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No balanço dos três 
primeiros anos, já 
estruturamos um
novo Sincor-SP

Nossa gestão à frente do Sincor-SP, o maior Sin-
dicato de Corretores de Seguros no Brasil, comple-
tou três anos no início deste mês de maio. Nesse 
triênio vivemos momentos de profunda instabili-
dade no País e vimos mudanças no mercado de se-
guros e muitos foram os desafios que poderiam ser 
encaradas como ameaças ao corretor de seguros. 
Além das turbulências que o Brasil atravessa, que 
temos que enfrentar, temos os desafios dos corre-
tores e do setor como um todo. Atentos e acom-
panhando cada movimento, fomos trabalhando 
para desenvolver e consolidar os corretores como 
responsáveis pela distribuição de seguros.

Antes mesmo do início da gestão fincamos algu-
mas bandeiras que dariam o tom do nosso traba-
lho. A gestão participativa e democrática, o diálogo 
aberto e sincero com o mercado, nos deu base para 
entender o que precisava ser feito, atendendo à 
vontade da maioria e alinhados aos demais players. 
E a proximidade com os corretores de seguros, cla-
ro, sempre foi essencial para disseminar a informa-
ção e ouvir seus anseios.

A assertiva bandeira que levantamos foi a neces-
sidade da postura empreendedora para a autono-
mia e capacitação do empresário da corretagem 
de seguros. Renovamos nossa grade de cursos, 
trouxemos ricos conteúdos de parcerias com reco-
nhecidas entidades de ensino, como Escola Nacio-
nal de Seguros e o Sebrae, com este, realizamos a 
Trilha do Empreendedorismo, curso emblemático 
da nova fase, pois mesmo tendo a duração de 10 
meses (encerrado agora em maio) e demandando, 
assim, maior investimento de tempo e dinheiro de 
cada participante, completou as vagas reunindo 
500 corretores de seguros.

Criamos uma série de eventos com os tons de 
diálogo entre o mercado e empreendedorismo, 
como o Voz do Empreendedor, no qual aproxima-
mos corretores de seguradores, e o Encontro dos 
Corretores de Seguros Empreendedores, para dis-
seminar informação e ouvir a categoria em todo o 
Estado. Conseguimos inovar até mesmo em even-
tos tradicionais, como a realização do Cruzeiro da 
Família Sincor-SP, e tornamos o Conec, o maior 
evento do mercado de seguros, ainda maior e me-
lhor, reunindo 6.600 pessoas no último encontro, 
que somando-se aos demais eventos chegamos à 
marca de 20 mil participações no ano de 2016.

Inovamos com ferramentas de gestão no Sincor
-SP e para as corretoras de seguros, e até mesmo 
nos eventos incluímos tecnologias para deixar to-
dos mais conectados.

Promovemos o 
entendimento de 

que o Sindicato é de 
todos os associados e 
por isso respeitamos 

o investimento de 
cada corretor de 

seguros com ações 
empreendedoras 
em benefício da 

categoria

alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP

Forte abraço!

Por falar em diálogo e parceria entre entidades, 
nesses três anos garantimos aproximação com en-
tidades que representam a categoria no Estado e 
com a Fenacor para juntos defender os interesses 
do corretor, além de demais lideranças do setor, 
como Susep ou CNseg, e lideranças públicas e po-
líticas para fazer avançar nossos pleitos. Nesses três 
anos, o Sincor-SP esteve participando de todas as 
defesas da categoria, representando os corretores de 
seguros de São Paulo, desde a luta pelo Super Sim-
ples até desafios atuais, como: combate a coopera-
tivas, venda pirata de seguros, plataformas ilegais, e 
tudo o mais que venha surgir. 

Com a Fenacor unificamos ações para poten-
cializar resultados, criamos uma marca única de 
certificados digitais, a ID Seguro, para melhor 
comercialização por parte de corretores de seguros 
em todo o País.

