
 
Está confirmada a palestra  
de Guilhermo Santiago, 
referência em desenvolvimento 
humano, comportamento e 
gestão da harmonia
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Diálogo com a Susep 
 
O mercado de seguros ganha voz na gestão da autarquia, em webinar 
reunindo empresas, órgãos e profissionais que compõem a indústria
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O ano encerra com diversas entregas para os corretores de seguros: novos eventos, benefícios e iniciativas que valorizam e auxiliam a profissão
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O mercado de seguros ganha voz na gestão da autarquia, em webinar 
reunindo empresas, órgãos e profissionais que compõem a indústria







Tivemos intensa 
programação em nosso 

Sincor-SP, comprovando 
que, mais do que nunca, 
é importante o corretor 

participar de sua entidade 
representativa

2022 ficou marcado pela retomada à normalidade, 
quando pudemos estar novamente juntos. Apesar de 
termos trabalhado muito durante a pandemia, quando nos 
adaptamos aos meios digitais e mantivemos a produtividade 
em nossas corretoras de seguros e no Sincor-SP, o olho no 
olho tangibiliza melhor nossas ações. 

Fomos coanfitriões e participamos ativamente da realização 
do 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, que 
foi um marco nesse sentido, sopro de esperança da retomada 
de onde paramos. De lá pra cá foi tempo de recuperar os 
contatos, de vida nova, de aproveitar ainda melhor as 
oportunidades de atualização para acompanhar o mundo 
em aceleradas mudanças.

Além deste evento em parceria com a Fenacor, quando 
tivemos a satisfação de receber novamente corretores de 
seguros de todo o Brasil em São Paulo após 23 anos, tivemos 
intensa programação em nosso Sincor-SP, comprovando que, 
mais do que nunca, é importante o corretor participar de sua 
entidade representativa.

Já convivia com o Sincor-SP em toda a minha carreira, 
especialmente nas últimas gestões, mas estando presidente 
sobressaiu meu jeito irrequieto, motivando discussões 
internas que geraram constantes inovações, qualificações, 
aprimoramentos. Se algum desafio – inerente a uma profissão 
próspera e que atrai novos interessados como a nossa – ainda 
não foi resolvido, certamente estamos buscando as soluções. 

Avançamos em nossa atuação com muita maturidade, muito 
equilíbrio e, principalmente, com muito diálogo com todos – o 
que é uma característica natural dos corretores de seguros e 
do Sincor-SP. Na busca pela parceria para o desenvolvimento 
de todo o setor, o Sincor-SP não poupou esforços para atuar 
ao lado das companhias e demais entidades. 

Temos enorme alinhamento com o órgão regulador, 
comandado hoje por um corretor de seguros, que conhece 
nossas necessidades e anseios. Com Alexandre Camillo na 
Susep, estamos em um ambiente regulatório muito mais 
controlado, uma tendência de diálogo muito maior com  
as seguradoras. 

Aliás, este é o tema da nossa matéria de capa, apresentando 
com sentimento de orgulho, demonstração da nossa 
capacidade e de uma parceria permanente, o quanto o 
corretor de seguros e ex-presidente do Sincor-SP está 
realizando, desta vez para todo o setor, mas sem esquecer 
do papel fundamental dos corretores de seguros. A Susep vive 
um novo momento e meu desejo é que continue como está.

Essas são provas para quem ainda não se dá conta 
da importância de trabalharmos politicamente, de  
entendermos que política não é necessariamente ruim, é 
o meio que dispomos para avançarmos e precisamos ter 
representantes que defendam nossos interesses. 

Em analogia, podemos avaliar a importância de termos 
líderes fortes e competentes em um Sincor-SP mais atuante 
e representativo. Para irmos além, ainda precisamos 
conscientizar mais colegas a fazerem parte da nossa 
entidade, que é feita por corretores de seguros para o bem 
dos corretores de seguros.

Nossa Agenda de Atividades para 2023 já prevê sequência 
às grandes realizações, sendo a principal delas o Conec da 
Superação, justamente abordando a retomada do nosso 
grande congresso pós-pandemia. A 19ª edição do Conec 
vai acontecer de 5 a 7 de outubro de 2023, no Transamerica 
Expo Center, em São Paulo, reunindo novamente um público 
estimado em 8 mil pessoas, para celebrar nossa profissão,  
os resultados que seguimos obtendo e a vida. 

Além desse, muitos outros projetos serão realizados 
em 2023 e precisamos de planejamento e cuidado com o 
investimento dos associados para manter nossa entidade 
superavitária. Temos alcançado equilíbrio financeiro com 
uma administração séria, utilizando cada recurso de maneira 
inteligente e comprometida com os associados, visando 
sempre resultados sustentáveis, a partir de saldo positivo 
nas frentes de atuação, e assim continuará sendo. 

O ano que vem promete mais trabalho e realizações! Esteja 
conosco no grande 2023! Atrair jovens corretores e novos 
associados será nossa missão e você vai nos ajudar! Vai 
dizer a estes a importância da representatividade junto 
ao mercado, à sociedade, às entidades e representações 
políticas. Temos que assegurar nossas conquistas!

Desejo a você boas festas, independentemente de qual seja 
sua crença ou religião, que 2023 seja um ano de muita saúde 
para podermos arregaçar as mangas e realizar ainda mais por 
nossas famílias e pela nossa próspera indústria de seguros.

BORIS BER 
PRESIDENTE DO SINCOR-SP

Um abraço,

Ano da retomada 
do presencial e de 
muitas entregas
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UM RETRATO DE SEGURO EM 2022

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

Podemos dizer que 2022 foi, de fato, o primeiro ano de recuperação plena nos 
números do setor de seguros, após o cenário de pandemia que houve nos últimos 
anos. Já tinha havido progressos em 2021, mas neste ano a situação se completou em 
diversos indicadores e é fácil ver isso nos valores.

O primeiro número é a rentabilidade das seguradoras, medida pelo indicador  
Lucro Líquido/ Patrimônio Líquido. O primeiro gráfico mostra a queda que houve  
em 2020 e 2021. Mas, em 2022, nos dados ainda provisórios, chegamos a quase  
20%, um número dentro das médias históricas do setor. Ou seja, voltamos à 
normalidade histórica.

Outro gráfico mostra a estimativa de crescimento de receita dos principais ramos 
de seguros deste ano em relação ao ano anterior. No total, a estimativa é de que o 
valor seja de 20% a 25%, superando as taxas inflacionárias no período. Sem dúvida, 
um dos destaques foi o ramo automóvel, com um patamar de 35%.

Em termos econômicos, a previsão de crescimento do País é de, respectivamente, 
2,5% a 3,0% em 2022 no PIB e, para 
2023, de 0,5% a 1,0%, até pelos ajustes 
necessários do novo governo, já 
discutidos amplamente no mercado. Se 
esses números de fato se confirmarem, 
teremos crescimento no setor de seguros 
no ano que vem também. Talvez, não 
nos valores iguais a 2022, mas haverá, 
possivelmente, crescimento real também 
nesse setor. O mercado de seguros, mais 
uma vez, mostrando a sua resiliência.

Enfim, em resumo, é esse o cenário atual 
e previsto. Feliz ano novo a todos!

SAFRA COMPRA BANCO ALFA
O banco Safra anunciou a compra do controle do 

Conglomerado Financeiro Alfa, dono do banco Alfa, pelo 
valor de R$ 1,03 bilhão. O recurso foi pago à Administradora 
Fortaleza, empresa que detinha as ações do conglomerado. 
A operação marca estratégia agressiva do Safra de expandir 
em private banking e gestão de fortunas.

   MERCADO CRESCE 18%
De acordo com dados da Susep, o  

setor de seguros arrecadou R$ 294,56 bilhões até outubro, 
o que representa aumento de 18% em relação ao mesmo 
período de 2021. Nos seguros de pessoas e danos, o 
destaque ficou com o seguro de vida, que atingiu a quantia 
de R$ 22,16 bilhões.

Cobertura
Básica#@

Tendências#

   SINISTROS NO SEGURO AUTO
De janeiro a outubro, o Estado de São Paulo registrou 

108.403 ocorrências de furtos e roubos de veículos, o número 
corresponde a um crescimento de 15% em relação ao mesmo 
período de 2021. De acordo com a Secretaria da Segurança 
Pública de São Paulo, apenas em outubro houve 12.634 
registros, alta de 7% na comparação a setembro.
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a 1. Previsão de crescimento do 
Brasil é de 2,5% no PIB de 2022 
(Rating de Seguros) 

2. Mercado de seguros  
arrecada quase R$ 300 bilhões 
até outubro, crescimento de 
18% (Susep) 

3. Capitalização chega a R$ 21 
bilhões em receita e atinge 
melhor momento em quatro 
anos (FenaCap)

Es
ca

da
 a

ba
ix

o

1. Setor de saúde tem série  
histórica negativa nos resultados 
contáveis e índice de sinistralidade 
próximo a 90% (ANS) 

2. Índice de roubo e furto de veículos 
cresce 15% de janeiro a outubro, na 
comparação a 2021 (SSP) 

3. Confiança do setor de seguros recua 
pelo segundo mês consecutivo (ICSS)

AGRADECIMENTO À REGIONAL JUNDIAÍ E AO 
DISQUE SINCOR  
Venho externar minha gratidão e orgulho de pertencer à um Sindicato que atua 
junto ao corretor, e à sua equipe. Primeiramente agradeço ao Luis Pedro Nardin, 
diretor da Regional Jundiaí, que encaminhou nosso pedido de reativação de uma 
apólice que tinha sido cancelada por erro da preenchimento na proposta, erros 
que nós, corretores, podemos cometer no cotidiano. 

Inicialmente solicitamos junto à seguradora a reativação, explicamos o motivo, 
mas sem sucesso. Após o apoio da equipe do Sincor-SP, com os documentos 
comprobatórios para reativação, conseguiram nos auxiliar nesse caso e a apólice 
foi reativada sem nenhum prejuízo ao cliente. 

Gratidão é o que resume nosso sentimento pela equipe sensacional que está à 
frente do Sincor-SP.

CRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO CARMO 
CORRETORA DE SEGUROS DE JUNDIAÍ 
POR E-MAIL, 30 DE NOVEMBRO DE 2022

Cobertura
Básica#@

# Inbox

127 ANOS DA SULAMÉRICA  
Prezado presidente, Ricardo Bottas, em nome de toda a diretoria do Sincor-SP, 
quero parabenizá-lo pelo aniversário da SulAmérica, que há 127 anos se mantém 
como uma grande referência para a categoria.

Sabemos o quão difícil é se manter como uma das empresas mais inovadoras do 
setor de seguros e essa celebração é motivo de orgulho não somente para vocês 
que idealizam todo o trabalho, mas para todos os profisisonais da corretagem de 
seguros. Que essa história de sucesso esteja apenas no início.

Parabéns por estar à frente dessa renomada seguradora, exercendo com 
sabedoria e dedicação o papel de presidente. O Sincor-SP está à disposição, esteja 
certo de nossa admiração.

BORIS BER 
PRESIDENTE DO SINCOR-SP 
POR E-MAIL, 6 DE DEZEMBRO DE 2022

Obrigado, caro Boris, em nome de todo nosso time Sangue Laranja, pela gentileza de 
sua mensagem em nome do Sincor-SP. Somos muito orgulhosos de nossa história e, 
principalmente, muito confiantes no nosso futuro! E nossa longevidade e sucesso, 
assim como nosso futuro, não seriam possíveis sem a nossa relevante parceria com 
os corretores de seguros, assessorias e concessionárias. Um cordial abraço. 

RICARDO BOTTAS 
CEO DA SULAMÉRICA 
POR E-MAIL, 6 DE DEZEMBRO DE 2022

PREJUÍZO NA SAÚDE
Os resultados contábeis das operadoras de saúde no 

terceiro trimestre mostram prejuízo operacional de R$ 5,5 bilhões, 
segundo anúncio da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). O setor vem de uma série negativa histórica de seis 
trimestres negativos e índice de sinistralidade próximo a 90%.

   PEDIDO DE RECURSO ATENDIDO
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julga procedente o 

pedido de recurso especial da NotreDame Intermédica Saúde S.A. 
em ação que desobriga o plano a fazer reembolso de procedimento 
em clínicas e laboratórios sem que haja a efetiva comprovação 
de desembolso por parte do beneficiário. A informação foi 
divulga pela FenaSaúde, que avalia a decisão como “lúcida e bem 
fundamentada tecnicamente.”

   MERCADO MENOS CONFIANTE
Em novembro, o Índice de Confiança do Setor de Seguros 

(ICSS), produzido pela Fenacor, se manteve em baixa pelo segundo 
mês consecutivo, atingindo 105 pontos. Esse é o menor percentual 
apurado desde julho, quando chegou a 117,8, o que indica baixa na 
confiança do setor no Brasil. No cálculo, o indicador leva em conta 
aspectos referentes à economia brasileira, ao faturamento e à 
rentabilidade de cada um dos setores citados.
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Perspectivas de crescimento do mercado de  
certificação digital para o 2º semestre

@

Cooperativismo#

Certificação
Digital#

Conheça alguns motivos para 
escolher a Sicoob Credicor-SP

A Sicoob Credicor-SP atua na contramão dos bancos. Enquanto estes cobram 
taxas e tarifas abusivas, além de serem fortes concorrentes para a classe de 
corretores de seguros, a cooperativa dos corretores de seguros é um tipo diferente 
de instituição financeira, que oferece os mesmos produtos e serviços, com taxas e 
tarifas mais baratas, além de não cobrar manutenção de contas. 

“Aqui você é dono! Todos que fazem parte da Sicoob Credicor-SP são 
cooperados, participando das decisões por meio de voto e definindo os rumos da 
cooperativa”, explica a gerente, Geny Schimith.

O corretor de seguros, sendo cooperado, possibilita a entrada de cônjuges e 
filhos, parentes de até 3º grau, sócios e funcionários da corretora. Se o cooperado 
tiver outro CNPJ, mesmo sendo de outro segmento, poderá fazer adesão  
dessa outra empresa. Também podem fazer parte da Credicor-SP funcionários  
de seguradoras, prestadores de serviços e todo o ecossistema do mercado  
de seguros. 

“As taxas e tarifas são mais justas porque, diferentemente dos bancos, que 
devolvem o lucro aos seus acionistas, a cooperativa distribui para aos seus 
cooperados e, assim, se retroalimentam: cobra menos e devolve as chamadas 
‘sobras’ todo ano aos associados”, esclarece Geny. “Vale a pena ficar atento sobre 
a diferença de ser um cliente ou simplesmente um ‘número de conta’ e de ser um 
cooperado, dono de seu banco”, defende.

Para ingressar como cooperado é necessário um investimento, com remuneração 
anual de até 100% da Selic. A adesão (mínimo 600 cotas) correspondente a R$ 
600, mais R$ 50 (cadastro e adesão, uma única vez) e subscrição de cotas mensais 
(também investimento) mínima de R$ 10.

Como dono da Sicoob Credicor-SP, quanto mais o cooperado usufruir dos 
benefícios oferecidos – movimento em conta corrente sem cobrança de 
manutenção de contas, aplicações financeiras, empréstimos – mais resultados 
trará para a instituição e, consequentemente, mais lucros serão auferidos na 
distribuição de sobras.
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ID Seguro repassa mais de R$ 10,5 milhões para  
sua rede de Autoridades de Registro em 2022 

@ Certificação
Digital#

Enquanto Autoridade Certificadora credenciada na Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira, a ID Seguro (AC Sincor) distribuiu, em 2022, 
mais de R$ 10,5 milhões para sua rede de corretores de seguros na 
certificação digital.

Desde 2005, a ID Seguro disponibiliza aos corretores de seguros 
a oportunidade de se credenciar como Autoridade de Registro (AR) 
e, assim, obter mais esta opção de oferta de serviço ao cliente final, 
proporcionando uma renda adicional e inserindo a categoria na era da 
economia digital.

“O certificado digital é a garantia de segurança tecnológica e jurídica 
para transações eletrônicas, e é necessário a milhões de pessoas físicas 
e empresas para se relacionarem com os órgãos de governo por meio 
eletrônico”, comenta a gestora da ID Seguro, Cinthia Higa. “Diante disso, 
não poderia se ter profissional mais qualificado e capacitado do que o 
corretor de seguros, que já oferta proteção do patrimônio, da família, da 
saúde e da segurança financeira dos cidadãos, podendo agora oferecer 
soluções para a proteção dos ativos digitais de seus clientes”, completa.

