segurança dos beneficiários em tempos de
pandemia. A telemedicina ainda não está
regulamentada de forma definitiva no Brasil,
já que a Lei nº 13.989 autoriza o uso em
caráter emergencial, apenas durante a crise
do coronavírus.

TENDÊNCIAS
VIRTUDES NECESSÁRIAS PARA OS TEMPOS ATUAIS
Este é um artigo que desejo escrever há
muito tempo, mas sempre fiquei em dúvida.
Afinal, a minha obrigação nesse espaço é
comentar e analisar aspectos relativos ao
setor de seguros, sobretudo os ligados a
economia e estratégia, tanto nacionais
como internacionais.
Falar de virtudes e de filosofia indiana fogem,
naturalmente, da editoria. Não é para isso que
esse espaço foi criado. Mas, enfim, vivemos
momentos bem atípicos que demandam,
muitas vezes, abordagens também atípicas.
Nesta edição, teremos, então, uma exceção
do que usualmente aparece.
O equilíbrio emocional das pessoas é
fundamental, com espelho direto na atuação
profissional. Sem equilíbrio emocional,
não há um bom profissional. Isso vale para
todos, inclusive para o setor de seguros.
Pode-se comentar que a profissão do futuro,
com a pandemia, é quem trabalha na área
de Tecnologia da Informação (TI)? Talvez
não. Diria que podem ser os psicólogos e
psiquiatras. Quem sabe?
Segundo a filosofia indiana, o “Shat
Sampatti” são as seis virtudes (os termos
estão em sânscrito, a língua antiga indiana)
que contribuem para a grandeza de caráter.
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“Kshama” (ter tranquilidade interior
da mente).
A palavra “Shanti” (paz) vem da palavra
“Kshama”. Quando a mente não está em
paz, seu intelecto fica embotado e nebuloso,
impossibilitando de ouvir ou entender o que
a outra pessoa está dizendo.
“Dama” (ter uma palavra que prevaleça
sobre seus próprios sentidos). Seu intelecto
diz uma coisa, mas seus olhos desobedecem
e seguem outra. Ter “Dama” significa ter
um alinhamento perfeito entre sua mente e
seus sentidos.
“Titiksha” (ter tolerância). Significa a
capacidade de suportar até mesmo aquilo
que não é do seu agrado. Ter “Titiksha”
significa ser paciente e tolerante. Manter o
equilíbrio e ser capaz de suportá-lo quando
situações indesejáveis ocorrem.
“Shraddha” (confiar em algo que você não
conhece completamente). Sem “Shraddha”,
nada se pode mover na vida.

Por exemplo, seu médico lhe diz para
tomar um determinado medicamento.
Você toma o remédio porque tem fé no
médico. Se você não tem fé no médico,
não vai tocar no remédio. Portanto, nossa
vida é baseada na fé.
“Uparati” (desfrutar de tudo o que faz,
mesmo que seja algo pequeno). Quem
não tem entusiasmo não pode criar ou
inventar nada novo. “Uparati” significa
fazer tudo com coração e presença; ou
seja, encontrando alegria e tendo total
interesse por tudo que faz.
“Samadhana” (ter contentamento).
Uma pessoa que está contente reverbera
uma sensação de alegria interior. Ela
exala vibrações positivas que todo mundo
quer ter. Contentamento não é letargia,
é criatividade, e a criatividade ﬂoresce
quando há “Samadhana”.
Ficam essas dicas. Muita saúde a todos.

Referências:

Leia mais sobre “Shat Sampatti” em https://bit.ly/3g7Sxw5
ESTA COLUNA É ELABORADA PELO CONSULTOR DE ECONOMIA DO SINCOR-SP, FRANCISCO GALIZA

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS

Em tramitação no Senado, o projeto do Novo Refis
pretende incluir também as dívidas anteriores à pandemia,
fornecendo aos empresários condições de negociação
fiscal proporcional à queda de receita. A proposta ainda
possibilita a utilização do prejuízo fiscal como crédito para
abater o valor a ser pago pelos impostos acumulados
de anos anteriores. As condições da negociação direto
entre devedores e governo, chamada transação tributária,
também serão facilitadas, com descontos que podem
chegar a 70%. A medida ainda vai permitir descontos
de até 100% sobre multas, já juros e encargos terão
abatimento de até 70%.

SEGURO RURAL COM
RECURSOS DE R$ 693
MILHÕES

SEGUROS
FINANCEIROS
EM ALTA

Tradição, solidez e segurança sustentam
a nossa trajetória e, assim, chegamos aos
108 anos protegendo milhares de famílias.
Comemoramos essa conquista ao seu lado
e desejamos reforçar cada vez mais a
nossa parceria.

CUIDANDO DO SEU FUTURO.

de maio

Aniversário

GBOEX

OBRIGADO POR ESTAR
SEMPRE CONOSCO!

BE

0800 541 2483 | www.gboex.com.br

GBOEX – GRÊMIO BENEFICENTE – CNPJ Nº 92.872.100/0001-26.

Segundo anúncio do Ministério da
Agricultura (MAPA), o Programa de Subvenção
ao Prêmio do Seguro Rural vai receber
recursos da ordem de R$ 693 milhões em
junho. O montante está dentro do total e
R$ 976 milhões, previstos na Lei Orçamentária
Anual. Do total, R$ 400 milhões serão
destinados para contratação de seguro às
culturas de inverno. O restante do valor
será destinado para frutas (R$ 65 milhões),
pecuária (R$ 6 milhões), ﬂorestas (R$ 1
milhão) e demais culturas (R$ 21 milhões).

Os últimos dados levantados pela
Susep, com base nos números
divulgados pelas seguradoras,
apontam uma tendência de
crescimento nos seguros de riscos
financeiros, de crédito e de garantia.
De janeiro a março, a arrecadação
apurada nessas carteiras ultrapassou
a marca de R$ 1,2 bilhão, o que
representa avanço de 14,6% em
comparação ao mesmo período no
ano passado.

COOPERATIVISMO

Sicoob Credicor-SP realiza campanha
especial para novas adesões
A Cooperativa de Crédito dos Corretores de Seguros (Sicoob Credicor-SP) está
com uma campanha especial para novas adesões (investimento) em cotas até 30
de junho. O valor da adesão de R$ 600,00 em conta capital, na campanha poderá
ser realizado em 10 parcelas de R$ 60,00.
Conta capital é o valor que cada pessoa investe ao ingressar na cooperativa e
abrir sua conta corrente Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. O valor fica depositado
na conta capital do cooperado, com rendimento financeiro de até 100% da Selic
sobre o saldo médio anual em cotas. “Investir na aquisição de cotas-parte é
garantir bons rendimentos em seu patrimônio”, afirma a gerente da Credicor-SP,
Geny Schimith.
“O intuito da campanha é convencer os corretores de seguros, definitivamente,
a reduzirem os custos bancários com as tarifas e taxas de juros aplicadas pelos
bancos, além de contarem com participação nas sobras (lucro) da cooperativa”,
incentiva Geny.

• Parentes de até 3º grau;
• Se o cooperado tiver CNPJ de outro segmento poderá
também abrir conta desta outra empresa;

• Seguradoras e funcionários de seguradoras;
• Prestadores de serviços;
• Todo ecossistema do mercado de seguros.
Tarifas diferenciadas
Manutenção de Conta

0,00

Talão de Cheques Pessoa Jurídica

5,00

Talão de Cheques Pessoa Física
Extrato

Emissão de TED/DOC
Empréstimo para Aposentados (Consignado INSS)

Empréstimo Consignado Folha de Pagamento

Capital de Giro (dependendo do prazo)

Crédito Pessoal (dependendo do prazo)

Podem aderir à Credicor-SP:

• Corretores de seguros Pessoas Físicas;
• Corretores de seguros Pessoas Jurídicas;
• Cônjuges e filhos;
• Sócios;
• Funcionários da corretora;

Financiamento de Automóvel (dependendo do prazo)
Financiamento de Equipamentos de Informática (dependendo
do prazo)

Financiamento para Placas Fotovoltaicas
Cobrança por Emissão de Boleto
Cheque Especial

0,00
0,00

R$ 6,00

1,18% a 1,5% a.m.
2,0% a 2, 7% a.m.
2,5% a 2,9% a.m.
2,5% a 2,9% a.m.

0,98% a 1,19% a.m.
1,98% a 2,2% a.m.
0,79% a.m.
R$ 2,90

4,50% a.m.

4 saques no mês sem custo para P.F.
R$ 6,00 para P.J.

Saques na Rede 24 Horas

Prezado Sr. Giorgio Giuseppe Flávio Marchetti, conforme consta no
Estatuto Social do Sincor-SP, o corretor de seguros com idade superior a
70 anos e que seja associado (Pessoa Física) há, pelo menos, 10 anos,
tem direito à isenção do pagamento da contribuição associativa. Sendo
assim, agradecemos pela parceria de tantos anos como associado, saiba
que ao longo de todo esse tempo estamos trabalhando e fortalecendo
a classe dos corretores de seguros de nosso Estado e, certamente, o
senhor contribuiu com essa trajetória. Diante disso, é com muito apreço e
consideração que informo que, a partir deste mês, o senhor passará a ser
SÓCIO REMIDO, ou seja, será beneficiado com a isenção do pagamento da
Contribuição Associativa. Forte abraço,
ALEXANDRE CAMILLO
PRESIDENTE DO SINCOR-SP
POR E-MAIL, 28 DE MAIO DE 2021

Sr. Alexandre Camillo, muito obrigado pela isenção e,principalmente, pela
atenção que vocês prestaram durante todos esses anos. Espero continuar
tendo um ótimo relacionamento e, o que depender deste SÓCIO REMIDO,
podem continuar contando. Grande abraço.
GIORGIO GIUSEPPE FLAVIO MARCHETTI
CORRETOR DE SEGUROS DA REGIÃO SÃO PAULO OESTE
POR E-MAIL, 28 DE MAIO DE 2021

ENCONTRO TÉCNICO DIGITAL

Muito importante ser associado ao Sincor-SP. Mais do que nunca vamos
precisar de suporte e proteção. Não fosse o empenho do Sindicato, nossa
profissão não faria mais parte do sistema desde novembro de 2019.
PORTO GENOVA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
EMPRESA DA REGIÃO SÃO PAULO CENTRO
PELO YOUTUBE, 20 DE MAIO DE 2021

DIRETO & RETO COM CAMILLO

Parabéns Sincor-SP. Inovar é necessário e a oportunidade precisa ser
trabalhada com franqueza no falar, acreditando que uma parceria sempre
precisa de ajuste.
NIDOVAL CHAVES JUNIOR
CORRETOR DE SEGUROS DE ARAÇATUBA
PELO YOUTUBE, 26 DE MAIO DE 2021
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1. PIB volta ao patamar pré-pandemia
no 1º trimestre, com crescimento
de 1,2% (IBGE)
2. Entidades do setor de seguros lançam
campanha para alertar sobre os
perigos da proteção veicular

ACIMA

3. Seguro rural cresce 96,6% entre os
meses de fevereiro e março (CNseg)

1. Brasil completa 20 dias de
estabilidade em patamar elevado
de mortes por Covid-19.
O País supera 470 mil óbitos.
(Consórcio de Veículos de Imprensa)
2. Sequestros cibernéticos cresceram
60% em 2020 (SonicWall)
3. Bandidos dão golpe em nome do
Conselho de Recursos do Sistema
Nacional de Seguros Privados (Susep)

ABAIXO

ESCADA ABAIXO

NOVO SÓCIO REMIDO

ESCADA ACIMA

VOZ DO CORRETOR

C-100 M-20 Y-70 B- 0

COM CORRETOR
HÍFEN: VAMOS TREINAR MAIS UM POUCO?
1. Antiinflamatório/ anti-inflamatório
Errado: O dentista prescreveu um antiinﬂamatório ao paciente.
Certo: O dentista prescreveu um anti-inﬂamatório ao paciente.

Regra - Com base no acordo ortográfico, o hífen é utilizado quando o prefixo
termina com a mesma vogal com que se inicia o segundo elemento, ou com h.
2. Anti-social/ antissocial
Errado: Aquele político se comporta de maneira anti-social.
Certo: Aquele político se comporta de maneira antissocial.

Regra - Depois do prefixo, quando o segundo elemento começa com s ou r, as
consoantes devem ser duplicadas.

Exemplos: antirreligioso, contrarregra, infrassom, minissaia, contrassenso,

microssistema.

3. Anti-rugas/ antirrugas
Errado: A minha avó sempre usou creme anti-rugas.
Certo: A minha avó sempre usou creme antirrugas.

AMPLIE SUAS COMPETÊNCIAS
COM ENSINO DE QUALIDADE
O Instituto Presbiteriano Mackenzie oferece descontos em cursos
aos corretores de seguros associados, sendo extensivos a cônjuges
e filhos, bem como sócios e colaboradores de empresas corretoras
de seguros e seus respectivos cônjuges e filhos.

Regra - Depois do prefixo, quando o segundo elemento começa com s ou r, as
consoantes devem ser duplicadas.
4. Ultra-romântico / ultrarromântico
Errado: O namorado da minha irmã é ultra-romântico.
Certo: O namorado da minha irmã é ultrarromântico.

Regra - Depois do prefixo, quando o segundo elemento começa com s ou r, as
consoantes devem ser duplicadas.

Observação: super-romântico - com hífen, porque o prefixo termina com a
consoante r e a segunda palavra começa com a mesma letra.
Exemplo: A corretora de seguros namora um rapaz super-romântico!

5. Decreto lei/ decreto-lei

Errado: O decreto lei não atendeu às necessidades dos cidadãos.
Certo: O decreto-lei não atendeu às necessidades dos cidadãos.

Regra - Segundo o novo acordo ortográfico, o hífen se mantém nas palavras
compostas por justaposição, cujos elementos formam uma unidade com
significado próprio.

Exemplos: arco-íris, ano-luz, azul-escuro, conta-gotas.

6. Matéria prima/ matéria-prima
Errado: A matéria prima utilizada na obra foi superfaturada.
Certo: A matéria-prima utilizada na obra foi superfaturada.

Regra - O hífen se mantém nas palavras compostas por justaposição, cujos
elementos formam uma unidade com significado próprio.
7. Microondas/ micro-ondas
Errado: Sempre uso o forno de microondas para descongelar os alimentos.
Certo: Sempre uso o forno de micro-ondas para descongelar os alimentos.

Regra - O hífen é utilizado quando o prefixo termina com a mesma vogal com que
se inicia o segundo elemento, ou com h.
8. Auto-escola/ autoescola
Errado: Amanhã cedo tenho aulas na auto-escola.
Certo: Amanhã cedo tenho aulas na autoescola.

Regra - Após a reforma ortográfica, o hífen deixou de ser empregado quando o
prefixo termina em vogal diferente da vogal com que se inicia o segundo elemento.
Logo, o correto é autoescola, sem hífen.
Amigos e leitores queridos, bons estudos!

ESTE QUADRO É PRODUZIDO PELA DOCENTE DA UNISINCOR, SUELY AGUIAR
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30% de
desconto
Nos campi
São Paulo, Alphaville
e Campinas

Projeto
Multicompany
Descontos nos cursos
de pós-graduação
lato sensu graduação
tecnológica e
mestrado para o 2º
semestre de 2021

Ensino a
distância
Mais de 20 cursos
para estudar em
qualquer lugar, com
10% de desconto

SOLICITE CUPOM DE DESCONTO

(11) 99134-9795 • (11) 3434-2970
dariani.gomes@mackenzie.br

ACOMPANHE A PROGRAMAÇÃO
Seguro de Cascos Marítimos
- Embarcações de Recreio

bit.ly/live-segurodecascos

Atendimento online
aos associados

bit.ly/plantaodascomissoes

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

Descontos nos
equipamentos Dell

bit.ly/dell-beneﬁcio

Proporção Receita Seguro Auto
(sem DPVAT)/Pessoas

DIÁLOGO
CENÁRIO

Setor fatura R$ 298,1 bilhões em
2020, aponta nova edição do Ranking
das Seguradoras
Evolução das Proporções dos Ramos

Levantamento anual,
realizado pelo Sincor-SP,
conﬁrma resiliência do
mercado de seguros,
mesmo diante de
cenário adverso no País

O Ranking das Seguradoras já se tornou
um estudo consolidado, e aguardado, pelo
setor. A nova edição aponta receita total
de R$ 298,1 bilhões do mercado de seguros
em 2020, o que representa crescimento de
1,4% em relação ao ano anterior, números
positivos mesmo em um período marcado
pela crise, ocasionada pela pandemia
da Covid-19.
A receita leva em consideração todo o mercado, incluindo DPVAT, e
produtos de acumulação (VGBL e PGBL). Tirando esses segmentos, a receita
ficou em R$ 174,4 bilhões, com variação de 4,8% em relação a 2019.
“Em 2020 passamos por inimagináveis desafios, principalmente em
decorrência do necessário isolamento social para conter o novo coronavírus,
que paralisou atividades, desencadeando a pior crise econômica desde
1929. Naturalmente, o setor de seguros foi impactado, mas está entre os
mais resilientes e que melhor puderam se adaptar”, destaca o presidente
do Sincor-SP, Alexandre Camillo.
O Ranking das Seguradoras é assinado pelo consultor de economia do
Sincor-SP e da Rating de Seguros, Francisco Galiza. “Podemos dizer que o
estudo se tornou uma referência no setor, sendo ansiosamente demandado
por diversos agentes. Ele costuma sair pelo mês de maio, pois é preciso
esperar os dados de seguro saúde da ANS, que são divulgados com certa
defasagem, posteriormente aos números da Susep. Nos profissionais da
área existe sempre a natural curiosidade para avaliar como as seguradoras
evoluíram no último ano. Por exemplo, quem cresceu mais em automóvel
ou em pessoas?”, comenta Galiza.
A edição passada apresentou o índice de concentração de Herfindahl
(IHH) pela primeira vez e constatou que o setor, nos últimos 10 anos,
situou-se em torno de 700 pontos. “Já neste ano, o grau de concentração no
mercado de seguros brasileiro é de 600 pontos, o que sinaliza boa taxa de
competitividade entre as empresas”, explica o consultor. Apesar disso, cinco
seguradoras representam 54% do mercado, são elas: Bradesco, SulAmérica,
Porto Seguro, Banco do Brasil e Zurich Santander.
Considerado o produto de maior destaque nos últimos anos, o seguro
auto sofreu uma das maiores perdas. Foi assim também com o ramo
de transportes. “Consequência direta do momento que o País vive de
diminuição na mobilidade”, explica Galiza.
No caso do seguro auto (mesmo sem levar em conta o DPVAT), em 2010, a
receita era quase 30% maior em relação aos seguros de pessoas (sem VGBL),
mas em 2020 - dez anos depois - foi quase 30% menor. O faturamento atingiu
R$ 35,2 bilhões (sem DPVAT) no ano passado, com os cinco maiores grupos
sendo Porto Seguro, Allianz Seguros, Bradesco Seguros, Tokio Marine
Seguradora e Liberty Seguros.
O Ranking ainda apresenta a participação das seguradoras nos ramos
de pessoas, patrimonial, riscos financeiros, transportes, saúde,
previdência e demais segmentos do setor. O documento, na íntegra,
está disponível gratuitamente no site do Sincor-SP pelo link
http://bit.ly/ranking_seguradoras_2020.
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Ranking dos Ramos - Total (sem VGBL)
Grupos (2020)

Grupos (2019)

Valores

Part. (%)

1

BRADESCO

39.010.086

22,36%

BRADESCO

39.575.664

23,78%

2

SULAMÉRICA

18.945.777

10,86%

SULAMÉRICA

21.252.565

12,77%

3

PORTO SEGURO

15.132.483

8,67%

PORTO SEGURO

14.687.734

8,83%

4

BANCO DO BRASIL

10.386.163

5,95%

BANCO DO BRASIL

10.028.788

6,03%

5

ZURICH-SANTANDER

10.064.537

5,77%

ZURICH-SANTANDER

9.955.905

5,98%

Valores Part. (%)

Resumo do Faturamento - Seguros e Previdência

2020

2019

Var. %

AUTOMÓVEL

35.241

36.024

-2,2%

PATRIMONIAL

17.514

16.323

7,3%

PESSOAS

48.110

46.439

3,6%

SAÚDE

47.743

45.762

4,3%

RISCOS FINANCEIROS

5.329

4.505

18,3%

TRANSPORTES

3.613

3.831

-5,7%

DEMAIS

16.894

13.521

25,0%

TOTAL 1

174.445

166.404

4,8%

165

2.068

-92,0%

TOTAL 2

174.610

168.472

3,6%

VGBL

112.707

114.767

-1,8%

PGBL

10.828

10.747

0,8%

298.146

293.986

1,4%

R$ milhões

DPVAT

TOTAL 3

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

É ESPECIALISTA
EM VIDA.

www.capemisa.com.br
/Capemisa.Seguradora

/CapemisaSeguradora

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

/CapemisaSeguradora

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

/Capemisa_Seguradora

CENÁRIO
DIÁLOGO

Bicicletas viram meio de
transporte e evidenciam seguro
Com mais de um milhão de
bicicletas circulando apenas
na cidade de São Paulo,
o seguro ganha força e
expectativa de crescimento