“Fecharemos o ano de 2022 com bons resultados e temos a expectativa de um 
2023 em estabilidade, com tendências de crescimento, tanto de emissões quanto de 
expansão da rede”, prevê.

Os interessados em trabalhar com certificação digital podem entrar em contato com 
a área pelo e-mail credenciamento@idseguro.com.br.

isento

isento

R$ 5,00

isento

isento

a consultar

2,7% a 3,4%

2,3% a 2,9%

1,5% a 2,2 %

1,7% a 2,2%

2,2% a 2,9%

1,88% pré-fixada

0,69% + Selic

R$ 2,90

R$ 35,00

R$ 35,00

5,5%

7,4%

Manutenção de conta

Talão de cheques Pessoa Física

Talão de cheques Pessoa Jurídica

Pix Pessoa Física

Pix Pessoa Jurídica

Empréstimo consignado INSS  
     (aposentados ou pensionistas)

Financiamento de capital de giro ou  
     crédito pessoal (dependendo do prazo)

Financiamento de equipamentos  
     de informática (dependendo do prazo)

Financiamento de automóveis 0KM  
     até 48 parcelas

Financiamento de automóveis seminovos  
     até 6 anos de uso - até 36 parcelas

Empréstimo consignado em folha de     
     pagamento (dependendo do prazo)

Financiamento de placas fotovoltaicas  
     – até 48 parcelas

Financiamento de placas fotovoltaicas  
     – até 48 parcelas

Emissão de boletos (cedente) com registro  
     (não cobra a baixa ou 2º via)

Cadastro inicial (única vez) Pessoa Física

Cadastro inicial (única vez) Pessoa Jurídica

Cheque especial

Cartão de crédito, eventualmente,  
     caso o pagamento seja valor mínimo



Cooperativismo

/alfasegurosoficial

Seguro para diferentes
contextos de vida

No Alfa você vai encontrar soluções de seguros
para diversos públicos e negócios.

Com inovação e plataformas digitais, oferecemos
uma jornada de venda rápida e eficiente,

com total gerenciamento em todas as etapas.

Automóvel

Condomínio

Residência

Imobiliárias

Vida

Previdência

Fale com nossos Gerentes Comerciais e saiba mais!



ESTE QUADRO É PRODUZIDO PELA DOCENTE DA UNISINCOR, SUELY AGUIAR

Dicas de português 
 
Auferir/ aferir 
 
Errado: O corretor de seguros deve auferir se as apólices estão corretas.  
Certo: O corretor de seguros deve aferir se as apólices estão corretas.

Regra - Os verbos aferir e auferir têm sentidos distintos.  
                 Aferir: conferir de acordo com o estabelecido, avaliar, calcular. 
                 Auferir: ter, colher, obter. 

Exemplos: O corretor de seguros auferiu ótimos resultados em 2022.

Através de/ por meio de 
 
Errado: As pessoas mudas comunicam-se através de gestos.  
Certo: As pessoas mudas comunicam-se por meio de gestos.

Regra - A locução adverbial “através de”, em seu sentido literal, quer dizer: de um lado a 
outro, transpor, cruzar, atravessar.

Exemplos: A luz entrava através de uma fresta no telhado.

Observação: quando alguém diz que “conheceu Mônica através de Cláudia”, por 
exemplo, dá a entender que Cláudia é translúcida ou que o interlocutor a atravessou 
para conhecer Mônica.

Para evitar confusão, recomenda-se utilizar “por meio de” ou “por intermédio de”.

Alguns dicionários já aceitam ambas as formas, ressaltando que o uso de “através de” 
no sentido de “por meio de” é menos elegante, menos clássico. Conforme sugestão 
do professor de Comunicação Verbal, Reinaldo Passadori, nesse jogo de estilos e 
tradições, escolha a clareza!

Caiu em/ caiu 
 
Errado: O lucro caiu em 10%. 

Certo: O lucro caiu 10%.

Regra - O verbo cair, assim como aumentar e diminuir, não admite a preposição “em”. E no 
sentido de descer, ir ao chão, ser demitido, o verbo cair é intransitivo.

Exemplos: A criança caiu.

Bastante/ bastantes 
 
Errado: Eles leram a apólice de seguros bastante vezes. 

Certo: Eles leram a apólice de seguros bastantes vezes.

Regra - Para saber se a palavra “bastante” deve variar (singular/plural) é preciso saber qual 
a sua classificação na oração. 

- Se for adjetivo, deve variar.

Exemplos: Já há provas bastantes para incriminá-lo (= provas suficientes)

- Se for advérbio é invariável (não se flexiona) 

Exemplo: O turista comprou coisas bastante interessantes (= muito interessantes).

O corretor de seguros estudou bastante para a prova (= estudou muito)

Há dez anos atrás/ Dez anos atrás 
 
Errado: Há dez anos atrás viajei para Belo Horizonte. 

Certo: Dez anos atrás viajei para Belo Horizonte.

Regra - Há (verbo haver) e atrás indicam tempo passado na oração. Use apenas há dez anos 
ou dez anos atrás.

Exemplos: Há cinco anos fui a Roma.

Devidas providências/ providências 
 
Errado: Neste caso, exigimos as devidas providências.

Certo: Neste caso, exigimos providências.

Regra - O adjetivo “devidas” é redundante e desnecessário. Alguém pediria providências 
indevidas? Trata-se de um vício de linguagem.

Amigos e leitores do JCS, lembrem-se de que falar e escrever corretamente 
demonstra conhecimento, capacidade e competência no desempenho de suas 
atividades. Desejo a todos um Feliz Natal e que 2023 seja de muita paz, realizações, 
sucesso e saúde!

Confiram mais dicas em @suely.marassi

@ Benefícios## Com
Corretor

Guia financeiro
Ao preencher os 

dados do cliente, a 
plataforma apresenta 

uma visão clara das 
necessidades  

financeiras em cada 
momento da vida.  

A assinatura do  
módulo inicial dá acesso 

às funções de lista de 
clientes e prospects,  
estudos, sugestões e 
acesso ao Infoclient.

30 dias grátis

O sistema também 
consolida informações 

cadastrais e de  
apólices de seguros, 

com CRM.

Otimize o tempo 

Nova parceria: 
  Fin-Tracks

O Sincor-SP firmou parceria com a Fin-Tracks  
para disponibilizar aos associados uma plataforma  

de planejamento financeiro. O serviço pode ser ofertado 
pelos corretores aos seus clientes para obterem uma  

nova fonte de receita. 

Descontos
Após a contração, é possível incluir outros módulos com 

40% de desconto. A parceria ainda concede mais descontos 
conforme número de licenças assinadas no mês. 

SAIBA MAIS

atendimento@fin-tracks.com Conheça 
 nossos parceiros(11) 97589-8555
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Sincor
Cast#@

Eva Miguel enxerga o corretor de seguros  
como a melhor força de vendas do mercado

No dia 7 de dezembro, o Sincor-SP promoveu a última edição de 2022 
do SincorCAST, contando com a presença da diretora Comercial Brasil da 
Porto, Eva Miguel, para falar sobre sua trajetória profissional, o lançamento 
de produtos da companhia, os preços do seguro e as oportunidades 
de negócios para corretores. O programa foi mediado pelo presidente  
da entidade, Boris Ber, acompanhado do vice-presidente da Região 2, 
Carlos Caporali.

Eva iniciou o programa relatando algumas das suas experiências e 
conferindo dicas para uma carreira de sucesso. “Além de se identificar 
com a filosofia e os conceitos da empresa em que atua, quem deseja uma 
carreira bem consolidada deve ter gosto pelos desafios e sair da zona de 
conforto. Quando comecei a trabalhar no setor, fui para o interior atrás 
de expandir meus negócios, abrir novos horizontes e fazer uma rede de 
contatos”, apontou.

A especialista ainda destacou a importância do corretor de seguros para 
o mercado. “Minha carreira foi pautada em um relacionamento de bases 
sólidas com os corretores. O corretor traz as melhores vendas e fideliza 
o cliente. As seguradoras enxergam que o corretor é a melhor força de 
venda do setor”, disse.

Eva também falou sobre as políticas ASG e a recente ascensão das 
mulheres para posições executivas e cargos de comando. “As oportunidades 
estão surgindo. Minha dica para as corretoras é não desistir, se preparar 
como profissional e estar presente no mercado. Se deixarmos a timidez de 
lado e nos expormos com base intelectual e segurança, o reconhecimento 
será natural”, destacou.

Na ocasião, Boris Ber perguntou para a profissional sobre a alta nos 
preços dos seguros. Segundo o presidente do Sincor-SP, os corretores 
passam por dificuldades em justificar para um cliente que já pagou 
determinado preço, investir o dobro em um seguro novo. “Devemos 
olhar mais para o segurado, em vez do seguro. Analisar a situação do 
cliente e tentar garantir o melhor preço possível para a resolução do 
problema”, sugeriu.

A diretora Comercial Brasil da Porto tem projeções boas para o próximo 
ano. “As nossas expectativas para 2023 são positivas. Já vemos uma 
estabilidade nos preços e o equilíbrio entre riscos e valores retornando 
ao normal”, projetou.

Ainda sobre os corretores de seguros, Eva lembrou como os corretores 
iniciantes têm auxílio da Porto e dispõem de ferramentas para aumentar 
suas vendas. “Buscamos contribuir com entregas prontas. Podemos 
auxiliar com métodos de vendas, inclusão digital e programas informativos. 
Minha dica principal é: comece estruturando sua comunicação com o 
cliente. Este é o caminho principal para formar uma carteira próspera”, 
afirmou a profissional.

Premiações
O programa também fez duas premiações. O corretor de 

seguros Marco Antonio Damiani, da Regional São José do Rio 
Preto, ganhou um kit da Porto, e o associado da Regional São 
Paulo Centro, Debby Cazes, ganhou um notebook. Ambos 
tiveram os Números da Sorte contemplados. 

Boris Ber aproveitou a oportunidade para indicar iniciativas 
do Sincor-SP focadas na instrução dos corretores associados. 
“Temos programas de capacitação técnica, como o Voz do 
Corretor Empreendedor e os Plantões Técnicos das Comissões, 
ministrados por corretores especializados. O Fórum de 
Oportunidades garante um momento de interação entre a 
categoria e representantes de seguradoras. A parceria com 
a Escola de Negócios Seguros fornece inúmeros cursos com 
descontos, alguns até gratuitos. O Sincor-SP está de portas 
abertas para os corretores de seguros”, disse.

Por fim, Caporali pediu para os corretores se concentrarem 
em criar estratégias de negócios e reforçou as indicações 
dos programas do Sincor-SP. “O Sincor-SP é instrumento dos 
corretores associados para a resolução de problemas”, finalizou.

A diretora Comercial Brasil da Porto participou da última edição do ano do SincorCAST, ao lado de 
Boris Ber e Carlos Caporali 

SincorCAST  
    8ª Edição
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Minha carreira foi pautada em um 
relacionamento de bases sólidas com os 

corretores. O corretor traz as melhores 
vendas e fideliza o cliente. As seguradoras 
enxergam que o corretor é a melhor força  

de venda do setor



Manter-se sempre atualizado em relação às normas em vigor 
é uma premissa que deve ser seguida diariamente pelo corretor 
de seguros sob pena de se ver em situações delicadas perante 
o cliente.

Seguro auto: atenção às normas

@

Opinião#

Tão importante quanto alinhar os  
objetivos é estruturar um plano para  

implementá-los, envolvendo todo time e 
capacitando-os, definindo os indicadores que 

serão referência para acompanhar os resultados  
e como a comunicação será realizada

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

ALEXANDRE   
DEL FIORI 

GERENTE TÉCNICO DO SINCOR-SP, 
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO NO  
MBA EM GESTÃO DE SEGUROS E  

GERÊNCIA DE RISCOS, ESCRITOR E  
FUNDADOR DA APTS

Acompanhe 
a programação 

Para assistir, aponte a câmera do seu celular para o QR Code.
Aproveite, inscreva-se no nosso canal.

Cobertura provisória
De acordo com a Circular Susep 642/2021, que trata da 

aceitação e vigência do seguro, no artigo 7º, a cobrança total ou 
parcial de prêmio antes da aceitação da proposta (adiantamento 
por boleto) somente é admitida em caso de oferecimento de 
cobertura provisória ao proponente para sinistros ocorridos 
no período de análise da proposta, desde que expressamente 
prevista nas condições contratuais e solicitada pelo proponente 
na proposta.

Aditada pela Circular Susep 654/22, a regra prevista no 
artigo 7º teve o acréscimo do § 4º que informa: nos casos de 
seguros de danos com vigência igual ou superior a 12 meses, o 
encerramento da cobertura provisória em decorrência da recusa 
do risco somente poderá ocorrer após, no mínimo, dois dias úteis 
contados da comunicação formal de tal recusa ao proponente, 
seu representante legal ou corretor de seguros.

 
Observação: na norma anterior havia a menção de que 
o início de vigência se daria a partir da vistoria prévia. A 
nova norma suprimiu essa informação, porém é importante 
estar atento às premissas estabelecidas, que podem variar 
de uma para outra seguradora e que, pela atual proposição 
do órgão regulador, são válidas.

Valor da indenização: perda total
De acordo com a Circular Susep 639/2021, artigo 4º, 

§ 1º, nos casos de indenização integral, o pagamento 
de quantia variável, em moeda corrente nacional, 
é determinado de acordo com tabela de referência 
expressamente indicada na proposta do seguro, 
conjugada com fator de ajuste, em percentual acordado 
entre as partes e estabelecido na proposta, a ser aplicado 
sobre o valor de cotação do veículo na data da ocorrência 
do sinistro.

Sobre o valor estabelecido, incorrerá a correção 
monetária até a data do efetivo pagamento pelo índice de 
correção admitido no produto e, se ultrapassado o prazo 
regulamentar, haverá a incidência de juros moratórios.

 
Observação: diferentemente da norma anterior,  
que utilizava a data da liquidação para a 
apropriação do valor a indenizar, agora passa a 
ser pelo valor da tabela na data da ocorrência. A 
diretriz segue a decisão do STJ sobre a matéria.

Diretoria do Sincor-SP  
participa de workshop

Clube dos Corretores de Seguros  
recebe superintendente da Susep 

Comissão Intersindical  
discute vendas de seguros



Responsabilidade Civil

Na mediação, Bosisio destacou como as lives técnicas do  
Sincor-SP servem de auxílio para os corretores. “Nosso objetivo é 
esclarecer situações do mercado para melhorar os resultados da 
categoria e conscientizar sobre possíveis riscos”, apontou.

Já Barretto reforçou como o segmento de RC é um grande 
mercado inexplorado para o corretor, entretanto, é determinante 
o estudo para o profissional do ramo prestar uma boa consultoria. 
“O Sincor-SP é rico em instrumentos de estudos e iniciativas de 
aprimoramento técnico para garantir uma boa formação ao 
corretor”, disse.

Também estiveram presentes na transmissão a 1ª vice-presidente 
e diretora executiva responsável pela Assessoria Técnica do Sincor-
SP, Simone Fávaro, e os integrantes da Comissão de RC, Marco 
Antonio Lasalvia e Patrícia Silvia Boccardo.

A Comissão de Responsabilidade Civil do Sincor-SP, promoveu, no dia 7 de 
dezembro, a live “Seguro E&O – Cyber Risk, tudo o que você precisa saber”. 
Na ocasião, os especialistas abordaram os riscos do ambiente virtual e as 
soluções proporcionadas pelo seguro. A transmissão aconteceu pelo canal 
da TV Sincor-SP, no Youtube.

O tema foi apresentado pelos corretores de seguros, que também 
compõem a Comissão, Claudio Macedo Pinto e Maurício Bandeira, com 
mediação do coordenador do grupo, Paulo Jatene Bosisio, e do conselheiro, 
Felippe Paes Barretto.  

Segundo Bandeira, o ambiente virtual é volátil, palco para uma série de 
possíveis ataques, que foram acentuados no contexto da pandemia e do 
home office. “Os riscos de ataques hackers, vazamento de dados, ransonware, 
lucros cessantes e até de reclamações de terceiros impactaram na alta 
da sinistralidade e, como consequência, na criação de questionários mais 
complexos e rigorosos por parte das seguradoras. Entretanto, a única maneira 
de mitigar esses riscos é através de uma apólice cyber”, indicou.

O especialista Claudio Macedo Pinto falou dos riscos virtuais sob a ótica 
do consumidor. Baseando-se em uma pesquisa com pequenas e médias 
empresas sobre a vulnerabilidade no ambiente cibernético, o especialista 
destacou que a maioria do público desconhece o seguro cyber. “70% das 
empresas acham que não correm risco de sofrer um ataque, 23% reconhecem 
o risco, mas não sabem como se defender e apenas 7% dos consultados 
falaram em seguros como método de prevenção”, garantiu.

Ainda segundo o membro da Comissão de RC do Sincor-SP, os principais 
desafios do mercado são: avaliar adequadamente o risco, estabelecer a 
precificação e monitorar o risco ativo. “Já para os clientes, os desafios são: a 
conscientização dos riscos com as vulnerabilidades cibernéticas e a obtenção 
de soluções economicamente viáveis”, esclareceu.

Por fim, o profissional forneceu uma breve perspectiva de alta do seguro 
cyber. “Há uma crescente demanda por esse tipo de proteção. Uma pesquisa 
da Munich Re estimou, no início de 2022, os prêmios cibernéticos de todo o 
mundo em US$ 9,2 bilhões. A previsão até 2025 é de US$ 22 bilhões. Esse 
é o potencial de expansão do ramo”, disse.

Especialistas da Comissão de RC  
do Sincor-SP destacam potencial 
do seguro cyber em live

Claudio Macedo e Maurício Bandeira participam de evento da AIDA

A Comissão de Responsabilidade 
Civil é composta por Paulo 
Jatene Bosisio (coordenador), 
Felippe Paes Barretto 
(conselheiro), Lucas Carazzatto 
Camillo, Marco Antonio Lasalvia  
e Patrícia Silvia Boccardo

Live RC  
   Seguro Cyber

Durante a 4ª edição do Encontro Nacional de Seguro de Responsabilidade 
Civil, promovido pela Associação Internacional de Direito do Seguro 
(AIDA Brasil), os membros da Comissão de Responsabilidade Civil do 
Sincor-SP, Claudio Macedo Pinto e Maurício Bandeira realizaram palestras 
sobre seguro cyber e oportunidades do D&O.

No dia 20 de outubro, Maurício Bandeira apresentou números de 
sinistralidade do seguro D&O e destacou benefícios e garantias fornecidos 
aos gestores. O profissional citou que há quem diga que o seguro D&O 
tem os dias contados, entretanto, contrariou esta teoria ao abordar os 
métodos de governança corporativa e o compliance das seguradoras. 
“Empresas de capital aberto com nível de governança mais alto tendem 
a ter condições melhores de contratação. Em 2021, o mercado terminou 
com quase R$ 1,3 bilhão em prêmios. Com números como estes, como o 
D&O está prestes a terminar?”, indagou o especialista.

No dia 27 de outubro, foi a vez de Claudio Macedo Pinto falar sobre 
o risco cibernético no Seguro de Responsabilidade Civil. O especialista 
fez uma breve crítica a cultura cyber no Brasil, definindo-a como boa, 
mas com muito espaço para melhorias. “As seguradoras têm que revisar 
a maneira de analisar riscos cibernéticos. Falta uma proatividade para 
adentrar, de fato, o mercado de ofertas desse tipo de seguro. Ainda 
existem muitas brechas nas apólices, mas acredito que a tendência seja 
um desenvolvimento expressivo, seja pela prevenção ou pela dor dos 
sinistros”, concluiu.

AIDA - Seguro D&O AIDA – Seguro Cyber
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@ Comissões#



O Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) 
oferece ao agricultor a oportunidade de segurar sua produção 
com custo reduzido, por meio de auxílio financeiro do governo.

A Comissão de Riscos Rurais do Sincor-SP realizou uma reunião com a 
Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, no dia 
30 de novembro, para falar sobre a subvenção do seguro rural, ofertada 
enquanto política pública.

“Pleiteamos a suplementação na ordem de R$ 5 milhões para garantir 
que os produtores rurais tenham condições de proteger suas lavouras e 
rebanhos, segurança financeira das próprias safras e estejam prevenidos 
do endividamento. Com essa contribuição será possível alcançar ótimos 
resultados da atividade para o Estado de São Paulo”, aponta a Comissão 
em ofício apresentado ao secretário de Estado, Francisco Matturro.

Os produtores rurais e o mercado de seguros se mostram preocupados 
com o esgotamento de recursos destinados à subvenção Estadual do 
seguro rural, que coloca em risco a devolução dos valores a serem pagos 
e, ainda, o cancelamento de apólices de seguros que garantem, neste 
momento, safras produtivas em todo o Estado.

No ofício, a Comissão do Sincor-SP apresentou levantamento feito 
junto às seguradoras, que revela a existência de mais de 3 mil apólices 
contempladas pela subvenção Estadual. O número não considera os 
conglomerados financeiros.

Comissão de Riscos Rurais se reúne 
na Secretaria da Agricultura para 
pleitear subvenção do seguro rural

03 de Outubro de 2022
Vida, Previdência e 

Capitalização

19 de Outubro de 2022
Saúde Suplementar e 

Odontológico  

10 de Outubro de 2022
Riscos Rurais

07 de Setembro de 2022
Vida, Previdência e 

Capitalização  

13 de Outubro de 2022
Transportes e Cascos  

08 de Setembro de 2022
Riscos Rurais

Comissões realizam Plantão Técnico 
Entre os meses de outubro e novembro, as Comissões do Sincor-SP realizaram os Plantões Técnicos 

para atender centenas de corretores de seguros associados com dúvidas sobre diversos ramos.

18 de Outubro de 2022
Riscos Patrimoniais 

16 de Setembro de 2022
Riscos Patrimoniais 
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Comissões#@

A Comissão de Riscos Rurais é 
composta por David Elias Martin 
(coordenador), Karen Regina 
Martieli (conselheira), Ana Maria 
Makalski Carvalho, Antonio 
Américo de Aquino, Eduardo 
Dutra e Humberto Ney Bertini

Riscos Rurais



@ Cenário#
Fenacor estuda medidas 
contra fake news

Diante de abaixo-assinado publicado no mercado, que indica um suposto 
ajuste na lei que possibilitaria o exercício da profissão de corretor de seguros 
por criminosos, falidos, funcionários internos de seguradoras, servidores 
públicos, entre outros, a Fenacor fez comunicado dizendo que estuda medidas 
contra esta fake news.   

A Federação tranquilizou os corretores de seguros, assegurando que os 
textos não correspondem à verdade quanto à aprovação da Lei 14.430/22, 
fruto da Medida Provisória nº 1.103. “A Fenacor está atenta e combaterá esse 
tipo de conteúdo para que não ocorram problemas mais sérios no futuro”, 
aponta o comunicado.

O texto da Fenacor esclarece que as alterações implementadas na Lei nº 
4.594, e no Capítulo da Corretagem do Decreto-Lei nº 73, a partir do relatório

 
do deputado Lucas Vergílio, não são novas, visto que, quando da tramitação 
da Medida Provisória nº 905, a Susep e a Fenacor, de forma madura, chegaram 
a um consenso acerca do texto, representando, sem sombra de dúvidas, um 
grande avanço. 

Nesse sentido, o relatório acolheu as sugestões de aperfeiçoamento da 
proposta de autorregulação da atividade de corretagem de seguros, sendo 
submetido ao Plenário da Câmara dos Deputados, e aprovado por ampla 
maioria. Em seguida, enviado ao Senado Federal, o texto não foi apreciado, 
sobrevindo a edição da Medida Provisória nº 955, revogando a Medida 
Provisória nº 905. 

“Naquele momento, a luta desta Federação e dos Sindicatos de Corretores 
de Seguros foi importantíssima para a categoria econômica representada, 
com o retorno da nossa lei de regência. Em nenhum momento, houve qualquer 
manifestação ou participação efetiva no processo daqueles que, agora, 
recorrem a fake news para causar confusão, insegurança e receio entre os 
corretores de seguros”, enfatiza a Fenacor. 

 
Públicos mencionados

Sobre os “falidos”, a Federação explica que, as consequências e os efeitos 
da sentença que decreta a falência estão dispostos na Lei nº 11.101, sendo, 
naturalmente, válida, também, para a atividade de corretagem de seguros, 
devendo ser pontuado que a revogação levada a efeito já constava do relatório 
da Comissão Especial.

No caso do “servidor público”, remanescem os impedimentos previstos 
no art. 17, ‘b’, da Lei nº 4.594/64 e do art. 125, ‘b’, o que torna descabida 
a afirmação de que o profissional – sem que o seu conceito tenha sido 
especificado – possa exercer a atividade de corretagem de seguros.

No caso de “criminosos”, não houve a revogação da alínea ‘c’, do art. 3º, 
mas uma melhoria da sua redação, inclusive em respeito ao princípio 
constitucional, que veda a aplicação de pena de caráter perpétuo (a Lei 
nº 4.594/64 é anterior à Constituição Federal de 1988). Desse modo, 

 
a Fenacor diz que se torna descabida a afirmação da possibilidade do exercício 
da profissão de corretor de seguros por indivíduos que tenham cometido 
crimes “característicos do crime organizado”.

Por fim, a Federação esclarece: “nenhuma atividade administrativa interna 
das seguradoras foi transferida aos corretores de seguros, mesmo porque, 
por óbvio, suas atividades não se confundem.” 

As fake news se tornaram um fenômeno global de grandes proporções e 
dados alarmantes. O termo trata-se literalmente da divulgação de notícias 
falsas por meio das redes sociais que, com a popularização da internet, 
podem causar impactos negativos na sociedade. “A Fenacor recomenda aos 
corretores de seguros que fiquem atentos a essas manobras propagadas 
por quem tem como único intuito gerar instabilidade para obter ganhos 
políticos”, conclui. 

QUE 2023 SEJA RECHEADO 
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Uma Câmara de Mediação

@

CâmaraSin#

WALTER REIS 
CORRETOR DE SEGUROS, ADVOGADO 

E MEDIADOR/CONCILIADOR DA 
CÂMARASIN. ATUA HÁ MAIS DE 30 

ANOS NO MERCADO DE SEGUROS E 
CINCO ANOS COMO CONCILIADOR 

JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
DA COMARCA DE MARÍLIA/SP

Aí está o poder das Câmaras de Mediação, onde costumamos 
dizer que é um braço do Judiciário. Elas encurtam o tempo 
da demanda, desoneraram as partes do custo excessivo de 
um processo judicial, torna as pessoas protagonistas de suas 
decisões e desburocratiza o processo, tornando o ambiente 
mais agradável e leve.

Percebemos o aumento demasiado da atuação dessas 
Câmaras de Mediação no nosso contexto atual, em todas as 
áreas, desde conflitos entre vizinhos, familiares e condôminos 
até situações que envolvem acidente de trânsito, dívidas de 
banco ou danos morais.

Veja, os conflitos familiares ultrapassam o âmbito doméstico 
e alcançam a Justiça. Divórcio, pensão alimentícia, inventário, 
guarda dos filhos, partilha de bens, são processos comuns no 
Poder Judiciário, onde as partes, já desgastadas pela situação, 
percorrem os corredores dos Fóruns, passam pelo Ministério 
Público, em ambientes tumultuados, abarrotados de gente, 
expondo as suas famílias.

O ambiente é completamente diferente do encontrado 
nas Câmaras de Mediação, onde as pessoas são acolhidas 
carinhosamente na pessoa do mediador, em um clima 
aconchegante e agradável, sem a presença de togados para 
decidiram o que é melhor para um ou para outro. Tanto que a 
mediação consensual de conflitos está sendo estimulada, cada 
vez mais, por juízes, advogados, defensores públicos e membros 
do Ministério Público, como alternativa à Justiça e é, inclusive, 
adotada nos tribunais.

Como visto, as Câmaras de Mediação vieram para ficar e 
facilitar a vida de todos, melhorando a resolução dos conflitos 
e minimizando o trauma que a judicialização causa nas pessoas 
de modo geral.

O mediador é o responsável por essa desmistificação, atuando 
sempre com cordialidade, imparcialidade, confidencialidade 
e deixando os envolvidos mais calmos para resolverem seus 
conflitos, atenuando situações desagradáveis e constrangedoras 
e facilitando a vida de todos.

Parabéns às Câmaras de Mediação.

Hoje em dia, no mundo atribulado em que vivemos, as 
pessoas estão cada vez mais sem tempo, estressadas, 
descapitalizadas e sem verbas, o que aumenta a falta  
de paciência e gera grandes conflitos em todas as áreas 
da sociedade.

Nos deparamos com conflitos matrimoniais, trabalhistas, 
de trânsito, comerciais, com pessoas constantemente 
entrando em discórdias por situações cotidianas. 
Com isso, aumentaram os litígios e a judicialização  
das demandas.

As pessoas buscam seus direitos em detrimentos dos 
outros, o que gera maior transtorno na vida de cada um, 
uma vez que ninguém quer estar envolvido em conflitos e 
ter de procurar o judiciário. Isso causa mal-estar, trauma 

psíquico e desgaste emocional. 

Diante desse cenário, as Câmaras de Mediação são, cada vez mais, 
solicitadas e procuradas. Elas surgiram para prestar assistência na 
obtenção de acordos, que poderão construir um modelo de conduta 
para futuras relações, num ambiente colaborativo em que as partes 
podem dialogar produtivamente sobre seus interesses e necessidades, no 
intuito de utilizar métodos consensuais para a solução desses conflitos.

Temos na pessoa do mediador, um profissional que age como facilitador 
do acordo de ambos os lados, sem tomar partido. O papel do mediador é 
fazer com que as partes entrem em um acordo por conta própria e sejam 
as protagonistas na sessão de mediação, decidindo, de livre e espontânea 
vontade, o que é melhor para elas. 

Esse profissional de mediação atua em resoluções de conflitos nos 
âmbitos judicial e extrajudicial, e sabe se comunicar e agir para ajudar 
as partes a terem uma resolução de seus problemas. Diferente de um 
Juiz de Direito, que, automaticamente, em um processo judicial, está 
posicionado em um patamar diferente para julgar o destino de um ou de 
outro, na mediação todos estão no mesmo patamar e as partes decidem 
a situação do litígio, sem necessitar de julgamento alheio.

Sem contar que o processo de mediação é simples e rápido. Ele foi 
implantado no Brasil há relativamente pouco tempo para ajudar a 
desafogar o Judiciário, inclusive, foram criadas as chamadas Semanas 
de Conciliação, quando os Tribunais passaram a marcar sessões para 
resolução de determinados processos judiciais. 

Com esta iniciativa, a mediação tomou corpo e se tornou presente 
na Justiça brasileira. Surgiram, então, várias Câmaras de Mediações 
Privadas, totalmente credenciadas pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), aptas a efetuar acordos judiciais e extrajudiciais, e homologadas 
pelo Poder Judiciário.
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As Câmaras de Mediação vieram  
para ficar e facilitar a vida de todos, 

melhorando a resolução dos conflitos e 
minimizando o trauma que a judicialização 

causa nas pessoas de modo geral



Live  CâmaraSIN e Susep
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Boris Ber e Alexandre Camillo revelam 
importância da mediação em live da CâmaraSIN

Camillo ainda evidenciou a importância do corretor de seguros 
como um agente indutor dos instrumentos de mediação, já 
acostumado com a função. “O corretor sempre atuou como 
mediador entre o segurado e as seguradoras. A mediação é a 
evolução deste trâmite. Nós pretendemos incluir o tema na 
formação profissional dos futuros corretores”, indicou.

Boris Ber aproveitou para contar como a resolução de conflitos 
fora do judiciário passa credibilidade para o segurado, usando 
como exemplo o próprio Sincor-SP. “O Disque Sincor se mostrou 
um serviço essencial durante a pandemia, prestando mediação 
e assistência com urgência para os associados. A mediação 
gerou um sentimento de resposta imediata para o cliente. A 
simples indicação de uma câmara pode garantir a fidelização 
do segurado devido a solução rápida de um conflito”, observou.