Nos últimos anos, as bicicletas
conquistaram status de meio
de transporte para diversos
paulistanos. As ciclovias e
ciclofaixas espalhadas pela
cidade de São Paulo foram um
incentivo a mais para as pessoas
POR THAMIRES COSTA
voltarem a andar de bicicleta.
Segundo estudo do Instituto de
Pesquisa Multiplicidade Mobilidade Urbana (IPMMU), a capital tem
1,6 milhão de bicicletas e a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET)
indica que 9 mil delas circulam todos os dias.
Reforçando a relevância, e evidência, desse transporte, a Associação
Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike) revela que, somente no
ano passado, o número de vendas cresceu 50% no Brasil, na comparação
com 2019. Na capital paulista, o aumento foi de 66%.
A pandemia também foi responsável pela alta procura de bicicletas e,
segundo especialistas, o novo perfil de ciclista pode ser dividido em três
tipos: aqueles que passaram a usá-las como meio de transporte para
evitar aglomeração nos ônibus, trens e metrôs; aqueles que começaram a
pedalar como forma de atividade física e aqueles que usam as bicicletas
como forma de lazer.
“Pudemos observar, durante o ano passado, uma consolidação na
mudança de comportamento dos brasileiros. Antes da pandemia,
já havia a adesão de bicicletas, seja para lazer, prática esportiva ou
meio de locomoção, mas durante a pandemia a mudança de hábito
foi intensificada de maneira gradual”, declara o gerente de Ramos
Elementares da Porto Seguro, Marcelo Santana.
Segundo o executivo, parte da sociedade acredita que a adesão ao uso de
bike traga maior segurança em questões de aglomeração. “A perspectiva
é que a modalidade continue ganhando força diante dos novos hábitos
adquiridos em prol da saúde e bem-estar. A bicicleta é uma alternativa
que deve conquistar um número cada vez maior de pessoas e a proteção
do bem deve acompanhar esse crescimento”, ressalta.
Para o coordenador de Property e Engenharia da Argo Seguros,
Daniel Camargo, o crescimento elevado do mercado de bicicletas é uma
tendência mundial. “Acredito que as bicicletas, em breve, se tornarão
o principal meio de locomoção nas grandes cidades, seja por questões
relacionadas a sustentabilidade, saúde ou economia de tempo. Com
base em tudo isso, a preocupação das pessoas em proteger o seu bem
ou mesmo de danos causados a terceiros, fez também com que o seguro
de bicicleta fosse mais procurado”, completa.
Com uma grande circulação de bicicletas, os roubos e furtos também
acabam se destacando. De janeiro a novembro de 2020 foram mais de
12 mil ocorrências no Estado, em média um roubo ou furto a cada hora,
segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).
Ao todo, foram 10.541 furtos e 1.856 roubos no período. Diante desses
números, a proteção para as bicicletas também ganha espaço.
O seguro para bicicleta pode ser considerado novo, visto que
antigamente não haviam tantas opções de proteção oferecidas pelo
mercado e a maioria eram produtos desenhados por corretores de seguros
que sentiam essa carência na oferta, como explica o executivo da Argo.
“Quando lançamos o seguro de bicicletas, ainda em 2013, foi um corretor
de seguros que apresentou à companhia essa oportunidade. Desde então,
sempre conversamos com nossos parceiros, clientes e empresas do setor
para buscar, cada vez mais, evoluções e oportunidades nesse segmento”.
Atualmente, diversas seguradoras já comercializam o produto.
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Como funciona o seguro
As coberturas do seguro para bicicletas são parecidas
com as oferecidas numa apólice de automóvel, como roubo,
furto, responsabilidade civil e acidentes pessoais, por
exemplo. “O seguro conta com a cobertura principal de
danos causados na bicicleta e as coberturas adicionais,
além de cobertura de danos e extravio durante viagens
aéreas e/ou rodoviárias, e a possibilidade de extensão das
garantias contratadas para viagens internacionais”, explica
o executivo da Porto Seguro.
Na Argo, os produtos são separados por públicos de
ciclistas diferentes, o Bike Basic, focado em bicicletas de
menor valor; o Bike Mulher, focado no público feminino, e
o Bike Tradicional. “Temos coberturas que vão desde roubo
e/ou furto qualificado em todo território nacional, danos
à bicicleta, até responsabilidade civil”, explica Camargo.
O diretor técnico da Berkley Seguros, Alexandro
Sanxes, explica que o produto da companhia não possui
limitações quanto ao tipo de bicicleta ou de utilização. “A
condição é aderente para bikes tradicionais ou elétricas,
utilizadas como forma de lazer, deslocamento urbano e
até competições, sejam elas profissionais ou amadoras e
ainda temos a possibilidade de estender a cobertura para
utilização fora do País”, completa. “Ao pedalar, o ciclista está
à mercê de uma série de imprevistos, como uma colisão,
uma derrapada, um pneu furado que cause a sua queda e,
sem contar a própria subtração da bike”, defende Sanxes.

Com o aplicativo que disponibilizamos
em parceria com a Seggy, o segurado
pode contratar nosso seguro na hora, pelo
smartphone, e ter a tranquilidade de uma
pedalada muito mais segura
Alexandro Sanxes
Diretor Técnico da Berkley Seguros

CENÁRIO
DIÁLOGO

Coberturas básicas

Riscos excluídos

• Assalto;
• Furto qualificado

• Furto simples;
• Deterioração gradual ou

(na residência ou na rua);
• Danos acidentais (reparo ou
reposição de peças em caso de
acidente durante uso);
• Responsabilidade civil ou
danos a terceiros;
• Acidentes pessoais.

manutenção deficiente;

• Bicicleta sob guarda
de terceiros;

• Danos preexistentes;
• Comportamento negligente.

Quando lançamos o seguro de bicicletas,
ainda em 2013, foi um corretor de seguros
que apresentou à companhia essa oportunidade.
Desde então, sempre conversamos com
nossos parceiros, clientes e empresas do
setor para buscar, cada vez mais, evoluções e
oportunidades nesse segmento
Daniel Camargo
Coordenador de Property e
Engenharia da Argo Seguros

Como vender
Os especialistas indicam que o corretor primeiro analise sua própria
carteira de clientes, em busca de ciclistas. “É uma excelente oportunidade
para o corretor diversificar sua carteira e, cada vez mais, aumentar a
quantidade de apólices por cliente. Quando uma pessoa contrata o seguro,
acaba indicando para os amigos do grupo de pedal e novas oportunidades
surgem. Como esse seguro está sendo conhecido e divulgado, o corretor
que sair na frente terá uma excelente oportunidade de se especializar e se
tornar referência no segmento”, recomenda o executivo da Argo.
Santana, da Porto, ressalta que o produto tem ganhado notoriedade, já que
as bicicletas possuem alto valor agregado, como as utilizadas por ciclistas
profissionais, por exemplo. “O valor das bicicletas costuma ser mais elevado,
o que coloca esses ciclistas em maior exposição quando falamos em roubos
e, até mesmo, em casos de acidentes. Acho que o corretor pode avaliar todo
o cenário positivo que esse mercado tem obtido nos últimos anos e ter em
mente que, assim como os carros e motos, as bicicletas também precisam
ser protegidas, principalmente para quem utiliza com frequência”, comenta.
O diretor da Berkley revela que a companhia oferece treinamentos para
os corretores que desejam iniciar no segmento. “Além disso, oferecemos
ferramentas de cálculo, transmissão e emissão de apólices na ponta, a fim
de que possa atender ao cliente no dia e hora que precisar. Ademais, com o
aplicativo que disponibilizamos em parceria com a Seggy, o segurado pode
contratar nosso seguro na hora, pelo smartphone, e ter a tranquilidade de
uma pedalada muito mais segura”, explica Sanxes.

APP do Corretor
A Seggy é parceira do Sincor-SP e oferece o APP do Corretor
gratuitamente aos associados. A plataforma possui multiprodutos
e permite ao corretor personalizar o ambiente com sua marca, além
de contar com um sistema de gestão de vendas e multicálculo.
O aplicativo ainda 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.
Por lá, o seguro para bikes possui condições especiais.
Para utilizar, é necessário fazer cadastro na plataforma pelo link
site.seggy.app/sincor-digital.

Pudemos observar, durante o ano
passado, uma consolidação na mudança de
comportamento dos brasileiros. Antes da
pandemia, já havia a adesão de bicicletas,
seja para lazer, prática esportiva ou meio de
locomoção, mas durante a pandemia a mudança
de hábito foi intensificada de maneira gradual
Marcelo Santana
Gerente de Ramos Elementares
da Porto Seguro
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Sincor-SP e Qualicorp fecham parceria
para oferecer planos de saúde e
oportunidades de negócios
Os corretores de seguros
associados ao Sincor-SP
agora têm a oportunidade
de contratar e comercializar
planos de saúde em
parceria com a Qualicorp.
Novidade foi anunciada
durante a 27ª edição do
Direto & Reto com Camillo

Buscando oferecer as melhores
opções de benefícios em saúde aos
Essa parceria é
corretores de seguros associados,
o Sincor-SP fecha parceria com a
fruto
de uma série
Qualicorp. O anúncio aconteceu
de investidas entre o
durante a 27ª edição do Direto &
Reto com Camillo, que foi ao ar no
Sincor-SP e a Qualicorp.
dia 26 de maio, pelo canal da TV
Lutamos muito para
Sincor-SP, no YouTube.
oferecer um plano de
Para explicar o funcionamento
da parceria, a transmissão recebeu
saúde adequado aos
o CEO da Qualicorp, Bruno Blatt,
corretores de seguros e
o vice-presidente Comercial,
POR THAMIRES COSTA
de Inovação e Novos Negócios
ainda ganhamos mais
da companhia, Elton Carluci,
uma oportunidade de
além do superintendente Comercial Regional SP, João Drumond, do
superintendente Comercial de Novos Negócios, Carlos Eduardo Pedroso
negócios
Martins, bem como o 2º secretário e diretor de Benefícios do Sincor-SP,
Álvaro Fonseca.
Alexandre Camillo
“Essa é mais uma entrega
Presidente do Sincor-SP
aos nossos associados. A
Uma alegria ter
parceria é fruto de uma
série de investidas entre o Sincor-SP e a Qualicorp. Lutamos muito
uma empresa como
para oferecer um plano de saúde adequado aos corretores de seguros
a Qualicorp como
e ainda ganhamos mais uma oportunidade de negócios”, declara o
parceira, além de
presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo.
A parceria disponibiliza opções de planos de saúde e ainda permite
conseguirmos alinhar
que o corretor de seguros associado se cadastre para comercializar os
duas coisas: o corretor
produtos na plataforma da Qualicorp. Segundo o CEO, Bruno Blatt,
contar com a proteção
atualmente, vender plano de saúde é um excelente negócio. “Estamos
batendo recorde de venda. O cliente está demandando isso. Se não
desse plano de saúde e
oferecer, outra pessoa vai. Por isso, o corretor tem que se apropriar
também poder vender. O
dessa receita. Com a parceria Sincor-SP e Qualicorp, reconhecemos a
importância do corretor e mostramos nossa luta pela categoria”, destaca.
Sincor-SP vem trazendo

isso, meios para o
corretor aumentar os
seus ganhos
Álvaro Fonseca
2º secretário e diretor de
Benefícios do Sincor-SP
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Planos de saúde para associados
Aos corretores associados, a Qualicorp inicialmente disponibiliza opções Além disso, o Saúde na Tela permite consultas médicas a distância e o
de planos de saúde da SulAmérica, com benefícios exclusivos. Ao contratar, agendamento de consultas, exames e pedidos de reembolso podem ser
o corretor ainda tem acesso ao plano odontológico, com profissionais realizados pelo App da SulAmérica.
qualificados e sem custo adicional, valores
Por meio do benefício oferecido pelo Sincor-SP, há
especiais para dependentes, seguro gratuito que
redução
na carência de até 60 dias, contados a partir do
cobre a mensalidade caso fique impossibilitado
Estamos
batendo
último
dia
de cobertura até a vigência. No caso, o plano
de trabalhar e acesso ao ePharma. “O produto é
antigo do associado deve ser das operadoras congêneres:
recorde de venda. Por
da SulAmérica, que já é conhecida, e querida,
Allianz Seguros, Bradesco Seguros, Cabesp, Caixa Seguros,
dos corretores. Para essa parceria fizemos o
isso, o corretor tem
Generali, Medial, Unibanco Seguros, AIG, CAMED, Golden
combo da saúde, que combina plano de saúde,
que se apropriar dessa
Cross, Mediservice, Unimeds (exceto Bahia), Amil, Care
odontológico e acesso ao ePharma”, explicou
receita. Com a parceria
Plus, HSBC/Bamerindus, NotreDame Intermédica,
Elton Carluci.
Volkswagen, IRB, Omint, Blue Life, DixAmico, Lincx,
Sincor-SP e Qualicorp,
A parceria com a ePharma disponibiliza R$ 150
Petrobras, Gama, Sompo Seguros, Tempo, Porto Seguro
mensais, por pessoa, para comprar medicamentos
reconhecemos a
e SulAmérica.
genéricos com prescrição e até 80% de desconto
importância do corretor
em mais de 9 mil remédios. A ePharma é uma
O corretor pode optar por um plano com coparticipação,
e mostramos nossa luta
empresa que oferece serviço de assistência em
que é parte da despesa assistencial a ser paga pelo
rede de farmácias por aplicativo.
associado sempre que houver consultas, exames, terapias,
pela categoria
procedimentos e internação. Os valores são baseados nas
Outra vantagem da contratação é o Seguro
Proteção Financeira gratuito, que garante o
resoluções e instruções normativas da ANS, conforme
Bruno Blatt
CEO da Qualicorp
pagamento do plano de saúde por seis meses (até
tabela.
R$ 6 mil mensais), em caso de morte acidental e
incapacidade de exercer a atividade profissional
por acidente ou doença.
Além de oferecer vantagens exclusivas, os planos têm desconto para
a família. Se o corretor contratar um plano só para ele, paga o valor da
tabela, mas se incluir dependentes, o plano fica 9% mais barato para todos.
A elegibilidade para o plano de saúde é de associados com até 65 anos.
No caso de dependentes, cônjuges ou companheiros devem ter até 65 anos
e filhos solteiros ou com invalidez sem limite de idade.
A SulAmérica conta com uma rede que oferece atendimento em hospitais
reconhecidos, como Oswaldo Cruz, Sírio-Libanês, Albert Einstein e
Beneficência Portuguesa, por exemplo.

Corretor Qualicorp
Além de contratar planos de saúde diferenciados, o corretor de seguros
associado ainda pode comercializar produtos pela plataforma da Qualicorp.
Entre as vantagens está a oferta de planos coletivos por adesão, graças à
parceria com entidades de classe.
O associado também tem acesso ao TamoJunto Corretor, um programa
de pontos Livelo, que podem ser trocados por viagens e produtos diversos.
A parceria oferece participação em campanhas de vendas, com premiações
especiais, venda 100% digital e o CyberBônus, que dá acesso à melhor
premiação do mercado, com pagamento à vista. “A Qualicorp sempre
trabalhou com poucos códigos e a proposta da nova direção é trabalharmos
em novas parcerias, como a dos corretores de seguros associados ao
Sincor-SP”, relata Carlos Eduardo.
O 2º secretário do Sincor-SP explica que este é um benefício exclusivo ao
associado, que terá acesso a um plano de saúde completo para a família
e também a possibilidade de comercializar os produtos de mais de 100
operadoras. “Uma alegria ter uma empresa como a Qualicorp como parceira,
além de conseguirmos alinhar duas coisas: o corretor contar com a proteção
desse plano de saúde e também poder vender. O Sincor-SP vem trazendo
isso, meios para o corretor aumentar os seus ganhos”, completou Fonseca.
Para o presidente do Sincor-SP, a pandemia só acelerou as transformações,
exigindo rápida adaptação de todos os profissionais. “Isso também trouxe
um outro olhar por parte do consumidor, de cuidado maior com a saúde e
a proteção. Diante disso, o corretor deve entender que este é o momento
para oferecer os melhores produtos em saúde”, declara Camillo.

Vídeo disponível no link

http://bit.ly/diretoereto_mai2021

Opções de planos de saúde SulAmérica
Direto SP BCx

Direto SP II

Exato

Clássico

Especial 100

Executivo

• Coletivo ou individual

• Coletivo ou individual

• Coletivo ou individual

• Coletivo ou individual

• Individual

• Individual

• Grupo de municípios

• Grupo de municípios

• Nacional

• Nacional

• Nacional

• Nacional

• Sem reembolso

• Sem reembolso

• Reembolso 1,8

• Reembolso 2,3

• Reembolso 3,4 / 4,7 / 6,7

• Reembolso 7,5 / 9,5 / 12,7

• Assistência 24 horas Brasil

• Assistência 24 horas Brasil
e Exterior

Tabela de coparticipação
Exato Adesão
AHO QC COP

Trad. 16 F
AHO QP COP

Clássico Adesão
AHO QC COP

Trad. 16 F
AHO QP COP

1,8

1,8

2,3

2,3

CONSULTAS ELETIVAS

29,00

29,00

29,00

29,00

40,00 40,00 40,00

40,00 40,00 40,00

ATENDIMENTO EM
PRONTO-SOCORRO

58,00

58,00

58,00

58,00

87,00 87,00 87,00

87,00 87,00 87,00

EXAMES SIMPLES

3,50

3,50

3,50

3,50

5,80

5,80

EXAMES COMPLEXOS

29,00

29,00

29,00

29,00

47,00 47,00 47,00

47,00 47,00 47,00

TERAPIAS (FISIOTERAPIA,
FONOAUDIOLOGIA
PSICOTERAPIA)

4,00

4,00

4,00

4,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

DEMAIS PROCEDIMENTOS

4,00

4,00

4,00

4,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

290,00

290,00

400,00

400,00

Procedimentos
MÚLTIPLO DE REEMBOLSO
DE CONSULTAS MÉDICAS*

INTERNAÇÕES, EXCETO
PSIQUIÁTRICAS

Especial 100 Adesão Trad. 16 F
AHO QP COP

3,4

4,7

5,80

Executivo Adesão Trad. 16 F
AHO QP COP

6,7

7,5

5,80

590,00 590,00 590,00

9,5

5,80

12,7

5,80

590,00 590,00 590,00

* Para mais informações sobre os múltiplos de reembolso de consultas médicas, consulte o Manual do Beneficiário.
Valores mensais expressos em Reais (R$), per capita e poderão ser reajustados.

Tabela de redução de carência
Procedimento

Operadora

ANS

Regra 1

Regra 2

ACIDENTES PESSOAIS

24 HORAS

0 HORAS

0 HORAS

0 HORAS

URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA

24 HORAS

24 HORAS

24 HORAS

24 HORAS

CONSULTAS MÉDICAS, CIRURGIAS AMBULATORIAIS,
SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNOSE

180 DIAS

15 DIAS

24 HORAS

24 HORAS

INTERNAÇÕES HOSPITALARES, INTERNAÇÕES
CLÍNICAS OU CIRÚRGICAS

180 DIAS

180 DIAS

60 DIAS

24 HORAS

PARTO A TERMO

300 DIAS

300 DIAS

300 DIAS

300 DIAS

TRANSPLANTES, IMPLANTES E PRÓTESES E
ÓRTESES LIGADAS AO ATO CIRÚRGICO

180 DIAS

180 DIAS

180 DIAS

180 DIAS

INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS, DIÁLISE PERITONEAL, HEMODIÁLISE E CIRROSE
HEPÁTICA, CIRURGIAS DE REFRAÇÃO EM OFTALMOLOGIA, ACUPUNTURA,
PSICOTERAPIA E OBESIDADE MÓRBIDA

180 DIAS

180 DIAS

180 DIAS

120 DIAS

PARA CONTRATAR
(11) 3178-4000 (São Paulo capital)
0800 777 4004 (demais regiões)
Simulação online:
https://sulamericaqualicorp.com.br/
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PARA VENDER
WhatsApp: (11) 97131-2062
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Casa do Corretor de Seguros
está de “cara nova”
Mesmo em recessão
econômica, os corretores
de seguros associados
conseguem levantar recursos
para reformar a Sede do
Sincor-SP, após quase dois
anos do sinistro

No mês de junho, foi entregue a reforma
da Sede do Sincor-SP, no centro de São
Paulo. Após quase dois anos do sinistro
que danificou a estrutura, a entidade
agora está completamente de “cara nova”,
com formato moderno e que estimula a
criatividade. Nas próximas edições do
JCS acompanhe as fotos do local.

Para o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, a entrega dessa
obra mostra o compromisso administrativo da entidade com os recursos
enviados pelos associados. “Em um ano tão desafiador, provocado pela
recessão econômica, a pandemia da Covid-19 e todas as perdas de receitas
do sistema sindical do País, o Sincor-SP demonstrou o quanto é resiliente
e compromissado com os corretores”, destaca.
Produzido pela Hauz Engenharia e a Politi Matteo Arquitetura, o novo
layout apresenta uma paleta de cores que estimula a criatividade e o
bem-estar das pessoas. “Escolhemos texturas que rementem a aconchego
e a biofilia, recriando o ambiente natural e residencial ao mesmo tempo,
para ser inspirador e saudável, promovendo o conforto emocional”, explica
a arquiteta responsável pela obra, Alessandra Matteo.
A organização do projeto foi conduzida pelo 1º secretário da entidade,
Marcos Abarca, que acompanhou de perto cada item do trabalho. “Quem
viu o Sincor-SP em outubro de 2019, após o sinistro, sabe o quanto todos
nós, diretoria e colaboradores, ficamos abalados pelas perdas. O trabalho
de anos parecia perdido pelo vazamento. Mas isso nos impulsionou a
começar algo novo, diferente de tudo o que fizemos e administrando cada
centavo com total compromisso aos nossos associados”, comenta Abarca.

Sincor-SP estimula associação
de jovens corretores

O Sincor-SP colocou no ar a campanha “Corretor de
Seguros Nova Geração”, que incentiva a associação de
jovens profissionais. A entidade oferece aos corretores
com até 35 anos descontos na mensalidade durante
um ano.
O 2º secretário e diretor responsável pela área de
Suporte ao Corretor, Álvaro Fonseca, explica que
a proposta visa facilitar o ingresso de corretores
que estão iniciando na carreira. “Essa nova geração
acredita pouco na representação sindical para o futuro
de uma profissão, por isso, criamos uma campanha
para atrair esses jovens e, assim, mostrar a necessária
atuação do Sincor-SP para continuidade da nossa
profissão ao longo dos anos.”
Durante um ano, para os novos associados nesta
faixa etária os valores da Contribuição Associativa
ficam R$ 54 para pessoa física, R$ 78 para Eireli
Individual e a partir de R$ 144 para pessoa jurídica.
A associação pode ser feita de maneira totalmente
online, pelo site do Sincor-SP, como também através
das Regionais da entidade.
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Mudanças no setor exigem atenção e
especialização do corretor de seguros
O Sincor-SP promove o
Encontro Técnico Digital
para Corretores de
Seguros, com o objetivo
de orientar a categoria
sobre as recentes
propostas da Susep

Segundo pesquisa recente, exibida
no Direto & Reto com Camillo, 42%
dos corretores de seguros não
entendem as novas regras dos
seguros de danos massificados
e de grandes riscos, 52% não
compreendem o sandbox e 16%
desconhecem o Open Insurance.

Para esclarecer e orientar a
categoria, o Sincor-SP realizou o Encontro Técnico Digital com o
tema “Novas Normativas Susep – Impactos para os Corretores de
Seguros”. A transmissão aconteceu no dia 20 de maio, pelo canal da
TV Sincor-SP, no YouTube, e agora está disponível exclusivamente
para associados na área restrita do site e no APP Sincor Digital.
Abrindo o evento, o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo,
explicou que o Encontro foi construído com base nos pedidos dos
corretores, já que necessitavam de orientação sobre as novas
normativas da autarquia. “Estamos levando capacitação, condições
para que o corretor de seguros possa entender as mudanças e
consiga se desenvolver. O mundo está em grande transformação
e o importante é estar atento a isso, entender os desafios e,
principalmente, enxergar as oportunidades”, apontou.

Novas normativas para os seguros de danos
O primeiro painel, “Produtos inovadores baseados na nova norma
geral dos seguros de danos (Resolução CNSP 407 e Circular Susep nº
621/2021)”, foi apresentado pelo diretor executivo da FenSeg, Danilo
Silveira, e teve mediação da 2ª vice-presidente e do 2º tesoureiro do
Sincor-SP, Simone Fávaro e Carlos Cunha.
Silveira explicou que, em um primeiro momento, a Circular atinge
os seguros massificados como patrimonial, transporte, rural,
habitacional, responsabilidade civil e riscos financeiros, e os grandes
riscos, como petróleo, nucleares, global de banco, crédito, aeronáuticos
e marítimos. “Estamos esperando que, em breve, a Susep solte
normativos específicos para os ramos”, completou.
Com as propostas, a Susep pretende flexibilizar o setor e aumentar o
número de produtos oferecidos. Segundo a superintendente, Solange
Vieira, a nova norma estimula a criatividade no mercado e fortalece
a negociação, já que visa possibilitar ampla liberdade negocial entre
as partes, acabando com a necessidade de registro de informações na
Susep. “Nossa expectativa é que os avanços regulatórios que estão
sendo promovidos colaborem com o desenvolvimento do setor e
aumentem significativamente o acesso da população e das empresas
ao mercado de seguros”, disse Solange em comunicado.
Questionado sobre a responsabilidade do corretor com as novas
normas, Silveira disse que passou a ser mais central. “O corretor
agora tem uma responsabilidade maior, já que vai ofertar coberturas
mais adequadas, desenhadas de acordo com o perfil do cliente. No
entanto, é preciso ter cuidado com a análise de riscos, como ofertar,
deixar tudo documentado”.
O executivo acredita que a norma vai trazer maior flexibilização,
pois não impõe fórmulas prontas para os produtos de seguros. “Na
nossa análise, não haverá uma mudança radical, mas gradual. A
possibilidade de flexibilização foi dada, mas não precisamos começar
amanhã com produtos disruptivos, isso vai acontecer gradualmente. As
seguradoras já possuem uma diversa gama de produtos e é necessário
fazer ajustes operacionais e sistêmicos.”
Em relação ao papel do corretor, o executivo da FenSeg acredita que
será potencializado. “O corretor são os olhos e ouvidos do cliente e,
no final, além de ser o elo de comunicação com a seguradora. Nos
massificados, por exemplo, a companhia vai precisar da sensibilidade
do corretor para poder desenhar os produtos, enquanto em grandes
riscos essa influência se potencializa. Na minha opinião, o corretor
está tendo uma grande oportunidade de se aprimorar e não vai ser
mais o preço o fator decisivo, mas, sim, a consultoria, o conhecimento
dos ramos e das seguradoras”, completou Silveira.