Por fim, Camillo fez um pedido para todos os corretores de 
seguros. “O número de judicialização do setor está aquém dos 
demais em função, principalmente, do trabalho do corretor. 
Se olharmos mais para a mediação, conseguiremos consolidar 
essa cultura no mercado. Entretanto, peço extrema atenção às 
novas circulares que estão sendo concebidas pelo IMS. Uma 
nova circular pode revogar outra mais antiga. Para cumprir o 
papel de mediador é preciso estar atento a todas as atualizações 
do mercado”, concluiu.

No dia 28 de novembro, a CâmaraSIN promoveu live  pela TV Sincor-SP, 
contando com a participação do superintendente da Susep, Alexandre 
Camillo, e do presidente do Sincor-SP, Boris Ber. A transmissão foi mediada 
pelo presidente da Câmara, Adevaldo Calegari. Os especialistas debateram 
o tema “Mediação e Contratos”.

Calegari destacou as principais funções da mediação. Para o profissional, 
além de aliviar a carga dos tribunais, as negociações tendem a adiantar os 
processos, mediando situações que podem ser resolvidas sem desaguar 
no judiciário. “Em conversas com órgãos como o Procon, Senacon, entre 
outros, é possível perceber como o judiciário é sobrecarregado com 
demandas passíveis de mediação. Vale destacar que as câmaras estão 
abertas para qualquer tipo de conflito. A nossa linha de atuação é muito 
abrangente”, apontou.

O superintendente da Susep falou das Iniciativas de Mercado de Seguros 
(IMS), grupo composto por representantes de órgãos governamentais e do 
setor de seguros. Segundo Camillo, a mediação ficou entre os principais 
temas estudados pelo IMS. “Ficou definido que a mediação, no âmbito 
infralegal, não necessita do encaminhamento legislativo. Teremos, até o fim 
do ano, um relatório analisando todos os benefícios desta medida”, disse.

A mediação gerou um sentimento de 
resposta imediata para o cliente. A simples 

indicação de uma câmara pode garantir a 
fidelização do segurado devido a solução 

rápida de um conflito

Boris Ber 
Presidente do Sincor-SP

O corretor sempre atuou como  
mediador entre o segurado e as seguradoras. 
A mediação é a evolução deste trâmite. Nós 

pretendemos incluir o tema na formação 
profissional dos futuros corretores

Alexandre Camillo 
Superintendente da Susep

Em conversas com órgãos como o Procon,  
Senacon, entre outros, é possível perceber como 

o judiciário é sobrecarregado com demandas 
passíveis de mediação. Vale destacar que as câmaras 
estão abertas para qualquer tipo de conflito. A nossa 

linha de atuação é muito abrangente

Adevaldo Calegari 
Presidente da CâmaraSIN
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Fazendo um balanço das ações após o primeiro ano de gestão do 
superintendente Alexandre Camillo, a Superintendência de Seguros 
Privados (Susep) realizou, no dia 21 de novembro, o webinar  “Diálogos 
Susep”, com a participação de toda a diretoria da autarquia, além  
do presidente do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), 
Rogério Boueri.

O evento on-line, transmitido no canal da Susep, no YouTube, 
aconteceu no dia em que a autarquia comemorou 56 anos de atividades, 
e apresentou os recentes e futuros atos de impacto no setor. “A Susep, 
desde sua criação, com base no Decreto-lei nº73, de 21 de novembro de 
1966, tem entre suas principais finalidades e competências promover 
o desenvolvimento do setor”, comentou Camillo. “Por isso, a direção da 
Susep realizou um encontro com o mercado de seguros, fomentando e 
promovendo o diálogo para o desenvolvimento do setor, reunindo as 
empresas, órgãos e profissionais que compõem esta indústria.”

Foi apresentado o cenário atual do setor, especialmente com a 
publicação de normas recentes que impactam a atividade. “Este último 
ano foi marcado por muitas mudanças para modernização regulatória do 
mercado de seguros, bem como houve o avanço de projetos estruturais, 
que precisam ser apresentados e debatidos, fomentando o diálogo 
e novos avanços pelo desenvolvimento do setor e pela defesa do 
consumidor de seguros”, disse o superintendente.

Iniciativa do Mercado de Seguros

Susep trabalha diálogo pelo 
desenvolvimento do setor
Autarquia faz balanço das principais ações realizadas no último ano, sob a gestão do corretor de 
seguros e ex-presidente do Sincor-SP Alexandre Camillo

 
e cinco propostas selecionadas – formação de cinco subequipes, 
com coordenação da Secretaria de Política Econômica do 
Ministério da Economia (SPE/ME) e apoio eventual de outros 
órgãos”, apontou Boueri. 

Na prospecção dos temas foram realizadas reuniões com 10 
entidades do setor privado: ABECOR, ABINSURTECH, ANBIMA, 
ANRE, CNseg, ENS, FENABER, Fenacor, FGV e IBRACOR. 
No encerramento das discussões desta primeira etapa, cada 
subequipe vai apresentar as propostas normativas que foram 
elaboradas e uma avaliação no âmbito do Governo.

Este último ano foi marcado por muitas 
mudanças para modernização regulatória  

do mercado de seguros

Alexandre Camillo 
Superintendente da Susep

O presidente do CNSP e chefe da Assessoria Especial de Estudos 
Econômicos do Ministério da Economia, Rogério Boueri, abordou a IMS 
(Iniciativa de Mercado de Seguros), a ação reúne governo e setor privado, 
com o objetivo de encontrar soluções regulatórias que contribuam para 
o desenvolvimento do setor de seguros. “É uma iniciativa inédita no 
âmbito do Governo, promovendo ampliação do diálogo com o setor de 
seguros e agilidade na tramitação de projetos regulatórios.” 

Para Camillo, a IMS traz desenvolvimento. “Estamos criando um grupo 
de trabalho nos moldes da Iniciativa de Mercados de Capitais, conhecida 
pela sigla IMK, para discutir medidas de incentivo ao mercado de seguros 
no País. A ideia é melhorar o diálogo com o setor e dar celeridade à 
tramitação de projetos dentro do governo e no Congresso Nacional.” 

A primeira etapa, que acontece de agosto a dezembro deste ano, 
busca prospectar temas junto ao setor privado, realizar reuniões para 
detalhamento das propostas, definir temas e subequipes, estabelecer 
reuniões periódicas das subequipes, encaminhar as propostas e 
apresentar aos grupos de governo. “Tivemos 31 propostas encaminhadas 

É uma iniciativa inédita no 
âmbito do Governo, promovendo 

ampliação do diálogo com o 
setor de seguros e agilidade na 

tramitação de projetos regulatórios

Rogério Boueri 
Presidente do CNSP e chefe da Assessoria Especial de 

Estudos Econômicos do Ministério da Economia

Prevenção é nosso grande foco [...] Quando a  
prevenção e a reparação não dão conta do problema, a  
Susep pode adotar algumas ações de natureza punitiva

Carlos Queiroz 
Diretor técnico da Susep
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Recentes realizações da Diretoria Técnica 1 foram 
abordadas pelo diretor da área, Marcelo Rocha. Para 
ele, merece um especial destaque a autorregulação do 
mercado de corretagem, introduzida com a edição da Lei 
Complementar nº 137/2010. “A Susep dispõe, atualmente, de 
cerca de 300 servidores, abnegados e comprometidos, mas 
que não conseguem dar conta da fiscalização dessa atividade, 
constituindo-se, até mesmo, numa impossibilidade prática 
de supervisão sobre os corretores de seguros”, justificou.

Pelo modelo de autorregulação, previsto na Lei 
Complementar nº 137/2010, as entidades autorreguladoras 
são consideradas como “órgãos auxiliares da Susep”, 
operando sob sua supervisão. “Esse cenário permite 
melhoria tanto no ambiente regulatório do setor, quanto 
na fiscalização das operações realizadas pelos corretores de 
seguros”, avaliou. “Portanto, em relação aos corretores de 
seguros, a Susep continua detendo as mesmas competências 
previstas no Decreto-Lei nº 73/66, mas pode contar com a 
importante atuação das entidades autorreguladoras, no 
processo fiscalizatório, de forma descentralizada”, apontou 
Rocha.

Atualmente, a Susep somente consegue atuar em 
face dos corretores de seguros através de processos 
administrativos sancionadores, decorrentes de denúncias, 
o que está longe de ser o ideal. “É necessário, portanto, 
que possamos aperfeiçoar a supervisão realizada pela 
Susep desse contingente de corretores de seguros, por 
meio da instituição legal e efetiva de mecanismo auxiliar da 
autarquia, o que, inclusive, pode incentivar os pedidos de 
autorizações de entidades autorreguladoras junto à Susep”.

Autorregulação dos corretores

Projeto Brasil Mais Seguro 
O projeto Brasil Mais Seguro está sendo executado pelo Departamento de 

Administração e Tecnologia da Informação (DEATI) da Susep, sob a liderança 
do próprio superintendente. O objetivo é identificar pontos de melhorias, 
oferecendo uma atuação mais produtiva. 

Na primeira fase, de pesquisa, foram enviados questionários ao mercado e 
aos servidores da Susep. Foram recebidas 24 respostas, nove de entidades, 
representando diversas empresas supervisionadas, e 15 de áreas da 
autarquia, reunindo servidores de processos finalísticos e de suporte.

As sugestões, dentro dos macros temas “Ações de Melhoria” e 
“Oportunidades Estratégicas”, foram compiladas e segmentadas em três níveis 
de prioridades a serem executadas em 2023. As propostas de Prioridade 
1 serão trabalhadas de janeiro a junho, as de Prioridade de 2, de abril a 
setembro, e as de Prioridade 3, de outubro a dezembro. 

Os resultados da consulta aos agentes internos e externos e da análise das 
sugestões encaminhadas serão considerados nas próximas oportunidades 
de reavaliação do plano estratégico da Susep, bem como no plano diretor 
de tecnologia e de comunicação da autarquia.

Novo regimento interno 
Também estão sendo realizadas mudanças estratégicas para otimizar 

a equipe interna da Susep. “Entre as mudanças, Susep apresenta novo 
organograma, mais funcional e pronto para as demandas. Realizamos diversos 
ajustes operacionais que se faziam necessários”, explicou Camillo.

Ainda nesse sentido, Camillo apontou a total atenção às ações visando a 
integridade – premissa fundamental da autarquia – e estratégia na Susep. 
“Criamos o Programa de Integridade da Susep (Progride), que irá trabalhar 
questões como ética e compliance; e criamos a Coordenação-Geral de 
Estratégia e Organização (CGEST), dando relevância à área de estratégia 
para garantir a perenidade da instituição.”

A Susep dispõe, atualmente, de cerca de  
300 servidores, abnegados e comprometidos, 

mas que não conseguem dar conta da fiscalização 
dessa atividade, constituindo-se até mesmo numa 

impossibilidade prática de supervisão sobre os 
corretores de seguros

Marcelo Rocha 
Diretor técnico da Susep

O trabalho da Susep para garantir uma abordagem 
regulatória mais principiológica e menos prescritiva foi 
apresentado por Augusto Coelho Cardoso, titular da 
Diretoria Técnica 2. 

No modelo atual, o regulador fornece um conjunto de 
diretrizes, que deve orientar decisões de negócios das 
supervisionadas, permitindo previsibilidade e adaptação. 
“A proposta busca reduzir o amplo conjunto de regras 
existentes, conferindo mais liberdade contratual e 
aumentando a transparência para o consumidor”, comentou. 

A revisão da regulação no seguro de pessoas, até o 
momento, envolveu os anteriores normativos: Circular 
Susep nº 302/05 e Resolução CNSP nº 117/04, que tratam 
das coberturas de risco dos seguros de pessoas; Circular 
Susep nº 317/06, sobre planos coletivos; Resolução CNSP 
nº 05/84, de seguro de vida para vigilantes; Resolução CNSP 
nº 315/14, de seguro viagem; Resolução CNSP nº 352/17, 
que trata do seguro funeral por sociedades seguradoras; 
e Resolução CNSP nº 365/18 sobre o seguro prestamista.

Também já foram consolidados no “Revisaço” (Decreto 
10.139/2019) os normativos da Resolução CNSP Nº 439 e 
da Circular Susep Nº 667, de 4 de julho deste ano.

Revisão dos normativos 

O usuário pode utilizar as informações da Receita  
Federal e de todos os órgãos do governo, inclusive da  

Susep, o que gera grande economia

Valeria Chaves 
Diretora do DEATI

Temas abordados pelas subequipes da IMS
 

Subequipe 1  •  Garantias - Utilização de recursos previdenciários e de capitalização 
como garantia em operações de crédito.

 
Subequipe 2  •  Seguro Garantia - Intensificação da utilização do seguro garantia 
em projetos de infraestrutura.

 
Subequipe 3  •  Corretores e Autorregulação - Aprimoramento da regulamentação 
infralegal das autorreguladoras para o mercado de corretagem de seguros  
(Lei 14.430/2022) e do processo de formação de corretores e de sua educação 
continuada.

 
Subequipe 4  •  Letra de Riscos de Seguro (LRS) - Regulamentação do agente fiduciário 
na LRS: Resolução Conjunta CNSP e CMN (Conselho Monetário Nacional).

 
Subequipe 5  •  Mediação - Incentivo ao uso de mecanismos de mediação em conflitos 
envolvendo segurados e seguradoras.
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Evolução do Open Insurance 
A Diretoria Técnica 3 da Susep, representada pelo titular José Nagano, 

abordou a implantação do Open Insurance, que é visto como o “irmão mais 
novo do ‘Open Banking’. “O desafio é que a sociedade está acostumada a 
transacionar on-line com o banco no dia a dia, acessando aplicativos, no 
entanto, a maior parte da população está distante do seguro, o setor nunca 
esteve na palma da mão. Acreditamos que o Open Insurance vai mudar 
isso, trazendo, justamente, relacionamento e proximidade”, disse Nagano.   

Dentro da estrutura do Open Insurance estão representantes 
das seguradoras e dos clientes (corretores), e as novas Sociedades 
Processadoras de Ordem do Cliente (SPOC), introduzidas recentemente 
em substituição à figura das Sociedades Iniciadoras de Serviço de Seguro 
(SISS).

O projeto de implementação do Open Insurance segue avançando. 
“Temos três grandes fases: a primeira está finalizada, com os canais de 
atendimento e todos os produtos disponíveis; a segunda encontra-se em 
desenvolvimento, com o cadastro de cientes e seus representantes, e as 
movimentações relacionadas a produtos; e a terceira fase vai entrar na 
sequência, com a possibilidade de fazer contratação, endosso, regaste ou 
portabilidade, pagamento de sorteio, aviso de sinistro e outros”, explicou. 

Valeria Chaves, diretora do Departamento de Administração e 
Tecnologia da Informação (DEATI), apresentou a modernização 
no atendimento a cidadãos e profissionais do setor com o novo 
portal da Susep, dentro da plataforma Gov.br.

Com a migração, diversos benefícios foram agregados. “Agora 
temos uma padronização dos serviços, com a possibilidade de 
login único e de interoperabilidade. O usuário pode utilizar as 
informações da Receita Federal e de todos os órgãos do governo, 
inclusive da Susep, o que gera grande economia”, explicou a 
diretora. “Para o futuro, outra diretriz é a possibilidade de 
pagamentos digitais, como de multas aplicadas pela autarquia, 
por exemplo”, adiantou.

Todos os serviços da Susep que oferecem atendimento direto 
ao cidadão foram levados à plataforma Gov.br. “A Susep hoje 
tem 100% de seus serviços de balcão digitalizados, um total 
de 13 serviços.”

Pelo site é possível acessar ainda o Painel de Inteligência 
do Mercado de Seguros, que conta com uma maneira mais 
fácil e interativa de acompanhar os dados do setor, em estilo 
dashboard, com interface gráfica. 

O sistema possibilita a consulta de uma série de informações 
sobre evolução de prêmios, sinistros, contribuições, resgates 
e sinistralidade ao longo do tempo, podendo segregar os 
dados por empresa, ramo ou linha de negócio e por Unidade 
Federativa, além de comparar empresas ou grupos de empresas 
com o mercado e conhecer as principais provisões e cessões 
de resseguro. 