Vídeo disponível para associados no link
http://bit.ly/encontro_tecnico_digital
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Sabemos que se o consumidor
escolher sozinho vai contratar o
seguro mais barato e só irá descobrir a
falta de cobertura na hora do sinistro
Marcelo Blay
CEO da Minuto Seguros e coodernador da
Comissão de Inovação do Sincor-SP

Lavagem de dinheiro

O executivo ainda apontou que o Open Insurance prevê a criação da
Sociedade Iniciadora de Serviço de Seguros (SISS), que deve preencher
uma série de requisitos para iniciar o processo de contratação de seguros,
com a possibilidade de se transformarem em um marketplace.

No painel “Atenção Corretor - Prevenção e combate aos crimes de
lavagem de dinheiro (Circular Susep nº 612/21)”, o consultor jurídico
da Fenacor, Dr. Marcelo Rocha, falou sobre os principais pontos que
No entanto, para Blay isso ainda não está claro. “O papel dessas
atingem os corretores de seguros. “A Circular vem substituir a 445 e traz
sociedades ainda é incerto e as respostas não foram claras. A impressão
mais inovações, que vão impactar no dia
é de que as sociedades irão comercializar seguro.
a dia do setor. Segundo o documento,
Existe essa preocupação, porém nada é muito
os corretores e outras entidades do
claro”, destacou.
Corretores de todos os
setor, devem identificar e monitorar
Pessoas Expostas Politicamente
Para o acompanhamento do Open Insurance, a
portes devem cumprir o mínimo
(PEPs), realizar diligências, elaborar
Susep propôs conselhos deliberativos, que serão
das obrigações dispostas na
critérios e implementar procedimentos
seis grupos, ao todo. “O que causa surpresa é que
norma, bem como possuir
de identificação dos clientes, além
não existe um representante da categoria dos
de comunicar o Conselho de Controle
corretores e que é fundamental para entender o
políticas de proteção à lavagem
de Atividades Financeiras (Coaf) das
mercado de seguros”, questionou Blay.
de
dinheiro
operações atípicas ou com indícios de
Segundo o executivo, a norma não faz menção ao
ocorrência de crime, no prazo de 24
Marcelo Rocha
corretor.
“Será que os corretores poderão utilizar
Consultor jurídico da Fenacor
horas”, explicou.
os dados do cliente de outro corretor? A Susep tem
Segundo Rocha, é recomendável
uma visão de que o corretor encarece o processo e
que os corretores façam uma avaliação. “No caso de operação que isso não é verdade. Sabemos que se o consumidor escolher sozinho vai
considerem ter baixo risco, os corretores serão obrigados a efetuar contratar o seguro mais barato e só irá descobrir a falta de cobertura
os procedimentos definidos no art. 6º da Circular. Caso considerem na hora do sinistro.”
que suas operações sejam de alto risco, deverão avaliar o cumprimento
Sobre o sandbox, o executivo ressaltou que tem regras e provisionamento
de outros dispositivos como uma forma
diferenciados para as empresas que desejam atuar
de mitigar o risco aumentado de suas
no ambiente, por um período de até 36 meses. “É um
operações”, comentou.
O corretor passa a ter uma
ambiente regulatório experimental, a fim de testar
O consultor ainda orientou que os
novos meios, novas tecnologias. Traz liberdade
responsabilidade
maior,
já
que
corretores devem informar à Susep, por
criativa às startups do setor de seguros, mas com
vai
ofertar
coberturas
mais
meio do site, sobre atividades suspeitas e,
supervisão da autarquia.”
mesmo que não ocorra nenhum incidente,
adequadas, desenhadas de
Blay ainda explicou que a Susep estabeleceu
o profissional deve avisar a autarquia no
acordo com o perfil do cliente.
normas bem claras aos tipos de produto e amplitude
decorrer de um ano.
No entanto, é preciso ter cuidado
das empresas no ambiente para que não haja risco
Os mediadores do painel, os 1º e 2º
com a análise de riscos, como
sistêmico, do cliente comprar um produto que a
secretários do Sincor-SP, Marcos Abarca e
empresa no sandbox não possa cumprir. “A Susep
ofertar,
deixar
tudo
documentado
Álvaro Fonseca, reforçaram que o corretor
já aprovou 11 empresas e oito delas já estão em
precisa estudar a Circular e questionaram
operação, oferecendo serviços específicos, como
Danilo
Silveira
o consultor sobre a obrigação do
Diretor executivo da FenSeg
acidentes pessoais, seguros para celular, pets,
profissional em cumprir as normas. “Com
residenciais, dispositivos portáteis e serviço
a implementação da Circular, corretores
funeral, além de seguros liga e desliga.”
de todos os portes devem cumprir o mínimo das obrigações dispostas
na norma, bem como possuir políticas de proteção à lavagem de dinheiro.”

Opinião dos corretores

Open Insurance e sandbox
A Resolução CNSP nº 381/2020 e
a Circular Susep nº 598/2020 foram
abordadas pelo sócio-fundador e CEO da
Minuto Seguros e coordenador do Comitê
de Inovação do Sincor-SP, Marcelo Blay, na
palestra “Sandbox e Open Insurance – O
que pode mudar na vida dos corretores
de seguros”, que teve mediação do 1º vicepresidente e do 1º tesoureiro do Sincor-SP,
Boris Ber e Marco Damiani.

Estamos levando capacitação,
condições para que o corretor
de seguros possa entender
as mudanças e consiga se
desenvolver. O mundo está em
grande transformação
e o importante é estar atento a
isso, entender os desafios
e, principalmente, enxergar
as oportunidades

Blay pontuou as motivações da
Susep ao lançar o Open Insurance. “É o
compartilhamento dos dados entre as
Alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP
seguradoras e deve estar alinhado à Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD). Com
isso, a autarquia pretende aumentar a
concorrência do mercado de seguros, colocando o titular das informações
como peça-chave, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do
setor”, explicou.

O Encontro Técnico Digital foi aprovado por mais
de 75% dos corretores de seguros, segundo pesquisa
realizada. O formato do evento também foi bem
avaliado pelos profissionais, já que mais de 80%
acharam ótimo ou bom.
Em relação às palestras, a opinião dos
participantes foi satisfatória, o primeiro painel,
ministrado por Daniel Silveira, foi avaliado como
ótimo e bom por 75,86% dos participantes. A
palestra de Marcelo Rocha foi bem avaliada por
83% e o painel apresentado por Marcelo Blay foi
avaliado como ótimo ou bom por mais de 85% dos
corretores. “Estão de parabéns pela organização
de um evento que vem ao encontro do corretor
de seguros”, comentou um dos participantes
na pesquisa.
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Vem aí a nova edição do Conexão Futuro Seguro
A 1ª edição do Conexão Futuro Seguro, realizada em 2020, apresentou
questões importantes para o setor de seguros, principalmente aos
corretores. Temas como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD),
curso para a formação de agente autônomo de investimento e a
importância da certificação digital foram abordados durante os
eventos, realizados para 22 Estados, de maneira online. E, com
o sucesso da edição passada, a Fenacor, os Sincors e a ENS irão
promover o inovador ciclo de eventos virtuais “Conexão Futuro
Seguro 2021” entre junho e agosto deste ano.
Inovação, empreendedorismo e digital serão os pilares da
programação, e a comissão organizadora já aprovou a realização
de dez etapas. Nove delas serão eventos regionais e a última, um
grande evento nacional. Além disso, haverá um evento prévio para
o lançamento oficial do programa no dia 22 de junho.

As inscrições serão abertas aos corretores de seguros - pessoas
físicas ou jurídicas - associados aos sindicatos coorganizadores
da etapa - e as empresas corretoras associadas poderão inscrever
quantos colaboradores desejar.
Segundo a Fenacor, em cada edição regional, os inscritos e
presentes ainda participarão de uma premiação especial ( notebooks
e/ou smartphones). Já na edição nacional, a premiação será um
carro zero km.
As entidades prometem oferecer informações relevantes, novas
soluções e muitas ferramentas e oportunidades para aumentar
os resultados que podem ser obtidos pelo corretor de seguros.
Com palestras sobre o cenário atual, tendo como foco o novo
comportamento do consumidor e a realidade atual do mercado e a
ideia é indicar a utilização correta do digital, seja na prospecção,
na negociação, no marketing, na comunicação com cliente, ou
no comportamento.
O foco na inovação, no que se refere aos produtos, e a forma
de trabalhar do corretor de seguros, agregando novos valores e
sendo provedor de soluções securitárias e/ou financeiras, entre
outras, além da necessária mudança de comportamento e no
relacionamento pós-pandemia também serão debatidos.
O terceiro eixo da programação será voltado para o
empreendedorismo, que reúne todos os valores e ações englobadas
no digital e na inovação, sem contar um aspecto que é extremamente
relevante para o corretor de seguros: aumentar suas vendas.

Calendário

29
JUNHO

06
JULHO

13
JULHO

20
JULHO

27
JULHO

Sincors: Amazonas
e Roraima e Pará

Sincors: Rondônia e
Acre e de Tocantins

Sincors: Piauí, Maranhão, Rio
Grande do Norte e Paraíba

Sincors: Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul

Sincors: Goiás e
Distrito Federal

03

10

17

23

31

AGOSTO

Sincors: Bahia, Sergipe,
Alagoas e Pernambuco

AGOSTO

Sincors: Minas Gerais,
Espírito Santo e CCS-RJ

AGOSTO

Sincors: Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná

AGOSTO

Sincor:
São Paulo

AGOSTO

Evento
Nacional

Sincor-SP sorteia prêmios
mensais pelo APP Sincor Digital
Os corretores de seguros associados ao Sincor-SP, que baixaram o aplicativo
Sincor Digital e fizeram login, concorrem mensalmente a prêmios. Durante
as transmissões do Direto & Reto com Camillo são realizados os sorteios
e os números da sorte ficam disponíveis na Carteira Digital de Associado.
A entidade já sorteou um smartphone e, para os próximos meses, deve
manter a entrega de equipamentos eletrônicos. Para participar, os associados
devem baixar o APP Sincor Digital nas lojas Play Store ou Apple Store, aceitar
os termos de uso e utilizar os mesmos dados de login do site do Sincor-SP.
Os profissionais que estiverem com dificuldades no acesso, podem solicitar
auxílio para suas respectivas Regionais. Após fazer o primeiro login, o
aplicativo salva automaticamente os dados. É importante lembrar que
para participar é necessário estar em dia com a Contribuição Associativa.
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COMISSÕES
TRANSPORTES E CASCOS

LIVE ABORDA OPORTUNIDADES NO SEGURO DE EMBARCAÇÕES,
FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES E PAPEL DO CORRETOR

A Comissão de Transportes e Cascos é
composta por Thiago Marques Fecher
(coordenador), Carlos Jose de Paiva,
Israel Marques e Marlene Golubic Mollica

Vídeo disponível no link

https://bit.ly/live-segurodecascos

Para mostrar as oportunidades e incentivar os corretores de
seguros a investirem no seguro de embarcações, a Comissão
de Transportes e Cascos do Sincor-SP realizou a live “Seguro
de Cascos Marítimos Embarcações de Recreio – Uma
Oportunidade para os Corretores de Seguros”, no dia 13 de
maio, pelo canal da TV Sincor-SP, no YouTube.
A transmissão recebeu o corretor de seguros e CEO da
Brancante Seguros, Fabio Avellar, e o responsável pelo produto
Yachts da Essor Seguros, Pedro Simões.