“Essas entregas demonstram a nossa preocupação em 
oferecer um verdadeiro canal de comunicação da Susep com os 
representantes do setor. E tudo isso com alta tecnologia, diálogo 
e interação com toda a cadeira produtiva, em um ambiente 
seguro para o desenvolvimento do País”, conclui Camillo.

A proposta busca reduzir o amplo conjunto  
de regras existentes, conferindo mais liberdade  

contratual e aumentando a transparência para o consumidor

Augusto Coelho Cardoso 
Diretor técnico da Susep

Incentivo à sustentabilidade
José Nagano também abordou a chegada da Circular Susep 666, de 27 

de junho de 2022, que trata da sustentabilidade. “O tema sustentabilidade 
é muito oportuno neste momento e traz um processo extremamente 
inovador ao mercado de seguros. Até agora, somente se tem notícia de 
que, no mundo, o Brasil tenha regulado o conceito”, enfatizou. 

O conceito ESG abrange o tripé governança, sociedade e ambiente. Dentro 
desse molde, a Circular trata da gestão dos riscos de sustentabilidade: a 
própria segurada faz o estudo de materialidade e comunica este estudo, 
faz a inclusão desses critérios no Sistema de Controles Internos (SCI) e 
na Estrutura de Gestão de Riscos (EGR), e pode aplicar esses critérios 
para precificação e subscrição de riscos. 

“Acreditamos que o mercado de seguros pode contribuir decisivamente 
para a difusão de práticas sustentáveis em outros setores da economia, 
considerando seu papel de tomador de riscos e de investidor institucional”, 
disse Nagano. “Com essas inovações, vemos que a Susep pode contribuir 
para construir um futuro melhor”.

Prevenção e reparação de inconformidades 
A estratégia de regulação da Susep tem evoluído, prevendo menos 

exigências prescritivas e passando a estabelecer mais normas baseadas 
em princípios. O titular da Diretoria Técnica 4, Carlos Queiroz, apresentou 
os novos instrumentos para a supervisão dessa nova linha regulatória, que 
passaram a ser adotados pela autarquia a partir da edição da Resolução 
CNSP 393/2020. 

A nova atuação da Susep segue a ordem de prioridade: prevenção, 
reparação e sanção. “Prevenção é nosso grande foco. Quando aparece 
algum problema efetivo, a estratégia da supervisão é atuar, num primeiro 
momento e preferencialmente, com a reparação, depois no caráter residual 
e, nos casos mais graves, vem a sanção. Ou seja, quando a prevenção e 
a reparação não dão conta do problema, a Susep pode adotar algumas 
ações de natureza punitiva”, explicou. 

Novo portal Gov.br

O desafio é que a  
sociedade está acostumada  

a transacionar on-line com o banco no dia 
a dia, acessando aplicativos, no entanto, a 
maior parte da população está distante do 

seguro, o setor nunca esteve na palma da mão

José Nagano 
Diretor técnico da Susep

Webinar Susep 
Parte 1

Webinar Susep 
Parte 2



Abraçando todas as oportunidades 
para estudar e se desenvolver
Trajetória de superação e vitórias, do menino que passou a infância com dificuldades de se locomover, veio para 
São Paulo para se tratar e desenvolveu carreira como corretor de seguros e advogado

20, Heitor, de sete anos, e Vicente Erasmo, de um ano e sete meses. As duas filhas 
mais velhas trabalham com Erasmo na corretora, além de mais um funcionário. A 
esposa cuida dos filhos menores. “Tenho gratidão muito grande a Deus pela minha 
família, não seria quem sou se não tivesse as meninas comigo, para poder estudar, 
ir para batalha, fazer uma visita”. Milene estuda Direito e Letícia é enfermeira por 
formação. “Ela gosta da área da saúde, mas de seguros também, gosta de cuidar de 
pessoas, vende muito plano de saúde”, relata.

Erasmo pegou gosto pelos estudos: além de corretor de seguros, é advogado, 
pós-graduado em Violência Doméstica e Direito Acidentário, e pós-graduando em 
Direito e Processo do Trabalho, Direito Previdenciário e Direito e Processo Civil. 
Possui mais de 20 cursos de extensão e aprimoramento em várias instituições de 
renome, e atua como palestrante. 

Na OAB, é vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia em São Miguel 
Paulista. “Tudo o que tenho hoje devo ao mercado de seguros e à corretagem. Já fui 
convidado para atuar em outras áreas, mas não abro mão de ser corretor, inclusive 
quero crescer mais, atender novos nichos”, conta. 

Ele também se dedica a aprender esportes e instrumentos musicais. “Fui 
homenageado na Câmara de Vereadores de São Paulo como atleta amador de artes 
marciais. Já participei de 17 lutas, sendo 14 vitórias. Sou faixa azul de kickboxing e 
faixa azul de jiu-jitsu brasileiro. Também sou músico e toco diversos instrumentos.”

Para ele, que dá tanta importância à profissão e ao estudo, “o Sincor-SP é vital”. “O 
Sincor-SP é extremamente importante para a segurança da categoria. A atividade 
de corretor de seguros não pode ser vilipendiada, é uma profissão de prestígio, 
de excelência, e não pode ser exercida por qualquer pessoa”, completa. “A pessoa 
precisa ser habilitada por um curso ofertado pela ENS ou outra instituição autorizada 
legalmente, depois tem que reunir certidões comprovando ser idônea. De igual 
modo, o Sincor-SP exerce seu papel de unir a classe, de trazer respeito diante das 
seguradoras, do governo e da sociedade. O corretor é aquele profissional que leva 
o conceito do seguro como deve ser, verificando as necessidades e explicando  
ao cliente.”

Em sua trajetória de superação e vitórias, ele lembra um fato curioso. “Sempre 
estive próximo do Sincor-SP, mas houve um ano em que estava sem dinheiro, numa 
luta terrível, e o então presidente Leoncio de Arruda me disse para ir ao Conec, que 
não precisava me preocupar com a inscrição, me deu um desconto enorme, paguei 
um valor simbólico. Chegando lá ganhei, um carro zero no sorteio da SulAmérica. 
Tenho pra mim que ele foi um anjo que estava disfarçado de gente. No dia que fui 
receber o carro na seguradora, encontrei ele lá, tiramos foto que guardo até hoje.” 

Com muita fé, trabalho e estudo, sua corretora de seguros vai bem. “Não tenho o 
que reclamar, conquistei muito graças ao seguro. Meu objetivo agora é diversificar 
a atuação em novos produtos, para garantir perenidade da empresa”, conclui.

Erasmo Gonçalves de Souza tem uma trajetória vitoriosa de superação 
de desafios. Nasceu na cidade de Medeiros Neto, na Bahia, em uma família 
humilde, tendo 10 irmãos. Tinha um problema ortopédico nas pernas e no 
quadril, que lhe dava extrema dificuldade de se locomover e aprendeu a 
ler depois dos 10 anos de idade. Sua mãe, Dona Guilhermina, ficou viúva 
muito jovem e, em 1990, se mudou com os sete filhos mais novos para 
São Paulo, com o objetivo de levar Erasmo (o segundo mais novo), para 
se tratar no Hospital das Clínicas.

Em São Paulo, aos 12 anos, Erasmo começou a trabalhar vendendo 
salgadinhos e chocolates no trem. Desde que chegou, sempre morou no 
bairro Itaim Paulista, extremo leste da cidade. O barraco que moravam no 
início era perto de um córrego e, quando tinha por volta de 14 anos, uma 
enchente fez a família perder tudo o que tinha. Pela dificuldade em obter 
estudo e pela vontade de querer mudar de condição, Erasmo sempre se 
dedicou às oportunidades que a vida lhe deu.

Foi assim que, aos 16 anos, começou a trabalhar em uma corretora de 
seguros como office boy. A empresa ficava na Zona Norte, era um longo 
caminho, que ele aproveitava para ler e estudar. Depois de um tempo, 
começou a atuar na venda de seguros, inicialmente para pessoas que 
conhecia, parentes e amigos. 

Aos 17 anos, fez um curso de empreendedorismo e em seu trabalho de 
conclusão de curso apresentou o projeto de montar sua própria corretora 
de seguros. Quando tinha cerca de 20 anos, a empresa fechou e ele passou 
a atuar como produtor para corretoras na Zona Leste. 

No ano 2000, aos 22 anos, ingressou na Escola de Negócios e Seguros 
(antiga Funenseg) para se habilitar na profissão. “Em 2001, fui habilitado 
com o registro pleno da Susep. Tenho alegria e orgulho de ser corretor, é 
uma profissão que me encanta, porque tem a missão social de preservar 
o patrimônio das pessoas, proporcionar estabilidade econômica, levar 
às pessoas segurança financeira e familiar, ajudar no planejamento para 
conquistar bens e preservar”, enaltece.

A Dom Erasmo Corretora de Seguros foi fundada em 2001, quatro anos 
depois do fundador ter se casado com Eva Vilma do Nascimento, com quem 
completou, no dia 17 de novembro, bodas de prata. Hoje, Erasmo tem 44 
anos e o casal quatro filhos: Letícia Thaynara, 22 anos, Milene Thayane, 

Erasmo Souza em visita ao Sincor-SP

Além de corretor e advogado, atua como palestrante Sorte anda ao lado de quem trabalha

Erasmo e a esposa, com os quatro filhos
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Retrospectiva

2022 Nova gestão, liderada por Boris Ber, assume 
a diretoria do Sincor-SP. O ano é marcado 
pela retomada das atividades presenciais dos 
colaboradores, grandes eventos e encontros 
dos corretores de seguros. 

Diálogo#@ Diálogo#

Janeiro
•  Nova gestão assume o Sincor-SP

•  Comissão Intersindical busca melhorias   
    nos serviços de assistência 24h
•  Luto: diretoria perde Nilson Arello Barbosa

Fevereiro
•  Sincor-SP ganha nova identidade visual

•  Comissões passam por reagrupamento
•  Calendário dos Plantões Técnicos das    
    Comissões é iniciado
•  Luto: diretoria perde Rubens de Almeida e  
    Natal Bérgamo Neto

Março
•  Fenacor e Sincor-SP promovem Congresso  
    Brasileiro dos Corretores, em Campinas

•  Dia Internacional da Mulher é   
    comemorado em live com premiações
•  5º Encontro das Lideranças acontece de  
    maneira on-line
•  CâmaraSIN promove live sobre turismo e  
    mediação
•  Fórum com a Imprensa Especializada  
    atualiza profissionais 
•  Com apoio do Sincor-SP, veto ao Refis das  
    MPEs é derrubado

Abril
•  Sincor-SP e SindsegSP realizam Debate com  
    a Superintendência da Susep

•  Programa SincorCAST é inaugurado na  
    TV Sincor-SP
•  Comissão de Transportes promove live sobre DDR
•  Fórum das Entidades centraliza reivindicações  
    dos corretores
•  Credicor-SP distribui R$ 1.067.945,70 em sobras       
    aos cooperados
•  Prestação de Contas é aprovada em AGO
•  Diretores regionais passam por alinhamento  
    estratégico
•  Voz do Corretor Empreendedor é retomado  
    pelas Regionais
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Maio 
•  Sincor-SP publica nova edição do     
    Ranking das Seguradoras
•  Regional Campinas conta com nova  
    diretora regional

Junho
•  Unisincor e ENS discutem qualificação 
dos corretores

•  CâmaraSIN realiza live com Antonio  
    Penteado Mendonça
•  Comissões de RC e Engenharia  
    promovem live  sobre RC Profissional  
    e Obras
•  SincorSP lança Campanha Boleto Zero

Julho
•  Campanha “Educação, Um Caminho 
Seguro” arrecada seis mil kits escolares

•  Sincor-SP e Sebrae lançam Programa  
   de Empreendedorismo
•  Campanha Inverno Seguro é promovida  
    em parceria com o SindsegSP
•  Encontro de Corretores  
    Empreendedores é promovido pelas  
    Regionais

Agosto
•  Sincor-SP retoma atividade presencial  
   dos colaboradores
•  CâmaraSIN realiza live sobre mediação  
    em conflitos familiares

•  ID Seguro promove reunião comercial  
   com ARs
•  Disque Sincor reverte mais de 130  
   casos no 1º semestre

Setembro
•  Conec 2023 é lançado para apoiadores

•  Diretoria participa de treinamento com  
    ZV Consultoria
•  Regional Franca conta com novo  
    diretor regional

•  Centro de Atividades Sincor-SP é 
    inaugurado

Outubro

•  Fórum de Oportunidades acontece em  
    diversas Regionais

•  Sincor-SP cria comercial  
    comemorativo ao Dia do Corretor
•  Câmara Municipal de São Paulo presta  
    homenagem aos corretores

•  Sincor-SP completa 88 anos
•  Programa Amigo do Seguro conta com  
    447 cadastros em São Paulo
•  Live  Outubro Rosa é promovida com  
    especialistas
•  Regionais iniciam calendário de  
    confraternizações

Novembro
•  2ª edição do Sincor Digital fala sobre   
    tecnologia nas vendas

•  CâmaraSIN promove live com Susep
•  Corretores aprovam propostas em  
    AGO e AGE
•  Comissão de Riscos Rurais se reúne  
    com Secretaria da Agricultura
•  Luto: diretoria perde Nilson Moraes

Dezembro
•  Última edição do ano do SincorCAST  
    recebe Eva Miguel

•  Comissão de RC promove live  sobre  
    cyber risks
•  Sincor-SP promove confraternização  
    com imprensa e entidades





O mundo digital sempre foi visto com receios pelos corretores de seguros, ainda mais quando se está acostumado a ter um contato mais 
pessoal durante as vendas, renovação e todo o processo que envolve o seguro. Mas, para mostrar que o digital não é esse bicho de sete 
cabeças, o Sincor-SP realizou a 2ª edição do “Sincor Digital – Conectando o Mercado de Seguros”, no dia 29 de novembro, com o tema 
“Corretor Digital” na Sala do Futuro da ENS (Escola de Negócios e Seguros).

O evento contou com palestras do superintendente da Susep, Alexandre Camillo, e de especialistas em marketing digital, com mediação 
do presidente do Sincor-SP, Boris Ber. De maneira inédita, a transmissão ainda teve a interação de uma plateia composta por profissionais 
que atuam nas áreas de tecnologia, comunicação e marketing de empresas do setor, e de diretores executivos da entidade.

Abrindo a conversa, Camillo tratou sobre “sandbox regulatório”, um processo criado pela Susep, que oferece um ambiente de experimento 
onde empresas podem desenvolver ações inovadoras, com regulamentação diferenciada e valores menores de reserva, para oferta de 
produtos ao consumidor. “O sandbox permite a atuação em um período de 36 meses para saber se o processo será consolidado e migrará 
para a área efetiva de uma seguradora, ou se encerrará”, disse Camillo.

2ª edição do Sincor Digital desmistifica  
receios dos corretores com a tecnologia
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Debate com especialistas em transformação digital
Com mosaico composto pelo diretor de Marketing e Estratégia Comercial da Tokio 

Marine Seguradora, Flávio Otsuka de Castro, pelo vice-presidente de Marketing, 
Clientes e Dados da Porto, Luiz Arruda, pelo head de Experiência Digital da Icatu 
Seguros, Humberto Sardenberg, e pela diretora de Marketing e CRM da SulAmérica, 
Simone Cesena, um debate sobre a transformação digital do setor foi apresentado 
aos corretores de seguros.

Para Castro, a transformação digital veio para ficar no mercado de seguros e a 
grande mudança que aconteceu foi o poder dado ao cliente, que agora tem o controle 
em suas mãos.

Ele apresentou dados de uma pesquisa do Hootsuit, sistema norte-americano 
especializado em gestão de marcas na mídia social, que revela: cerca 77% dos 
brasileiros estão conectados à internet, 79% são pessoas que estão ativamente 
utilizando as redes sociais e 74,4% dos indivíduos (de 16 a 64 anos) pesquisam 
sobre sua corretora, marca e produto na internet antes de fazer alguma compra. 
“Tendo em vista que o consumidor está inserido nesse contexto, é muito importante 
a participação ativa do corretor na internet e nas redes sociais. Temos um grande 
espaço para os corretores serem influencers de produtos de seguros, saindo do 
básico, com geração de conteúdo que traga o olhar do consumidor para o mercado”, 
comentou o executivo da Tokio Marine Seguradora.