Dando início à transmissão, o coordenador da Comissão,
Thiago Marques Fecher, destacou que o tema não é debatido
frequentemente, mesmo sendo de interesse do corretor de
seguros. Em seguida, questionou os participantes sobre o
funcionamento do seguro. “O cliente me ligou falando que
comprou um barco. O que eu faço?”

“O ideal é ter uma seguradora parceira. Mas, é importante
perguntar onde o cliente costuma navegar, o tamanho e o
valor do barco, onde fica ancorado, além dos dados pessoais,
claro. Essas são as informações básicas que o corretor deve
coletar”, explicou Avellar.
Pedro Simões ainda completou: “é interessante que o corretor
procure ter noções básicas desse seguro, para estar preparado,
caso um cliente o questione.”

Segundo o executivo da Essor, o público que contrata o seguro
de embarcações, geralmente, possui um bom poder aquisitivo.
“Como a maioria dos donos de barcos são empresários,
o seguro pode ser uma excelente porta de entrada para
fidelizar o cliente. E ele quer um bom corretor, que presta uma
consultoria completa.”

Simões explicou que o seguro de embarcações é parecido
com o de automóvel, com coberturas específicas, secundárias,
de responsabilidade civil etc. No entanto, o ramo exige
conhecimento – ainda que mínimo – sobre barcos e outros
transportes náuticos. “Para isso, procure uma assessoria ou
uma seguradora que ofereça treinamentos e especializações
nesse sentido.”
Sobre os sinistros no ramo, Fecher perguntou aos especialistas
qual deve ser o papel do corretor. “Primeiramente, é importante
salvaguardar a vida humana. Segundo, não se abandona um
barco. O segurado deve ter uma referência de localização,
além das informações básicas sobre a embarcação”, orientou
Avellar. O CEO da Brancante completou: “o cliente também
deve estar bem monitorado de informação para saber até onde
vai sua responsabilidade.”
Na abertura da transmissão, o presidente do Sincor-SP,
Alexandre Camillo, comentou que o ramo está cheio de
oportunidades, assim como o automóvel já ofereceu. “O Brasil
é banhado por mar, temos milhares de represas... Olhem
o tamanho da oportunidade que temos. Na minha visão
de consumidor, que tem uma pequena embarcação e
convive nesse ambiente, testemunho o quanto esse mercado
já cresceu e continua crescendo. Portanto, trata-se de um tema
mais do que oportuno, mas uma grande chance de novos
negócios”, indicou.

A 2ª vice-presidente e diretora executiva responsável pela
Assessoria Técnica, Simone Fávaro, ressaltou que as Comissões
continuam entregando conteúdo de qualidade para ajudar a
categoria a diversificar a carteira. “É um mercado promissor
que pode alavancar muitos negócios. Por isso, estamos
trazendo os assuntos mais relevantes aos corretores e é bem
oportuna a participação de todos”, destacou.
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COMISSÕES
RISCOS RURAIS

PANORAMA DO SEGURO FALA SOBRE OPORTUNIDADES NO SEGURO RURAL
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.

Em participação no programa Panorama do Seguro, realizado
pelo SindsegSP, a coordenadora da Comissão de Riscos Rurais
do Sincor-SP, Karen Matieli, falou sobre as oportunidades no
seguro rural. Joaquim Neto, da Comissão Técnica do Seguro
Rural da FenSeg, também foi um dos convidados da 97ª edição,
que foi ao ar no dia 29 de abril, pelo YouTube. A transmissão
está disponível no link http://bit.ly/panoramaseguro_rural.
“Não é difícil vender seguro rural no Brasil”, destacou Karen,
lembrando que para atuar no ramo o corretor de seguros deve
ter conhecimento e disposição para oferecer a melhor solução
ao produtor. “Assim como a lavoura tem tempos de colheita,
o corretor deve seguir esse mesmo ciclo. Tem o período de
‘plantar’ sua atuação e depois de colher.”

Segundo o economista, apresentador do programa
e consultor do Sincor-SP, Francisco Galiza, o produto
tem muito potencial. “Hoje, há 14 milhões de
hectares segurados, com perspectivas de atingir 25
milhões em quatro ou cinco anos”.
Para Neto, o seguro vai continuar crescendo com a
incorporação de tecnologia e boas práticas no campo.
“Com mais investimento e produção, o agricultor vai
querer transferir os riscos.”

PLANTÕES TÉCNICOS DAS COMISSÕES ATENDEM DEMANDAS DOS CORRETORES
O atendimento dos corretores de seguros nos Plantões Técnicos das
Comissões continua a pleno vapor. A iniciativa, que busca esclarecer dúvidas
dos profissionais e aproximá-los dos especialistas do Sincor-SP, tem gerado,
cada vez mais, interesse.
Atendendo a pedidos de diversos corretores, a Assessoria Técnica manteve
os Plantões abertos ao mercado no mês de maio. “Observamos que este
trabalho tem ajudado muitos corretores a sanar dúvidas importantes sobre
a corretagem, ainda mais neste período de distanciamento social. Por isso,
prorrogamos o prazo para que mais pessoas possam se beneficiar dessa
iniciativa do Sincor-SP”, explica a 2ª vice-presidente e diretora executiva
responsável pela Assessoria Técnica, Simone Fávaro.

03 de Maio

Riscos Rurais

19 de Maio

Saúde Suplementar
e Odontológico
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11 de Maio

Riscos de Engenharia
e Resseguro

21 de Maio

Entretanto, Simone alerta que, a partir de junho, os Plantões
ficam exclusivos para associados. “Queremos valorizar os
corretores que contribuem para manter não apenas este, mas
todos os benefícios do Sincor-SP. Pelo aplicativo também
colocamos sempre um alerta quando estamos com atendimento
ao vivo.”
O calendário dos Plantões Técnicos fica disponível na área
logada dos associados no site e no APP Sincor Digital. O
associado que precisar de auxílio para acesso, basta solicitar à
sua respectiva Regional.

12 de Maio

Riscos
Patrimoniais

25 de Maio

Automóvel

Responsabilidade Civil

27 de Maio

28 de Maio

Crédito, Garantia
e Fiança

Transportes e Cascos

17 de Maio

Vida, Previdência
e Capitalização

27 de Maio

Jurídica

CÂMARASIN

Associados ao Sincor-SP contam com descontos e
remuneração em serviços de mediação e conciliação
A CâmaraSIN passa a oferecer oportunidades de negócios aos corretores,
além de reduzir, ainda mais, os custos para resolução de conflitos.

Como enviar um conflito

Fundada em 2018, a Câmara de Conciliação e Mediação do Sincor-SP
(CâmaraSIN) vem crescendo na solução de conflitos, principalmente no mercado
de seguros, através de métodos rápidos e menos onerosos em relação aos
processos judiciais.

Para usufruir do desconto de R$ 320, o associado ao Sincor-SP deve
primeiro registrar o caso pelo site da CâmaraSIN e informar no cadastro
sua associação ao Sincor-SP. Por lá, ele automaticamente recebe um login
para acompanhar o andamento do seu conflito de maneira totalmente
online. “Temos uma equipe preparada para atender os corretores, como
também para ajudá-los no cadastro dos casos, se necessário”, diz Vivien.

Para incentivar os corretores de seguros a utilizarem e incentivarem os
clientes, a CâmaraSIN agora oferece desconto nos serviços e remuneração
na indicação.

Indicação de cliente

A cada conflito enviado para a CâmaraSIN, o corretor ganha R$ 320 de
desconto. Já para o associado que trouxer um cliente, a remuneração é de R$
200 e a pessoa indicada também ganha R$ 120 de desconto.
“Sabemos que a prática da mediação e da conciliação ainda é nova. Poucas
pessoas sabem que é possível resolver conflitos sem precisar recorrer ao
judiciário. Com essas vantagens, queremos estimular os corretores a trabalharem
com um novo tipo de serviço, assim como fizemos lá atrás, com a certificação
digital”, reforça o presidente da CâmaraSIN e do Sincor-SP, Alexandre Camillo.

Para trazer um cliente, o associado deve entrar em contato pelo e-mail
secretaria@camarasin.com.br e informar os dados de contato da pessoa.
Após a inclusão do caso na CâmaraSIN, o corretor será remunerado e o
cliente receberá o desconto. “As divergências fazem parte do nosso dia
a dia, algo normal nas nossas diversas formas de relação. E o corretor
promove uma boa relação com as seguradoras e, principalmente, com
os clientes, fazendo a mediação e evitando possíveis conflitos. Por isso,
para o corretor oferecer esse serviço é muito natural.”

Tipos de conflitos atendidos
A CâmaraSIN auxilia os interessados, pessoas físicas ou jurídicas, a
solucionarem conflitos de maneira consensual e inovadora, sem precisarem
recorrer à justiça comum, e conta com especialistas nas áreas de seguros,
cível, condominial, escolar, empresarial, familiar, trabalhista, entre outras.
Diversos tipos de conflitos podem ser resolvidos através dessa prática. Na
área da saúde, por exemplo, ao invés do beneficiário recorrer à justiça para
buscar uma indenização de cobertura ou negociar prazos de carência, pode abrir
um diálogo rápido com a operadora do plano. “Neste segmento tão importante
- ainda mais nesse período que vivemos - podemos ainda citar pedidos de
cirurgias emergenciais, inadimplemento, erro médico e muito outras situações.
E ao oferecer esse serviço ao cliente, o corretor mostra que pode ajudá-lo a
se livrar de uma grande dor de cabeça, ser remunerado por isso e estimular a
fidelização dessa pessoa em sua carteira”, explica a coordenadora jurídica da
CâmaraSIN, Vivien Lys.
Além disso, com o distanciamento social, a prática de atendimento online
cresceu, o que permite às partes resolverem a situação sem sair de casa.
“A mediação na forma online cresceu muito nos últimos meses, resultado
também de uma crise econômica, advinda da pandemia, que aumentou
os conflitos.”
Vivien ressalta que o crescimento da mediação como resolução de conflitos é
capaz de desafogar o sistema judiciário. “O Poder judiciário está estimulando,
cada vez mais, a mediação e isso deve-se graças aos mediadores e ao trabalho
que vem sendo realizado pelas câmaras do País”, destacou.
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CÂMARASIN

O princípio da paz e a
família - mediação de conflitos
e filosofia sistêmica
A mediação é uma das principais e eficazes maneiras
de se resolver um conflito, buscando o entendimento
entre as pessoas. E, como aspecto pedagógico, traz a
possibilidade da autonomia quando possibilita um
aprendizado para a solução de questões, que poderá
ser utilizado sempre que for necessário ou desejado.

MAGALI PENNA

MEDIADORA/ CONCILIADORA DA
CÂMARASIN, CERTIFICADA PELO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
(CNJ). MESTRE EM EDUCAÇÃO E
FILOSOFIA, COM GRADUAÇÃO
E LICENCIATURA NOS CURSOS
DE FILOSOFIA E ARTES, PELA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
(USP). TAMBÉM É PALESTRANTE E
PROFESSORA UNIVERSITÁRIA.