O perfil do corretor digital foi apresentado por Luiz Arruda. Segundo ele, os 
profissionais têm perfil de inbound, de produtor de conteúdo. “Os corretores que 
geram conteúdo para seus consumidores conseguem ter uma carteira maior de 
venda, acompanhando todo o ciclo de vida do cliente, com uma jornada cada vez 
mais rica e com maior produção.”

Sardenberg lembrou ainda que todo corretor pode começar a gerar 
mais visibilidade à sua marca trazendo conteúdos que aparecem em 
conversas do cotidiano. “Vamos supor que a pessoa era funcionária 
de uma empresa que tinha seguro de vida coletivo, saiu para virar MEI 
e passou a ter seu próprio seguro de vida. É interessante contar nas 
redes sociais que conhece um cliente que passou por isso e começar 
a dar dicas do que fazer, assim os consumidores conseguem entender 
melhor as oportunidades”, indicou.

Simone acredita que nada é feito às pressas, o digital tem que 
ser implantado conforme a necessidade do corretor. “Temos que 
partir do começo e o primeiro passo é ter calma para construir um 
planejamento prático. A ideia que precisamos estabelecer dentro 
desse universo para explorá-lo da melhor maneira é a identificação 
de oportunidades”, completou a especialista da SulAmérica.

Durante a conversa, o presidente do Sincor-SP interagiu com os 
profissionais que estavam na plateia. “Esse diálogo traz uma sintonia 
muito bacana para o mercado. Estamos aqui com uma sala cheia de 
especialistas no tema e que estão à disposição dos corretores para 
ajudar no dia a dia a construir conteúdo de valor para os nossos 
clientes”, apontou.

A plateia foi composta por Alexandre Oliveira (Zurich Seguros), 
Bruno Cardoso (SulAmérica), Marco Antônio Gonçalves (MAG 
Seguros), Nikolaus Steve (MAPFRE), Paulo Henrique Gomes 
(CAPEMISA Seguradora), Priscila Oliveira (Ituran) e Tercio de Polli 
(Sompo), e pelo 2º vice-presidente e 1º tesoureiro do Sincor-SP, Braz 
Romildo Fernandes e Edson Fecher, respectivamente.

Premiações
Os corretores de seguros que geraram o Número da Sorte através da Carteira Digital de Associado, disponível no app Sincor Digital, concorreram a prêmios.

O associado da Regional ABCDMR, Silvio Elias de Oliveira, ganhou um smartphone, e o corretor da Regional Piracicaba, Evaldo de Oliveira, conquistou 
uma inscrição, com hospedagem, para o Conec 2023.

Sincor Digital  
    2ª Edição
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Da esquerda para a direita: Luiza (nora), Lourdes (esposa), Nilson, Beatriz (neta), 
Nilson Filho com sua filha Maria Luiza (neta), Alexandre (Filho) e Daniela (nora)

Os diretores regionais do Sincor-SP se reuniram, no dia 22 de novembro, no 
Centro de Atividades da entidade, para participar do treinamento “Workshop 
Estratégias Genuínas”, realizado pela ZV Consultoria (último encontro com 
Nilson Moraes). 

A iniciativa tem o objetivo de aperfeiçoar a gestão do Sincor-SP, através 
de soluções levantadas pelos próprios diretores, diante dos problemas 
apresentados, levando em conta os critérios estabelecidos pela dinâmica.

“Estamos aqui para pensar estrategicamente: decidir os caminhos aonde 
queremos chegar, como queremos ser vistos e percebidos, quais os nossos 
grandes desafios e oportunidades, como podemos trabalhar mais bem 
alinhados em busca de objetivos comuns a todos, o que precisamos reforçar 
e o que precisamos mudar”, disse Zeca Vieira, fundador e sócio-diretor da 
ZV Consultoria.

Durante o workshop também foram realizadas rodas de conversas e algumas 
dinâmicas que estimularam os diretores a pensarem nas medidas necessárias 
para o aprimoramento de pontos importantes para a entidade, como a visão 
geral de indivíduos sobre o Sincor-SP, sua proposta de valor, o que mudar em 
relação aos eventos, o papel da liderança, entre outros assuntos.

O treinamento é a segunda parte de todo um processo da 
ZV Consultoria com o Sincor-SP, que visa colocar em prática 
as propostas levantadas. Os próximos passos serão juntar as 
propostas que surgiram na primeira reunião com a diretoria 
executiva e os coordenadores de departamentos, realizada no 
dia 18 de outubro, e, em conjunto, definirem os assuntos na 
etapa de Planejamento, Plano de Implementação e Execução.

Diretoria do Sincor-SP passa por treinamento com a ZV Consultoria
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Com muita tristeza os amigos do Sincor-SP receberam a notícia do 
falecimento do corretor de seguros e diretor da Regional São Paulo Leste, 
Nilson Moraes. A dor da perda foi agravada pelo fato de ter sido uma morte 
repentina, por uma parada cardíaca, na madrugada de 23 de novembro, 
poucas horas depois de ele estar reunido com toda a diretoria regional 
e executiva do Sincor-SP em um dia de trabalho que terminou com uma 
confraternização em uma pizzaria.

“Fiquei muito abalado com essa notícia tão repentina. No dia anterior 
estivemos com o Nilson numa reunião intensa no Sincor-SP, depois nos 
confraternizamos, conversamos... Conheço ele há muitos anos, um profissional 
altamente competente, um crítico construtivo. Perdemos um grande amigo e 
colega de profissão”, disse emocionado o presidente do Sincor-SP, Boris Ber.

Nilson Moraes, nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, precisamente 
no bairro da Penha, começou sua carreira em seguros no início dos anos 70, 
quando trabalhou na Itaú Seguros. Em 1979, saiu da seguradora e fundou, 
com outros cinco sócios, sua primeira corretora de seguros. Sempre junto 
de sua esposa Maria Lourdes, em 1992 fundou a empresa só deles, a Nillmor 
Corretora de Seguros. Ainda nos anos 90, seu primeiro filho, Alexandre, 
entrou para o time da corretora. Pouco tempo depois, foi a vez de Nilson 
Filho também reforçar o time.

Despedida a Nilson Moraes, amigo e diretor  
da Regional São Paulo Leste do Sincor-SP

Sua história com o Sincor SP iniciou há cerca de 20 anos, quando, 
a convite do seu amigo Marcos Abarca, Nilson ingressou como 
associado. Ele chegou a compor a equipe da Comissão Contra 
a Venda Casada do Sincor-SP, em seguida, teve passagem pelo 
Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP), como 
tesoureiro, sendo este, a convite do seu amigo Evaldir Barboza 
de Paula, mentor na ocasião. Novamente surge um convite do  
Sincor-SP, desta vez para compor a diretoria da Regional São Paulo 
Leste. Em paralelo, Nilson também era vice-superintendente da 
Associação Comercial de São Paulo – Distrital Penha.

Maçom, chegou ao título de Venerável Mestre, tendo a 
oportunidade de realizar inúmeras ações de auxílio aos mais 
necessitados. Foi também Conselheiro do Clube Esportivo da 
Penha. Aliás, esporte era uma de suas paixões, especialmente 
o Corinthians.

Deixa sua esposa, Maria Lourdes, com quem era casado há 47 
anos, seus filhos Alexandre, Nilson Filho e André (In Memoriam), 
netas Beatriz e Maria Luiza, e noras Daniela e Luiza. Deixa muita 
saudade para todos que conviviam e conheciam o bom homem 
que era. 

Homenagem#

Sua partida repentina deixou todos que o conheciam muito abalados, ficam as lembranças 
dos bons momentos

@

Fiquei muito abalado com essa notícia tão 
repentina. No dia anterior estivemos com o 

Nilson numa reunião intensa no Sincor-SP, depois 
nos confraternizamos, conversamos... Conheço 

ele há muitos anos, um profissional altamente 
competente, um crítico construtivo. Perdemos um 

grande amigo e colega de profissão

Boris Ber 
Presidente do Sincor-SP



No dia 24 de outubro, o Sincor-SP recebeu os presidentes do Sincor-CE,  
Fernando Dantas, e do Sincor-MG, Gustavo Pereira Lima Bentes, em 
um encontro de relacionamento. Na ocasião, os executivos conheceram 
a estrutura da entidade e o funcionamento organizacional no Estado 
de São Paulo.

A reunião também contou com a presença da diretora do Sincor-MG, 
Aline Carvalho, do 1º vice-presidente da Fenacor, Manuel Dantas Matos, 
além do 1º tesoureiro e do 2º suplente executivo do Sincor-SP, Edson 
Fecher e Leonardo Elias M. da Silva, respectivamente.

O presidente do Sincor-SP, Boris Ber, demonstrou a satisfação de 
receber os representantes e colocou a entidade à disposição para 
compartilhar situações e ideias. “Temos o objetivo comum de conquistar 
associados e atender cada vez melhor os corretores, por isso, coloco todo 
o nosso time à disposição, como também podemos compartilhar artes 
e materiais que julgarem interessantes para utilizarem nos respectivos 
Estados”, disse Boris aos presidentes dos Sincors.

“Esse encontro fez muito sentido pra gente. O preparo e organização 
foram excelentes. Claro que muitas coisas vamos conseguir implementar, 
outras ainda estamos no caminho e ainda existem aquelas que ficarão 
no radar. Voltamos com um glossário de boas ideias”, declarou Gustavo 
Bentes, do Sincor-MG.

Sincor-SP recebe presidentes dos Sincors  
Ceará e Minas Gerais

O presidente do Sincor-CE ficou admirado com a abertura dada pelo 
Sincor-SP para expor estratégias de como alcançar os corretores. “A 
nossa luta é bastante diferente, porque iniciamos um trabalho agora, 
cheio de desafios, mas todo o conteúdo compartilhado foi rico e só 
tenho a agradecer. Vai ser muito importante espelhar algumas ideias 
pra desenvolver e reestabelecer a relação com os corretores que já nos 
apoiam e os que estão afastados”, disse Dantas.

Durante a reunião, a diretoria de Operações e os coordenadores de 
departamentos mostraram o funcionamento das áreas, que podem servir 
de inspiração para as lideranças aplicarem em suas regiões.

O diretor de Operações, Márcio Pires, apresentou o organograma 
funcional da entidade, que atualmente conta com cerca de 70 
colaboradores. “Ficamos felizes de compartilhar nosso trabalho. O 
grupo de colaboradores é altamente profissional e, talvez, seja um dos 
pontos principais de o Sincor-SP ser respeitado e admirado por todos. 
Além disso, contamos com uma diretoria que permite essa entrega, que 
confia no time e faz com que todos os processos internos obedeçam a 
critérios técnicos”, disse Pires.

Para discutir a Previsão Orçamentária para o exercício de 2023 e 
autorizar a negociação da Convenção Coletiva pela diretoria, o Sincor-SP  
promoveu as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, no dia  
22 de novembro. As propostas foram aprovadas por unanimidade  
pelos associados. 

Na ocasião, o diretor de Operações do Sincor-SP, Márcio Pires, 
apresentou o caderno de Previsão Orçamentária, com todas as ações 
e eventos que estão programados para serem realizados pela entidade 
no próximo ano. O conselheiro fiscal, Eduardo Pileggi, também apontou 
o parecer do Conselho sobre os temas. O documento está disponível no 
Portal da Transparência, com acesso exclusivo aos associados.

A mesa da AGO e da AGE foi composta por Braz Romildo Fernandes, 
como presidente, e Priscila Figueiredo, como secretária, além de contar 
com o presidente do Sincor-SP, Boris Ber, e o 1º tesoureiro, Edson Fecher. 

Associados aprovam propostas do Sincor-SP para 2023, em assembleias
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Entre os dias 20 de outubro e 23 de novembro, o Sincor-SP realizou 
o Fórum de Oportunidades nas cidades de Araçatuba, Campinas, São 
José do Rio Preto e São Paulo. O evento contou com a participação de, 
aproximadamente, 500 corretores de seguros e de grandes especialistas 
do mercado.

A proposta do Fórum é levar o formato de grandes eventos da entidade 
para todo o Estado. “Esse modelo foi criado para atender o pleito de 
diversos corretores de seguros, em especial do interior. A cada edição, 
o Fórum de Oportunidades se consolida e tem sido um grande sucesso, 
com material objetivo e prático para o dia a dia da categoria”, comenta 
o presidente do Sincor-SP, Boris Ber.

Nesta edição, os profissionais acompanham palestras que mostram 
como utilizar melhor os meios digitais, aproveitar os recursos 
disponibilizados pelas seguradoras, trabalhar nichos ainda não 
explorados e trabalhar com oportunidades dentro da carteira. Novas 
exibições do evento devem acontecer em 2023.  

Fórum de Oportunidades de 2022  
é sucesso entre corretores

Para apresentar aos corretores a oportunidade de aumentar 
a receita com a venda de cursos, a Escola de Negócios e 
Seguros (ENS) apresenta o projeto “Corretor Educação 
Segura (CES)”.

Por meio de parceria com a ENS, os corretores podem 
oferecer cursos de graduação e serem remunerados. “O 
objetivo é tornar o leque de produtos da categoria ainda mais 
diversificado e abrangente, possibilitando atuar como agentes 
de fomento e incentivo à educação”, explica o consultor e 
Relacionamento da ENS, Anderson Parlato.

Novo projeto da ENS para corretores

Oportunidades em Seguros 
O 1° painel fala sobre o tema “Oportunidades em Seguros”, discutindo 

ferramentas de atendimento ao cliente, com ênfase às necessidades 
da categoria de se adaptar aos novos templos. Durante a palestra, o 
público participa de uma pesquisa onde podem escolher os temas que 
serão tratados pelos convidados. 

Na visão do superintendente Comercial Sucursal ABC da Bradesco 
Seguros, Flaviano de Almeida Aires, é impossível hoje sobreviver no 
mercado sem trabalhar com o digital. “É necessário atender o cliente 
da maneira como ele deseja, seja pelas redes sociais, plataformas ou 
pessoalmente. Temos o desafio de estarmos presentes para atendê-lo 
de maneira tranquila, fluída e experiente”, pontua. 

Oportunidades em Benefícios e Saúde
O 2° painel trabalha o tema “Oportunidades em Benefícios e Saúde”, 

apresentando dados do setor de saúde suplementar. Os especialistas 
abordam o aumento da procura de planos de saúde pelo consumidor, 
como também a alta na sinistralidade. 

O diretor executivo Saúde, da Porto, Marcelo Zorzo, destaca a 
relevância do corretor de seguros na oferta, como também no combate 
a fraudes. “Saúde é um grande negócio que leva rentabilidade para  
o corretor. A orientação dos profissionais para que as pessoas  
sempre respondam aos questionários de maneira idônea é  
fundamental. Precisamos ter uma sociedade atenda às questões das 
fraudes, porque, no final, a conta do reajuste será paga por todos os 
beneficiários”, comenta. 

Comece a vender seguro de vida
Com o tema “Comece a vender seguro de vida, não deixe para o 

ano que vem!”, o 3º painel mostra uma pocket palestra do corretor 
de seguros Josusmar Sousa. Ele conta, de maneira emocionada, a 
experiência que teve com a morte repentina de sua esposa e reforça 
como o seguro de vida é fundamental nos momentos de grandes perdas.  

O superintendente Regional da CAPEMISA Seguradora, Paulo 
Henrique Gomes, completa que o seguro de vida é um hábito de amor e 
cuidado pelas pessoas. “A venda desse produto passa por duas etapas: 
a primeira é racional, quando o corretor colhe os dados do cliente, e 
a segunda é a mais importante, de sensibilização do cliente para que 
perceba a necessidade de adquirir algo que nem sabia que precisava”, 
destaca Gomes. 

“O seguro de vida não é apenas para morte”, completa a gerente 
de Produtos Vida Individual, Magda Rodrigues. “O produto possui 
coberturas que auxiliam as pessoas a tratarem doenças graves e essa 
informação precisa chegar ao consumidor através do corretor.”

Ferramentas para uma boa venda digital
Encerrando a programação, o 4° painel apresenta o tema “Ferramentas 

para uma boa venda digital”. Os especialistas dão dicas de soluções 
oferecidas pelas companhias para ajudar o corretor na oferta ao cliente. 