Do mediador é imprescindível a neutralidade, exigida
também para o facilitador de constelações familiares
sistêmicas. A filosofia sistêmica abrange uma série
de conceitos organizados pelo filósofo alemão Bert
Hellinger, onde se inclui a Constelação Familiar
Sistêmica. Estes conceitos se baseiam numa postura
de vida que respeita as premissas básicas contidas nas
Leis do Amor, ou Leis da Vida, que são: Pertencimento
(todo mundo pertence); Ordem (quem chegou primeiro
tem precedência) e Equilíbrio (só há relação entre iguais
onde há troca).

Há alguns pontos de intersecção na mediação e na filosofia sistêmica
que espero trazer aqui. Para ilustrar, trago situações do filme O Insulto. A
história se passa em Beirute, onde Toni, um libanês cristão se desentende
com Yasser, um refugiado palestino. O enredo mostra como uma faísca, um
insulto, pode se converter num incêndio: explicita a escalada do conflito,
numa estrutura narrativa de círculos concêntricos que se ampliam. O
desacordo cresce tomando proporções gigantes, com repercussão na mídia
e dimensão nacional.
No início do filme, quando uma equipe vem consertar um vazamento na
sua varanda, não entendemos o motivo que leva Toni a não aceitar e até
desprezar essa atitude. Com o desenrolar do filme percebemos que existem
aspectos muito profundos do que Bert Hellinger chama de lealdade à dor
dos antepassados, a serviço da Lei Sistêmica do Pertencimento.
O filme mostra a ampliação do conflito, como vemos acontecer muitas
vezes nas sessões de mediação. É um círculo vicioso de ação e reação dos
envolvidos. Cada reação torna-se mais severa do que a ação que a precedeu,
criando um novo ponto de disputa. Assim, as causas que deram origem
ao conflito vão se tornando secundárias. Percebemos que a situação está
fundamentada no olhar para trás: para o que já aconteceu e deixou marcas.
Percebendo a origem lá atrás, entramos na filosofia sistêmica.
Criamos conflitos, ou somos atraídos para eles, muito em função da
consciência leve, um outro conceito inovador de Bert Hellinger. Ficar de
consciência leve, segundo ele, é “fazer o certo para meu grupo (incluindo
família)”. Ou seja: se é certo na minha família roubar, eu fico de consciência
leve fazendo o mesmo; se a maioria das mulheres da minha família têm
câncer de seio, se eu tiver também fico de consciência leve. A consciência
pesada, que me permite fazer um pouco diferente do que meus antepassados
fizeram, mas ainda assim continuar pertencendo ao meu grupo, é como o
nome diz, pesada. E muitos, muitos de nós, quase sempre optamos pela
consciência leve. Então, trazemos o conflito que se arrasta pela família,
que aconteceu há tempos passados, para uma situação que nada tem a ver
com ele: um conserto de cano vazando na varanda.
No filme há um entrave quanto à solicitação inflexível de Toni: ele quer
um pedido de desculpas. Quer validação dos seus sentimentos. Como

vemos, muitas vezes, nas mediações. Yasser, no entanto,
lhe diz “sinto muito”. Mais uma brecha para apresentar
outro conceito de Bert Hellinger. Na filosofia sistêmica não
se pede perdão nem tampouco se perdoa alguém. Ninguém
é melhor que ninguém para ter a “prepotência” de perdoar.
Todos erramos. Conforme os ensinamentos de
Bert Hellinger, quem perdoa se coloca em posição de
superioridade, pois afirma “você estava errado e eu estava
certo”. Expressar “sinto muito” tem o mesmo efeito do que
conhecemos como perdão, porém não deixa ninguém em
dívida, não torna ninguém superior ou maior que o outro.
A responsabilidade fica dividida, equilibrada, igualando as
posições entre as pessoas. O “sinto muito” quando dito com
verdade é o perdão que liberta, como se pode ver no filme.
Para concluir, a pacificação pode retornar quando há a
possibilidade da Lei do Equilíbrio. Toni havia dado um soco
em Yasser e este, quando está na postura da reconciliação,
provoca-o até que receba um soco também. Nesse momento
estão quites. Todos respiramos aliviados. Já é possível olhar
para a frente, traçar novas fronteiras.
O princípio da paz é resumido por Bert Hellinger na frase:
“eu reconheço que todos são, perante algo maior, iguais a
mim”. Ou seja: todos pertencem. A Lei do Pertencimento
vigora no grupo familiar. Esse direito é negado a alguns
membros em muitas famílias e grupos familiares.
Por exemplo: um homem casado (ou mulher) tem um
filho fora do casamento e sua mulher diz: “não quero saber
dessa criança nem da mãe dela. Elas não pertencem à nossa
família”. Ou, ainda, quando um membro da família exibe um
comportamento que foge às regras, os outros lhe dizem:
“você é uma vergonha para nós e, por isso, o excluímos
da família”.
Muitos dos casos de arrogância moral significam apenas,
na prática, que uns estão dizendo aos outros: “temos mais
direitos de pertencer à família do que vocês”. Ou: “vocês têm
menos direito de pertencer que nós”. Nesse contexto, “bom”
significa apenas “tenho mais direitos” e “mau” significa
somente: “você tem menos direitos”. Este é o caso do filme.
Este é o caso em muitas famílias.

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

VEÍCULOS CONECTADOS

A Associação Internacional do Direito do Seguro (AIDA Brasil) realizou evento, no dia 26 de maio, para discutir o tema “Veículos conectados:
oportunidades e impactos no mercado de seguros”. A abertura da live foi feita pelo presidente da instituição, José Armando da Glória Batista, e a
moderação ficou por conta do presidente do GNT Seguro de Automóvel, Marcelo Barreto Leal. O evento teve também a participação do executivo
do mercado automotivo, Natan B. Vieira, e do presidente da Comissão de Automóveis da FenSeg, Walter Pereira, como palestrantes, e do membro
do GNT Seguro de Automóvel, José Carlos Oliveira, como debatedor. É possível assistir à transmissão pelo link http://bit.ly/live_aidamaio.
ANSP

MUDANÇAS NOS SEGUROS DE DANOS

A Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) realizou palestra, no dia 20 de abril, sobre o tema “Simplificação da Norma dos Seguros
de Danos” em mais uma edição do Café com Seguro. A live foi apresentada pelo diretor da instituição, Edmur de Almeida, e pelo presidente,
João Marcelo dos Santos. A moderação ficou por conta do Ac. Paulo Miguel Marraccini, vice-presidente da ANSP. O evento teve a participação do
diretor executivo da FenSeg, Danilo Silveira, que contextualizou o tema, e das debatedoras Magda Truvilhano e Thisiani Martins, vice-presidente da
Comissão de Riscos Massificados Patrimoniais e presidente da Comissão Patrimonial de Grandes Riscos da FenSeg, respectivamente, que falaram
sobre o impacto para os seguros massificados e para os de grandes riscos. O vídeo está disponível no link http://bit.ly/ansp_maio.
CIST

RISCOS CIBERNÉTICOS EM PORTOS E TERMINAIS

O Clube Internacional de Seguros de Transportes (CIST), sob o comando do presidente Alfredo Chaia, realizou, no dia 26 de maio, o webinar
“Riscos cibernéticos e seus impactos na cadeia de suprimentos em portos e terminais”. Carlos Tunes, business development leader da IBM, foi o
palestrante do evento, que contou ainda com a participação especial de Fabiana Morgante de Alencar, IT manager do Brasil Terminal Portuário, e
Everton Mendes, head cyber insurance da Seguros SURA, como debatedores do tema.

ENS

COMEMORAÇÃO DE 50 ANOS

Para celebrar seus 50 anos de atuação no setor de seguros, a Escola de Negócios
e Seguros (ENS) lança campanha de incentivo à especialização. A campanha
disponibiliza 50% de desconto em diversos cursos online, livres e de extensão, com
conteúdo atualizado e interativo. Para receber o desconto, basta utilizar o voucher
ENS50 no momento da inscrição. O cupom é válido somente no mês de junho.

Entre os cursos com desconto, é possível estudar temas como saúde, teoria geral do
seguro, automóvel, riscos rurais, seguros de pessoas, responsabilidade civil, direito,
gestão financeira, marketing, entre outros.

O aniversário de 50 anos da ENS acontece no dia 30 de junho, mas as comemorações
pela emblemática data começaram há algum tempo. Uma das primeiras ações
celebrativas foi a criação de uma versão comemorativa do logo da Escola, que pode
ser vista nas assinaturas de e-mails de todos os colaboradores, sites, redes sociais e
campanhas de divulgação de produtos.
Nas principais redes sociais da Escola – Instagram, Facebook e YouTube – teve início,
no dia 12 de maio, uma contagem regressiva muito especial: até 30 de junho, está
sendo apresentado, por dia, um acontecimento marcante da história da ENS. Serão
ao todo 50 fatos representativos vividos ao longo dos 50 anos.

UCS

PARCERIA COM CORRETORES

A União dos Corretores de Seguros (UCS), comandada pelo presidente
Arno Buchli Junior, realizou seu 4º Trocando Ideias Online de 2021, no dia
18 de maio. O diretor Comercial da Allianz Seguros, Flavio Rewa Moreira,
foi convidado para apresentar o novo momento da empresa. Segundo o
diretor, trata-se de “uma nova Allianz”. “Com a aquisição das operações de
automóvel e massificados da SulAmérica, não foi apenas uma carteira, mas
uma nova empresa. Recebemos mais de 1,5 mil funcionários e reforçamos
o time comercial. Para se ter uma ideia, na minha diretoria, que engloba
a cidade de São Paulo e Grande São Paulo, tínhamos sete filiais e agora
temos 13. Atendíamos apenas 2 mil corretores - era uma estratégia da
empresa, que não estava cadastrando novos profissionais -, mas essa fase
passou. Nesta nova Allianz, com o reforço que tivemos e também de todo
o time que chegou, queremos trabalhar com todos os corretores”, garantiu.
A empresa incorporou também assessorias de seguros que trabalhavam
com a SulAmérica. “Antes, a Allianz não trabalhava com assessorias, agora
trouxemos 21 assessorias de São Paulo para também dar atendimento a
essa gama de corretores que não trabalhavam com a Allianz”, apontou.

ESPAÇO DO CLUBE

Live do CCS-SP debate iniciativas da Allianz
que priorizam corretores de seguros
Seguradora, que assumiu a
segunda posição em seguro
de automóvel, ampliou
canais para atender os
mais de 30 mil corretores
cadastrados e está lançando
produtos inéditos

“Proximidade, acolhimento,
p r i o r i d a d e ”. A s p a l av r a s
repetidas pelos executivos
da Allianz Seguros durante a
live promovida pelo Clube dos
Corretores de Seguros de São
Paulo (CCS-SP), no dia 4 de maio,
apontam para um novo patamar
de relacionamento da seguradora com os corretores de seguros.
Na maior parte do evento, Eduardo Dal Ri, diretor executivo
Comercial da Allianz Seguros, e Flavio Rewa, diretor Regional São
Paulo Capital, responderam perguntas dos corretores de seguros
enviadas pelo chat sobre atendimento, produtos, sistemas etc.
Sob a mediação e apresentação do mentor do CCS-SP, Evaldir
Barboza de Paula, e do diretor Gilberto Januário, os convidados
ressaltaram que os corretores permanecem no centro da estratégia da
seguradora e que a base de parceiros de negócios mais do que dobrou após a
aquisição, no ano passado, das operações da SulAmérica Auto e Massificados.

A Allianz está aberta
a todos os corretores,
independentemente
do tamanho

“Antes da aquisição, a Allianz operava
com cerca de 15 mil corretores e sua
atuação era limitada. Agora, são mais
de 30 mil corretores e nosso objetivo é
construir a maior e melhor seguradora
para a categoria”, disse Rewa. “A Allianz
está aberta a todos os corretores,
independentemente do tamanho”,
reforçou Dal Ri.

A informação de que a Allianz
está aceitando cadastramento de
novos corretores surpreendeu até o
Eduardo Dal Ri
diretor do CCS-SP. “Não sabia”, disse
Diretor executivo Comercial
Januário. Na condição de segunda
da Allianz Seguros
seguradora de automóvel no País, a
Allianz, segundo Rewa, adotou um
novo modelo comercial com foco na grade de atendimento para aumentar
a proximidade com os corretores. Para tanto, a seguradora aumentou de 7
para 13 o número de filiais nas cidades de São Paulo, do ABC e do litoral,
contando com o trabalho de 82 accounts.
“Para preservar o relacionamento com os corretores que já tínhamos em
casa e acolher os que estavam chegando, a Allianz recebeu 21 assessorias
de seguros, que atuam como nossas filiais”, disse Rewa.
Com 10 mil corretores cadastrados apenas em São Paulo, ele acrescentou
que a empresa está bem preparada. “Estamos contentes com esse novo
momento da Allianz”. Questionado pelo mentor Evaldir Barboza de Paula se
a ampliação do market share e o trabalho no varejo de forma global é uma
tendência que veio para ficar, Dal Ri respondeu que sim.
Segundo o diretor executivo Comercial da Allianz, hoje, a seguradora
conta com 72 filiais no País, além dos accounts remotos e das assessorias,
totalizando três canais de atendimento. “Essa iniciativa veio para ficar,
queremos ajudar o corretor a diversificar a sua carteira”, reforçou Rewa.
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O mentor também quis saber se era intenção da Allianz
fechar filiais, já que por causa da aquisição poderia
haver duplicidade. Dal Ri explicou que esse trabalho
foi realizado no ano passado, quando a empresa somava
90 filiais, e que houve, por exemplo, a unificação de duas
filiais de Ribeirão Preto.

Novidades
Dentre as novidades apresentadas pelos executivos da
Allianz, o destaque foi o produto de frotas, com cotação,
emissão e vistoria 100% digitais. Dal Ri informou que o
antigo sistema exigia inúmeras etapas até a conclusão
da cotação. “Por isso, criamos um sistema em que o preço
é fornecido na hora, independentemente do número
de itens”.
Segundo ele, desde então houve uma “explosão no
número de cotações”. O diretor Januário elogiou o
sistema, contando que um colega fez a cotação de 50
itens e recebeu o preço em minutos. “Ficou perfeito,
porque antes demorava mais”, disse. “O objetivo é a
simplicidade”, confirmou Dal Ri.
Rewa acrescentou outras novidades da Allianz, como
o seguro PME Saúde de 50 a 199 vidas, o RC Profissional
com limites mais altos e o parcelamento em até seis
vezes sem juros no seguro de condomínio. “Temos
vários produtos na linha corporativa e, caso o corretor
tenha dúvida, fornecemos o treinamento”, disse. Nesse
aspecto, Dal Ri salientou a importância do treinamento.
“É uma ferramenta poderosa e está disponível inclusive
para grupos pequenos de duas ou três pessoas”.
Dal Ri encerrou o evento informando que a seguradora
tem investido para estar mais próxima do corretor.
“Se tem uma companhia para trabalhar hoje, é a
Allianz”, completou.

MOVIMENTAÇÕES
AGCS

ALPER

Nomeada diretora Global de Property
na Allianz Global Corporate & Specialty
(AGCS), a executiva tem mais de 20 anos
de experiência em subscrição comercial e
sinistros. Maria Grace é bacharel e mestre
em Direito.

O executivo tem mais de 25 anos de
experiência no mercado de seguros, sendo 15
deles no segmento de agronegócio. A Alper
também vem investindo em tecnologia para
desenvolver ferramentas de gerenciamento de
risco de toda a cadeia do agronegócio.

MARIA GRACE,
DIRETORA GLOBAL DE PROPERTY

ANDRÉ LINS,
DIRETOR DE SEGUROS AGRO

APISUL

DELPHOS

Com mais de 25 anos no mercado de
seguros, Cristiano Saab é administrador
de empresas, com especializações em
Marketing no Varejo e em Dinâmicas
Interpessoais. Ao longo da carreira, o
gestor foi um dos grandes idealizadores
e viabilizadores do projeto de expansão
de seguro de celulares no mercado de
varejo brasileiro.

Admitida na empresa em 1980, como
analista de sinistros, Elisabete avançou
rapidamente de encarregada da área
de Sinistros de Danos Materiais para
subgerente de sucursal, gerente de sucursal,
gerente regional sudeste, diretora adjunta
de Corporações, diretora Comercial e de
Marketing até chegar à vice-presidência e,
finalmente, à presidência.

CRISTIANO SAAB,
DIRETOR EXECUTIVO

ELISABETE PRADO,
PRESIDENTE

MDS BRASIL

MITSUI SUMITOMO

Formado em Agronomia, Engenharia Ambiental e
com pós-graduação em Engenharia de Segurança
do Trabalho, o executivo possui quase 10 anos
de mercado e tem atuado no desenvolvimento do
setor de seguros rurais nos diferentes canais de
distribuição e regiões do País.

O executivo, que acaba de chegar na Mitsui
Sumitomo, fica responsável pela filial de varejo
na cidade de São Paulo. Carqueijo traz na
bagagem 15 anos de mercado de seguros em
empresas como Itaú, XL, Allianz e AXA.

DANILO ROSA,
DIRETOR DE AGRONEGÓCIOS

RICARDO CARQUEIJO, RESPONSÁVEL
PELA FILIAL DE VAREJO NA CIDADE
SÃO PAULO

POTTENCIAL

ANDRÉ GUIDETTI, DIRETOR
DE RISCOS DE ENGENHARIA E
RISCOS DIVERSOS

Com 21 anos de experiência no mercado
de seguros e resseguros e passagens por
grandes empresas do setor, como Allianz,
Zurich, Liberty e IRB, o engenheiro civil
André Guidetti assume a área de Riscos de
Engenharia e Riscos Diversos.
SABEMI

JANAINA SERRA,
EXECUTIVA DE CONTAS

Com mais de 20 anos de experiência no
mercado de seguros, previdência e
capitalização, a executiva possui amplo
conhecimento sobre o segmento, com
passagens por diversas seguradoras
multinacionais e nacionais.
SOMPO SEGUROS

BRUNO RODRIGUEZ PEREIRA,
DIRETOR EXECUTIVO FINANCEIRO
O executivo tem mais de 20 anos de
experiência e chega para contribuir com
as estratégias de negócios estabelecidas
para a nova fase da companhia. Rodriguez
é engenheiro de produção, com MBA em
Gestão Financeira e Atuarial.

TOKIO MARINE SEGURADORA

VALMIR RODRIGUES,
DIRETORIA EXECUTIVA COMERCIAL

A Tokio Marine Seguradora comunica ao mercado a
mudança de sua Diretoria Executiva Comercial. Após
30 anos de serviços prestados à companhia, Valmir
Rodrigues vai dedicar-se a projetos pessoais e passa a
gestão para quatro diretores de Canais que já faziam
parte do time: João Luiz de Lima, diretor Comercial
Nacional Varejo; Marcia Silva, diretora de Canais
Especiais; José Luís Franco, diretor Comercial Corporate;
e Marcos Kobayashi, diretor Comercial Nacional Vida.
A partir do dia 30 de junho, os executivos responderão
diretamente ao presidente José Adalberto Ferrara.

ALEXSANDRO PRIULI, SUPERINTENDENTE
DA REGIONAL VAREJO SP CAPITAL

Graduado em Administração de Empresas e com MBA
em Gestão Comercial, o executivo atua há 23 anos
no mercado de seguros. Priuli iniciou sua trajetória na
Tokio Marine em 2003 como gerente Comercial da
Sucursal Centro, atuou também como gerente Comercial
da Sucursal Alphaville e como gerente executivo das
Sucursais Lapa e Jardins.
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PONTO DE VISTA

Crescimento consolidado pela mudança

MURILO RIEDEL

CEO DA HDI SEGUROS, MEMBRO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA HDI
GLOBAL E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA SANTANDER AUTO SEGUROS. RIEDEL
É FORMADO EM ADMINISTRAÇÃO, COM
ESPECIALIZAÇÃO EM ESTATÍSTICA APLICADA.

Estamos vivendo um período de mudanças. Passamos
por um ano em que hábitos e costumes, que há tempos
ditavam o ritmo dos negócios, foram transformados
repentinamente. Mesmo assim, reinventamos práticas
e continuamos aprendendo maneiras de seguir a nossa
rotina de trabalho.
Para o setor de seguros, três itens serão essenciais para
ditar o ritmo do crescimento do mercado: a experiência
do cliente, o uso da tecnologia e a diversificação de
produtos e serviços.
Na HDI, nos preparamos para mudar o nosso mindset
muito antes da pandemia. Investimos, desde 2017, em
uma transformação digital que proporcionou mais
mobilidade e informalidade à companhia, tornando-a
uma organização mais horizontal, colaborativa e
preparada para a mudança.
Estamos passando por um intenso processo de
digitalização e, dentro dele, uma transição para o
trabalho remoto já estava sendo pensada, porém
com foco em performance, racionalização de custo e
rentabilidade – uma mudança que beneficia também
nossos colaboradores e corretores.
No que diz respeito à inovação, enxergamos que
melhorar a rotina do segurado é necessário, levando
em consideração comodidade, rapidez e segurança.
Para isso, soluções que conversem com novos hábitos
são fundamentais.
Enxergamos na inteligência artificial (IA) uma
ferramenta que traduz o que precisamos saber para
moldar nossos serviços, de modo que eles possam tornar
a jornada do cliente mais fluida e tranquila.
Um exemplo disso é a nossa Self Vistoria, uma solução
exclusiva da companhia que, por meio de um modelo
pioneiro de IA, é capaz de detectar amassados, arranhões
e pequenos danos no veículo. A inovação proporciona
praticidade, segurança e eficiência ao segurado
na realização da vistoria do veículo para contratação
da apólice.
Aliada a isso, a integração de sistemas como
formas de pagamento online – a exemplo do Pix –,
que conversam diretamente com nossos serviços,
cooperam para tornar a experiência do segurado muito
mais digital, o que favorece a inclusão tecnológica.
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Apesar da presença do digital estar ganhando espaço,
o papel do corretor continua de igual importância, com a
diferença de que, a partir de agora, ele passa a ser muito
mais consultivo e humano, tornando-se o elo principal
entre o cliente e o serviço ideal para ele próprio.
Somado a tudo isso, a diversificação será um desafio
contínuo, pois vai exigir um olhar especial para um
mercado em que a mudança será uma constante. É hora
de desbravar novas áreas e pensar tanto nos clientes já
existentes quanto naqueles que acabaram de despertar
para a importância de um seguro.
Na HDI, após o nosso intenso preparo para a
transformação digital, focamos na diversificação,
tomando como base a jornada das pessoas. Um passo
importante para essa nova fase foi o lançamento do
HDI Vida PME, produto voltado para as pequenas e
médias empresas, segmento que tem mostrado força
na retomada da economia oferecendo serviços, cada
vez mais, variados.
A HDI está evoluindo para se consolidar como uma
grande seguradora de riscos gerais e nada faz mais
sentido do que diversificar a nossa participação na vida
dos nossos clientes. Isso vai proporcionar não só um
aumento de oportunidades de negócios, mas também
nos deixará mais confortáveis para ir além e ousar no
oferecimento de soluções e produtos.
Entramos em 2021 ansiosos para colocar em prática
estratégias pensadas em meio a um turbilhão de
mudanças. Acredito que neste ano o mercado de seguros
deva se dedicar a construir as fundações de um setor
muito mais dinâmico e em sintonia com seu maior
objetivo: o bem-estar e a segurança das pessoas.

Apesar da presença do digital estar
ganhando espaço, o papel do corretor
continua de igual importância, com
a diferença de que, a partir de agora,
ele passa a ser muito mais consultivo
e humano, tornando-se o elo
principal entre o cliente e o serviço
ideal para ele próprio
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