“O digital pode ser implantado aos poucos, de maneia bem simples, 
com atendimento pelo WhatsApp e redes sociais. Então, muitos 
corretores já deram o primeiro passo, só não sabem disso”, aponta o 
gerente geral de Novos Negócios da Alfa Seguradora, Glaucon Menon.

O principal patrimônio do corretor de seguros, segundo o diretor 
Territorial SP da MAPFRE, Sandro Pinto de Moraes, é o cliente, e 
as ferramentas digitais são essenciais para estreitar essa relação. 
“Quando o corretor está inserido no digital, pode cuidar do cliente em 
qualquer lugar do mundo. As vendas podem ser feitas em qualquer 
horário e local, e esse formato faz com que os clientes se sintam mais 
seguros”, diz Moraes.

No término do evento, os corretores de seguros ainda participam 
de premiações e de um happy hour de relacionamento. O Fórum de 
Oportunidades tem o apoio das companhias: Alfa Seguradora, Allianz, 
Bradesco Seguros, CAPEMISA Seguradora, CNU, ENS, HDI Seguros, 
Icatu, Ituran, Liberty Seguros, MAG Seguros, MAPFRE, MetLife, 
Mitsui Sumitomo Seguros, Porto, Seguros Unimed, Sompo Seguros, 
SulAmérica, Tokio Marine Seguradora e Zurich. 

Diálogo#@ Diálogo#
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A iniciativa leva o formato de grandes eventos do Sincor-SP para todo o Estado  
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Campinas
20 de Outubro de 2022

Regionais envolvidas: Campinas, Jundiaí,  
Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba

4,6
Avaliação média

Araçatuba
26 de Outubro de 2022

Regionais envolvidas: Araçatuba e  
Nova Alta Paulista 

4,3
Avaliação média

São José do Rio Preto 
17 de Novembro de 2022

Regionais envolvidas: Barretos, 
Fernandópolis e São José do Rio Preto

3,9
Avaliação média

São Paulo 
23 de Novembro de 2022

Regionais envolvidas: Guarulhos, Osasco e 
São Paulo Centro, Leste, Norte, Oeste e Sul

4,4
Avaliação média
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O presidente do Sincor-SP foi um dos palestrantes da 4ª edição do 
CQCS Insurtech & Innovation, o maior evento Latino Americano de 
Inovação em Seguros, consolidado também como um dos principais 
do mundo, realizado pelo portal CQCS (Centro de Qualificação do 
Corretor de Seguros), que reuniu mais de mil profissionais do setor, 
em São Paulo, nos dias 25 e 26 de outubro.

Durante o painel “Os desafios do corretor em um mundo ainda mais 
digital”, Boris Ber disse que não é tão simples para a categoria aderir 
às novas ferramentas tecnológicas. “Primeiro pelo desconhecimento, 

Boris Ber aborda desafios no mundo digital em 
palestra do CQCS Insurtech & Innovation

 
pela falta de tempo para inovar. Outro motivo é pela necessidade de 
investimento, porque se não tivermos uma pronta resposta, nenhuma 
ação no digital trará resultados. Temos experiência de grandes corretoras 
e seguradoras que investiram fortemente no mundo digital, mas as 
ações não deram certo, porque sabemos que o fechamento do negócio 
necessita de alguém fazendo isso”, pontuou.

No mesmo painel, o presidente do IBRACOR (Instituto Brasileiro de 
Autorregulação de Seguros), Joaquim Mendanha, contou que é corretor 
de seguros há 34 anos e começou a vender seguros quando se fazia o 
cálculo do seguro à mão, na frente do cliente. “Quando comecei, diziam 
que a profissão de corretor ia acabar, que os bancos iam vender seguros, 
mas continuei firme. De lá para cá, o setor de seguros e o corretor vêm 
crescendo e ampliando a participação”, apontou.

Para o presidente do Conselho Consultivo do Grupo Mongeral Aegon 
(MAG), Marco Antonio Gonçalves, o corretor é essencial para entender 
a necessidade do cliente e o digital vai ajudar na atividade de seguros 
através dos dados. “Quanto mais dados tivermos, mais teremos a 
possibilidade de ofertar e adequar produtos. A distribuição existe em 
todas as atividades, mas em seguros a humanização precisa ser muito 
maior. O corretor de seguros precisa se empoderar da tecnologia e esse 
é o grande motivo que nos traz neste evento”, finalizou.

No dia 16 de novembro, aconteceu uma live de lançamento do 
portal Universo do Seguro. Participaram da transmissão o presidente 
do Sincor-SP, Boris Ber, o CEO da Europ Assistance Brasil, Newton 
Queiroz, e a presidente do CESB, Regina Lacerda. A mediação ficou a 
cargo do jornalista e apresentador William Anthony. Os especialistas 
discutiram o tema “O mercado de seguros para o consumidor final”. 

Boris Ber destacou a função do corretor de seguros, que, segundo 
ele, foi o principal responsável por manter em alta a compra de seguros 
durante a pandemia, negociando valores, prazos e buscando apólices 
mais adequadas às necessidades que surgiram. “Os corretores 
provaram, mais uma vez, serem o elo fundamental entre o consumidor 
e as seguradoras”, apontou.

O presidente do Sincor-SP também falou sobre a adequação do 
mercado à tecnologia e às novas lideranças. “A entidade abre as 
portas para todos que se interessam em contribuir com o mercado e 
inovar. Queremos mais gente para fazer a estrutura andar, evoluindo 
sempre”, concluiu Boris Ber.

 

Lançamento do Universo do Seguro conta com presença do Sincor-SP

Live  Universo    
    do Seguro
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Voz do Corretor Empreendedor:  
networking entre corretores e seguradoras 

O Voz do Corretor Empreendedor tem o objetivo de aproximar os corretores de seguros de todo o Estado de São Paulo dos representantes das seguradoras. 
Entre os meses de setembro e dezembro, as Regionais do Sincor-SP realizaram diversos encontros.

16 de Setembro
Guarulhos e HDI Seguros  

20 de Setembro
São Paulo Centro, Leste, 

Oeste e Pottencial  

21 de Setembro
Franca e Porto  

21 de Setembro
Marília e Liberty Seguros 

21 de Setembro
Nova Alta Paulista  

e Icatu  
  

22 de Setembro
Piracicaba e Icatu  

22 de Setembro
São José dos Campos e 

Tokio Marine Seguradora  

22 de Setembro
Sorocaba e Mitsui 
Sumitomo Seguros  

22 de Setembro
São Carlos e Porto  

27 de Setembro
ABCDMR e HDI Seguros 

27 de Setembro
São Paulo Norte  

e MetLife  
  

27 de Setembro
São Paulo Oeste e Mitsui 

Sumitomo Seguros  

28 de Setembro
Araraquara e CAPEMISA 

Seguradora 

28 de Setembro
Assis e MAG Seguros  

28 de Setembro
Barretos e HDI Seguros  

28 de Setembro
Bauru e Zurich Seguros 

28 de Setembro
Campinas e Porto  

  

28 de Setembro
Guarulhos e Liberty 

Seguros  

28 de Setembro
Santos e Bradesco 

Seguros 

28 de Setembro
Fernandópolis e 

Bradesco Seguros 

29 de Setembro
Osasco e Allianz Seguros 

29 de Setembro
Piracicaba e Porto 

29 de Setembro
São José do Rio Preto  

e HDI Seguros   
  

30 de Setembro
Ribeirão Preto e Porto  

04 de Outubro
Guarulhos e Seguros 

Unimed 

04 de Outubro
Marília e Zurich Seguros  

04 de Outubro
São José dos Campos  

e Pottencial  

05 de Outubro
Assis e HDI Seguros 

05 de Outubro
Fernandópolis e  
Zurich Seguros  

  

05 de Outubro
Nova Alta Paulista e 

MAG Seguros  

06 de Outubro
Araraquara e Seguros 

Unimed 

06 de Outubro
Mogi das Cruzes e Tokio 

Marine Seguradora  

06 de Outubro
Osasco e MAPFRE  

11 de Outubro
Campinas e Liberty 

Seguros 

11 de Outubro
São Carlos e  

Seguros Unimed  
  

18 de Outubro
ABCDMR e MetLife  

22 de Setembro
São João da Boa Vista 

e Porto  

27 de Setembro
Taubaté e Allianz 

Seguros  

28 de Setembro
Jundiaí e Seguros 

Unimed

30 de Setembro
São Carlos e Allianz 

Seguros  

06 de Outubro
ABCDMR e Allianz 

Seguros  

19 de Outubro
Marília e Porto  

19 de Outubro
Piracicaba e Sompo 

19 de Outubro
São Carlos e Liberty 

Seguros  

20 de Outubro
Araraquara e Icatu 

20 de Outubro
Mogi das Cruzes e 

CAPEMISA Seguradora  
  

20 de Outubro
Osasco e HDI Seguros  

25 de Outubro
Franca e Tokio Marine 

Seguradora  
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25 de Outubro
Santos e Allianz Seguros  

25 de Outubro
São Paulo Centro, Leste, 

Sul e Liberty Seguros  

25 de Outubro
São Paulo Norte e 

MAPFRE  

26 de Outubro
Barretos e MAG Seguros 

27 de Outubro
ABCDMR e Sompo  

  

27 de Outubro
Guarulhos e Ituran  

27 de Outubro
Piracicaba e Liberty 

Seguros 

27 de Outubro
São José dos Campos e 

Icatu  

28 de Outubro
Osasco e Porto  

28 de Outubro
São José do Rio Preto  

e Liberty

03 de Novembro
Campinas e CAPEMISA 

Seguradora 
  

03 de Novembro
São Paulo Centro,  

Leste e Ituran  

08 de Novembro
ABCDMR e Mitsui 
Sumitomo Seguros 

08 de Novembro
Santos e Tokio Marine 

Seguradora  

09 de Novembro
Guarulhos e Tokio 
Marine Seguradora

09 de Novembro
Presidente Prudente e 

Porto 

09 de Novembro
São Carlos e HDI Seguros  

  

09 de Novembro
São João da Boa Vista e 

Tokio Marine Seguradora  

10 de Novembro
Campinas HDI Seguros 

10 de Novembro
Franca e HDI Seguros  

10 de Novembro
São José do Rio Preto 

 e MetLife 

11 de Novembro
Ribeirão Preto e HDI 

Seguros 

16 de Novembro
Nova Alta Paulista e 

Tokio Marine Seguradora  
  

17 de Novembro
Sorocaba e Tokio Marine 

Seguradora  

17 de Novembro
Taubaté e MAPFRE 

18 de Novembro
São José dos Campos e 

Sompo Seguros  

22 de Novembro
Nova Alta Paulista e 

Zurich Seguros  

23 de Novembro
ABCDMR e MAG Seguros 

23 de Novembro
Marília e MAG Seguros  

  

23 de Novembro
Sorocaba e Liberty 

Seguros  

29 de Novembro
Osasco e Liberty Seguros  

29 de Novembro
Santos e Sompo Seguros  

29 de Novembro
Taubaté e Liberty 

30 de Novembro
Franca e Sompo Seguros 

30 de Novembro
Jundiaí e Liberty Seguros 

  

30 de Novembro
São José dos Campos  

e MetLife  

27 de Outubro
Osasco, São Paulo Oeste 

e MAG Seguros 

03 de Novembro
Taubaté e Tokio Marine 

Seguradora  

10 de Novembro
Barretos e Tokio Marine 

Seguradora 

17 de Novembro
São Paulo Centro, Oeste, 

Sul e CAPEMISA Seguradora  

29 de Novembro
Marília e MAPFRE  

1º de Dezembro
Ribeirão Preto  

e Sompo Seguros  

02 de Dezembro
Guarulhos e SulAmérica  

  

07 de Dezembro
Jundiaí e Sompo Seguros  

07 de Dezembro
Mogi das Cruzes e 
Bradesco Seguros  
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Para comemorar mais um ano de trabalho e realizações, as Regionais do Sincor-SP promoveram confraternizações para os associados, 
durante os meses de outubro, novembro e dezembro.

Corretores comemoram realizações do ano

27 de Outubro
Franca  

03 de Novembro
Barretos  

04 de Novembro
Fernandópolis

04 de Novembro
Ribeirão Preto 

08 de Novembro
Taubaté 

  

09 de Novembro
ABCDMR

09 de Novembro
Marília

09 de Novembro
Mogi das Cruzes

10 de Novembro
Araraquara

10 de Novembro
Assis 

11 de Novembro
Nova Alta Paulista 

11 de Novembro
São José dos Campos  

17 de Novembro
Guarulhos

17 de Novembro
São Carlos 

18 de Novembro
Piracicaba  

  

23 de Novembro
Santos 

29 de Novembro
Sorocaba

30 de Novembro
São João da Boa Vista  

1º de Dezembro
Bauru

Para dar orientações profissionais, tirar dúvidas sobre os benefícios do Sincor-SP, receber demandas regionalizadas e fortalecer o networking 
da categoria, o Plantão Regional foi realizado nos meses de outubro e novembro. Na ocasião, os diretores conversaram com os corretores de 
seguros associados de maneira on-line.

Regionais realizam os últimos plantões do ano 

27 de outubro
Barretos 

30 de novembro
Araraquara 

30 de novembro
Nova Alta Paulista
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Titular da Susep destaca papel essencial do 
corretor de seguros em evento do CCS-SP
Alexandre Camillo reconheceu a importância da categoria no ecossistema de seguros e comentou as 
ações de sua gestão

O Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP) recebeu o 
superintendente da Susep, Alexandre Camillo, em encontro com associados, 
no dia 8 de novembro, no Buffet Fiorello, em São Paulo. O mentor do CCS-SP, 
Álvaro Fonseca, manifestou seu contentamento por compor a mesa ao lado 
de dois ex-mentores, Camillo e Boris Ber, atual presidente do Sincor-SP. “Esta 
mesa é a prova de que o Clube é um celeiro de lideranças”, disse. 

Boris Ber concordou com o mentor e cumprimentou Camillo por sua 
atuação. “A Susep vive um novo momento e meu desejo é que continue 
como está”, disse. 

Camillo, que veio acompanhado do diretor José Nagano e do chefe de 
gabinete Walter Nagao, agradeceu a contribuição dos corretores ao longo 
de sua jornada. “Só estou aqui porque vocês me permitiram”, disse. Ele 
lembrou das mudanças regulatórias que exigiram readaptação do mercado, 
iniciadas a partir da edição do Decreto 10.139/2019 do Poder Executivo, que 
determinou a revisão do estoque regulatório. Na Susep, o “revisaço” revisitou 
730 normas, facilitando a supervisão e alterando o papel da autarquia de 
prescritivo para principiológico. “As regras ficaram diminutas, porém mais 
abrangentes e flexíveis”, disse. 

Camillo observou, no entanto, que muitos do mercado ainda não perceberam 
as mudanças. “Não existem mais regras engessadas por parte da autarquia. 
A simplificação e flexibilização das normas tornam o momento único para o 
mercado, visando implementar o seguro e atender as necessidades do cliente”, 
disse. Em seguida, ele comentou os avanços na sustentabilidade em seguros 
a partir dos novos requisitos da Circular Susep 666, publicada em junho. 

Dentre as questões que afetam diretamente a categoria, o superintendente 
citou o retorno do cadastramento de corretores para os Sincors, por meio 
da Fenacor. “Era uma pendência do passado que foi superada”, disse. Outra 
questão foi a viabilização da aderência do setor ao Open Insurance. Para 
tanto, segundo Camillo, foram corrigidos alguns pontos da Resolução CNSP 
415/2021, extinta pela Resolução CNSP 450, publicada em outubro.

Corretor essencial
O mentor do CCS-SP, Álvaro Fonseca, agradeceu o trabalho 

de Camillo em prol do mercado e, em seguida, o questionou 
se, hoje, a Susep valoriza o corretor. “O corretor é muito mais 
do que acha que é”, disse Camillo, acrescentando que este 
profissional “é fundamental no ecossistema de seguros, mas, 
às vezes, não se dá conta disso”. Para ele, “é uma questão de 
saber se posicionar.” 

No encerramento do evento, o mentor e o secretário Marco 
Cabral entregaram uma placa de homenagem para Camillo. “É 
uma justa homenagem do Clube a você, que foi secretário e, 
depois, mentor”, disse Álvaro Fonseca.

Espaço
doClube#@

Só estou aqui [na Susep] porque 
vocês me permitiram

Alexandre Camillo 
Superintendente da Susep

Crédito: Antranik Photos

Open Insurance
A nova resolução inclui a possibilidade de o corretor de seguros se inserir 

no processo. “Se não formos aderentes ao processo como vamos levar para 
o consumidor, uma vez que o avanço carece do consentimento dele?”, disse. 
Dentre as mudanças promovidas no Open Insurance, Camillo destacou quatro 
pontos vitais. Um deles foi a flexibilização das regras que incluem os grandes 
riscos. “O Open Insurance está direcionado ao varejo. Então, superamos essa 
parte dos grandes riscos”, disse.

Outro ponto vital era a questão de dados eletrônicos embarcados. “Havia 
a discussão se cabia ao cliente permitir ou não o trânsito de dados e se as 
seguradoras dispunham de inteligência de dados, pois o risco era ocorrer uma 
assimetria. Então, retiramos”, disse. Já em relação ao prazo de implementação, 
ele informou que também houve alteração, com a prorrogação por mais 
quatro meses.

Por fim, uma das principais mudanças foi a substituição da SISS 
(Sociedades Iniciadoras de Serviço de Seguro) pela plataforma 
SPOC (Sociedade Processadora de Ordem do Cliente). Camillo 
ressaltou que era permitido às SISS representar o cliente na 
coleta de dados e, mais do que isso, até obter a devolutiva da 
seguradora, fazer a oferta ao segurado e atender endossos e 
sinistros. “Entendam o impacto que teria para os corretores”, 
disse. Já a SPOC terá a função específica de apenas transmitir 
os dados. 
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@ Movimentações#

AIG SEGUROS
EMMANUEL HADDAD,  
DIRETOR COMERCIAL SÃO PAULO E SP INTERIOR
A região coberta pelo escritório comercial da AIG Seguros, 
responsável pela capital paulista e arredores passa a ser liderada por 
Emmanuel Haddad, que era responsável pela operação da filial SP 
Interior, sediada em Campinas. O executivo está na companhia desde 
2013 e conta com mais de 15 anos de atuação no mercado de seguros. 

ALLIANZ PARTNERS 
JAIME LINIERS, CEO
Desde o dia 1º de dezembro, Jaime Liniers recebeu o bastão do então 
CEO, Vincent Bleunven, para assumir o cargo e dirigir a empresa no País 
e na América Latina. Liniers era diretor Geral desde 2012, na divisão 
brasileira e espanhola da Multiasistencia, empresa que integra o Grupo 
Allianz Partners. Foi membro do Comitê Executivo e liderou a expansão 
internacional da companhia, inclusive para o Brasil.

BRASILPREV
BRUNO DA SILVA VENCESLAU,  
SUPERINTENDENTE DE DADOS
O executivo tem o desafio de impulsionar a geração de resultados a 
partir do uso de modelos analíticos, com foco na sustentabilidade. 
Venceslau é profissional de carreira no Banco do Brasil, onde atuou 
por 19 anos. É mestre em Administração de Empresas, pela UNIMEP, 
possui dois MBAs pela FGV, em Gestão de Pessoas e Negócios 
Financeiros, cursou Inteligência Artificial, Machine Learning, NPL e 
RPA, no MIT, nos Estados Unidos, Processamento de Dados, na Fatec, 
e Administração de Empresas, na Faculdade de Boituva, em São Paulo. 

ESSOR 
FILIPE ALVES, CEO
Engenheiro mecânico, com MBA na Columbia Business School, de Nova 
York, Alves possui 25 anos de carreira e larga experiência nacional e 
internacional em seguros e resseguros, radicado nos últimos anos em 
Miami, onde exercia o cargo de diretor para Contas Multinacionais na AIG.

EUROP ASSISTANCE
MARCOS FUGISE, CHIEF INSURANCE OFFICER
Profissional com quase 25 anos de experiência em resseguros e 
seguros, e grande vivência nas áreas de Riscos Corporativos, assume 
a missão de seguir a estratégia da companhia em automação, 
aprimoramento técnico, diversificação de clientes, canais e produtos. 
É graduado em Marketing e Vendas, pela Universidade Anhembi 
Morumbi, com MBA em Gestão em Seguros, pela FGV. Também é 
professor da Escola de Negócios e Seguros.

EZZE 
GABRIEL BUGALLO,  
VICE-PRESIDENTE COMERCIAL E TÉCNICO
Atuário e contador público, formado pela Universidade de Buenos 
Aires, com 32 anos de experiência no mercado de seguros, Gabriel 
Bugallo já atuou em grandes companhias internacionais e possui amplo 
conhecimento na área de seguros. Liderou planejamentos estratégicos, 
que contribuíram para o crescimento das empresas onde trabalhou, e 
tem experiência na liderança de canais de distribuição tradicionais, como 
corretoras, afinidades, bancos e outros.

HDI
IGOR DI BEO, VICE-PRESIDENTE TÉCNICO
Graduado em Engenharia, pela Poli – USP, acumula 24 
anos de experiência no mercado de seguros e sua trajetória 
profissional é marcada por passagens em seguradoras, 
como AGF, Allianz e AXA. Durante todo esse período, 
o executivo atuou em diversas áreas do setor e passa a 
comandar sinistros, jurídico e produtos não auto, com foco 
na diversificação dos produtos.

PAULO RICARDO CESÁRIO COSTA,  
VICE-PRESIDENTE COMERCIAL
O executivo atua na companhia há 22 anos e no segmento 
há quase 30 anos. É graduado em Direito, com MBA em 
Gestão Empresarial, pela FGV. Com a nova missão na 
seguradora, o executivo deixa o cargo atual de diretor 
Regional do Estado de São Paulo, onde fez parte de 
importantes projetos, como a implantação da HDI no 
interior de São Paulo.

MAPFRE 
LUIZ PADIAL, DIRETOR DE AUTOMÓVEL
Com mais de 20 anos de experiência no mercado de seguros, em 
empresas nacionais e multinacionais, Padial é economista por formação, 
possui CBA em Finanças, pela Ibmec Business School, e MBA em Gestão 
Atuarial e Financeira, pela FIPECAFI.

PRUDENTIAL
PATRICIA FREITAS, CEO
A partir de janeiro de 2023, a Prudential do Brasil terá Patricia Freitas 
como nova CEO. Desde 2015 na companhia, a executiva atua como 
vice-presidente de Parcerias Estratégicas Multicanais. Durante sua 
jornada na empresa, assumiu responsabilidades crescentes, como 
a liderança do negócio de seguros de vida, a implementação do 
Prudential Vitality e o lançamento da parceria com o Mercado Pago. 

PORTO
RIVALDO LEITE, CEO VERTICAL DE SEGUROS
O executivo assumiu o cargo de CEO da Porto Seguro, 
vertical de negócios da holding, que responde por todos 
os produtos e serviços ligados ao segmento de seguros. 
Rivaldo Leite chegou na seguradora em 1988 e, em 1996, 
assumiu como gerente de Produção, sendo que, em 2009, 
tornou-se diretor de Produção. Em 2016, foi promovido 
a vice-presidente Comercial, estreitando os laços entre a 
companhia e os corretores. Ficou responsável ainda pela 
vice-presidência de Marketing, entre janeiro de 2020 e 
maio de 2022.

EVA MIGUEL, DIRETORA COMERCIAL BRASIL
Com 37 anos de carreira na Porto, Eva Miguel deixa o 
cargo de diretora de Produção do Estado de São Paulo 
para assumir como diretora Comercial Brasil. A executiva 
é responsável pela força de vendas de todos os produtos 
da companhia e pelo relacionamento com os corretores de 
seguros. Socióloga, atualmente estudando neurociência, é 
especialista em negócios, administração, finanças, liderança 
e gestão de pessoas.  
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                                                 ANIVERSÁRIO COM CRESCIMENTO ACIMA DO MERCADO 
Após um ano de trabalho intenso, com o aumento de associadas – até o fechamento 

desta edição eram 42 – e de corretores cadastrados, que atingiu 35 mil, a Associação 
das Empresas de Assessoria e Consultoria do Estado de São Paulo (Aconseg-SP) reuniu 
parceiros de seguradoras, prestadores de serviços, líderes de entidades e associadas em 
sua confraternização, realizada em 30 de novembro. Na ocasião, a Aconseg-SP também 
comemorou seus 19 anos. 

@ Bônus#
ACONSEG-SP

 

                         SEMINÁRIO ON-LINE  SOBRE TECNOLOGIAS EMBARCADAS
No dia 28 de novembro, o Grupo Nacional de Trabalho de Automóvel da Associação 

Internacional do Direito do Seguro (AIDA Brasil) realizou o seminário “O impacto das novas 
tecnologias embarcadas no seguro de automóvel”. O evento foi transmitido ao vivo, pelo canal 
da associação no Youtube, com apresentação do presidente do grupo, Marcelo Barreto Leal, 
mediação do integrante José Carlos Oliveira, e com palestras do executivo da On Star GM 
América Latina, Juan Martres, do consultor técnico em Seguros, Paulo Umec, e do conselheiro do 
Observatório Nacional de Segurança Viária, José Ramalho. 

AIDA

 

                           NOITE ACADÊMICA COM POSSE DE 25 NOVOS ACADÊMICOS
A Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) realizou, no dia 19 de outubro, a sua 

tradicional Noite Acadêmica, quando empossou 25 novos acadêmicos e outorgou seis comendas. 
Para o presidente da entidade, João Marcelo dos Santos, a cerimônia foi um momento especial. “Este 
é o nosso primeiro evento presencial desde o início da pandemia e marca o fechamento do meu ciclo 
como presidente, pois no próximo ano acontecerá a eleição da nova diretoria. Estou muito satisfeito. 
Conseguimos conduzir a ANSP num momento complicado, no qual a Academia reafirmou-se como 
lugar de encontro e como plataforma do setor de seguros para produção e difusão de conhecimento.”

ANSP

 
    As associações de seguradores do Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai assinaram, no 
dia 7 de novembro, em Santiago, no Chile, um acordo de cooperação técnica para fomentar o 
desenvolvimento de seguros na região. O presidente da Confederação Nacional das Seguradoras 
(CNseg), Dyogo Oliveira, destacou a importância da iniciativa. “Temos desafios e oportunidades 
semelhantes em nossos países, o que faz deste acordo uma alavanca para desenvolvermos o 
crescimento do mercado de seguros na região Sul”, disse. Ele destacou ainda as similaridades dos 
mercados, além de mencionar situações como regulação, compliance, ASG e Open Insurance. 

CNSEG

 

                                       PLATAFORMA QUE AJUDA CORRETORES NO OPEN INSURANCE
A Fenacor lançou, no dia 1º de dezembro, a Infraestrutura Brasileira de Proteção a Riscos 

(IPR-Brasil), que oferece uma série de soluções, ferramentas e plataformas tecnológicas para 
o corretor de seguros estar devidamente contextualizado no âmbito do Open Insurance e 
consiga acompanhar todo o ciclo de vida dos contratos de seguros, desde a contratação até 
o pagamento da indenização. A adesão à plataforma é facultativa e o custo para acessar irá 
depender, principalmente, de quanto o corretor irá utilizá-la. 

FENACOR

 

                       APOIO PARA ATUAÇÃO NO RC
A UCS (União dos Corretores de Seguros), representada pelo presidente Arno Buchli Junior, 

trouxe a debate o tema “Responsabilidade Civil”, no dia 25 de outubro, durante seu 8º Trocando 
Ideias de 2022. Algumas palestras foram conduzidas pelos integrantes da Comissão de RC do 
Sincor-SP, Felippe Moreira Paes Barretto e Maurício Bandeira. “Estamos avançando. Até pouco 
tempo, a Susep tinha regramentos engessados, especialmente nos seguros de Responsabilidade 
Civil, e as apólices pareciam uma bíblia, com excesso de cláusulas. Com as recentes mudanças, 
podemos apresentar ao consumidor as garantias de maneira mais clara e o mercado está com 
mais liberdade para criar”, disse Barretto.

UCS

COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO DE SEGUROS

Seminário AIDA

8º Trocando Ideias UCS

Movimentações





e mundiais, seguirão ofertando os melhores produtos e 
serviços aos seus clientes, com a presença e a participação 
dos corretores de seguros.

Nós, na HDI, estamos trabalhando à frente de novos 
projetos, incluindo o ramo rural, por exemplo. Acredito 
que sempre há oportunidades. É importante nos mantermos 
conectados, seguradoras e corretores, acompanharmos 
as movimentações de mercado e atuarmos de maneira 
estratégica para contribuir com a geração de novos negócios.

O ano de 2022 foi marcado por importantes 
adversidades locais e internacionais, com instabilidade 
na economia: alta da inflação e da taxa de desemprego, 
cenário de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e outros. 
Esses fatores afetam fortemente o mercado brasileiro de 
maneira geral, em todos os segmentos, seja automotivo, 
imobiliário, financeiro, de saúde etc. 

Para as seguradoras, não é diferente, também 
sentimos os desafios. Na minha visão, 2022 foi um ano 
de reorganização e de reconstrução do mercado após o 
cenário de pandemia. Afinal, temos de nos adaptar como 
qualquer outro ramo e seguir rumo a um 2023 diferente.

O próximo ano nos permitirá seguir em evolução. 
Acredito que teremos um cenário macroeconômico 
de mais estabilidade, melhora da inflação e das taxas 
de juros. Será um ano com grandes oportunidades 
impulsionando ainda mais o setor de seguros. 

E como fica o nosso futuro? Do lado da HDI, estamos 
apostando muito na diversificação de portfólio. Um 
exemplo disso é a aquisição das linhas de negócios de 
varejo da Sompo e a criação de novos produtos, além 
de um olhar especial para o setor de agrocultivo e o de 
máquinas e implementos. 

Uma peça-chave importante para que tudo se concretize 
é a parceria com os corretores de seguros. Até hoje, os 
corretores desenvolveram um papel propulsor para a 
expansão do seguro e da fusão da cultura do seguro no 
Brasil. No entanto, com a transformação digital cada dia 
mais presente no setor, além de um consumidor com 
muito mais acesso à informação e, consequentemente, 
maior nível de exigência, todo o nosso trabalho toma 
uma nova dimensão.

Acredito, portanto, que devemos, seguradoras e 
corretores, caminhar juntos, identificando novas 
oportunidades de negócios, atender um novo público 
também mais jovem, que têm necessidades distintas 
daquelas do passado, como proteção para o celular, para 
as transações na internet, bolsa protegida, entre outras.

Por um lado, estamos pensando em soluções para 
alavancar e diversificar o portfólio do corretor. Por outro 
lado, é imprescindível o profissional acompanhar todas 
essas mudanças de fazer negócio e de atender o cliente. O 
seu papel se torna ainda mais consultivo e mais próximo 
ao cliente, ou seja, é vital estabelecer uma conexão com o 
perfil do cliente, conhecer as suas necessidades e as suas 
dores, para que a proposta de seguro seja mais eficiente 
e assertiva.

Hoje, é possível propiciar muitas facilidades para o 
trabalho do corretor. Pelo smartphone, por exemplo, o 
profissional consegue acessar informações importantes 
sobre sua carteira de clientes, acionar a seguradora para 
atendimento personalizado e suporte, dar retorno a 
uma solicitação do consumidor, enviar uma proposta de 
apólice, enfim, há uma infinidade de benefícios. 

Certamente, as seguradoras que vêm continuamente 
inovando e acompanhando as mudanças mercadológicas, 
independentemente dos aspectos econômicos locais 

2023: cenário de evolução e muito próximo  
aos corretores       

EDUARDO DAL RI 
PRESIDENTE DA HDI SEGUROS, COM 

MAIS DE 25 ANOS DE EXPERIÊNCIA NO 
SETOR. É GRADUADO EM CIÊNCIAS 

ATUARIAIS, PELA UFRGS, COM 
ESPECIALIZAÇÃO EM FINANÇAS 
CORPORATIVAS, PELA FGV-RJ, E 

MBA EM MARKETING DE SERVIÇOS 
E ECONOMIA EMPRESARIAL, PELA 

ESPM E USP

Ponto
deVista#@
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necessidades distintas daquelas 
do passado
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