Entendemos que a melhor orientação é o exem-
plo: para fazer o corretor de seguros empreender e 
se profissionalizar, mostrando que isso é possível 
mesmo em tempos adversos, assim fizemos em nos-
sa entidade. Para levar essa compreensão, também 
inovamos na comunicação, modernizamos nosso 
jornal, padronizamos o conteúdo apresentado nos 
eventos regionais, e transformamos o site em uma 
verdadeira plataforma de comunicação integrada.

Como já dizíamos no início, “A casa é sua”, e por 
isso em nossa gestão promovemos o entendimento 
de que o Sincor-SP é a verdadeira Casa do Corre-
tor. Respeitamos o investimento de cada corretor 
com uma administração austera e profissional, e 
criamos o Portal de Transparência onde você pode 
participar de todos os investimentos e recursos à 
sua disposição. 

Reestruturamos nossas regionais adotando para 
todas um padrão em processos e comunicação 
visual, ou seja, uma verdadeira rede de Casas do 
Corretor, um grande investimento para abrigar e 
atender o corretor cada vez mais e melhor.

Lembre-se: a casa é sua! Participe cada vez mais 
de seu sindicato, chame cada vez mais corretores 
de seguros a participar e conte conosco em seu dia 
a dia e nas realizações para toda a categoria.
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Produto da Prudential

Na qualidade de presidente do Sindicato [...], comunicamos 
a V.Sas. que chegou ao nosso conhecimento a informação de 
um produto da franquia por essa conceituada Seguradora 
denominado “LIFE PLANNER”. Como este Sindicato Patronal 
representa os corretores de seguros do Estado de São Paulo, 
alguns profissionais estão solicitando informações sobre o citado 
produto, principalmente em razão da possibilidade de abertura a 
profissionais não habilitados pela Susep. Com o intuito de orientar 
os profissionais associados ao nosso Sindicato, solicitamos que 
nos esclareçam sobre a formatação deste produto e como ele será 
operacionalizado no mercado. 

São Paulo, 22 de fevereiro de 2017
Presidente do Sincor-SP
ALEXANDRE CAMILLO

Por e-mail, 13 de abril de 2017
Comissão de Ética do Sincor-SP

Propaganda indevida

Como órgão representativo da classe dos corretores de seguros, 
o Sincor-SP vem, por meio de seu Comitê de Ética, discorrer a 
respeito de um vídeo [...] que traz o entendimento de que a Honda 
Lago San está buscando a expansão de seus negócios. Entretanto, a 
formalização e a verbalização de seu representante naquele vídeo 
desprestigia toda uma categoria profissional [...] Lembramos que 
o corretor de seguros que tem sua atividade reconhecida em órgão 
oficial e legislação específica e sempre imbuído das regras basilares de 
seu Código de Ética deverá conduzir [...] as adequadas orientações 
aos seus clientes para que estes tenham o devido atendimento e 
garantia de seus direitos junto às seguradoras. [...] 
Voltamos a afirmar que temos entendimento de vossa intenção para 
expansão de negócios pela Honda Lago San, mas não podemos 
aceitar que para o alcance de tal objetivo se afronte uma classe 
composta por mais de 40,2 mil profissionais, que trabalham 
diuturnamente, não só para intermediar a contratação do seguro, 
mas também para assessorar o segurado durante toda a vigência de 
sua apólice. Desse modo, seria oportuna a produção de novo vídeo 
para acesso na mesma plataforma, em devida retratação, isentando 
a alusão ou referência antiética e antiprofissional da figura do 
corretor de seguros.

Em resposta à correspondência, por meio do qual o 
Sincor-SP solicita informações sobre “ a implantação de 
um produto de franquia” denominado Life Planner, e 
o receito quanto à eventual “possibilidade de abertura a 
profissionais não habilitados pela Susep” [...] a Prudential 
adota um conceito de negócios baseado na elaboração 
de planos de seguro de vida personalizados, elaborados 
sob medida para cada segurado. A franquia da Prudential 
foi implementada há mais de dez anos e é desenvolvida 
em sua totalidade por corretores de seguros de vida 
devidamente aprovados no exame de certificação da 
Funenseg para corretores de seguros, habilitados e inscritos 
na Susep. Essa é uma condição para o desenvolvimento 
de uma franquia da Prudential. Esclarecemos que o Life 
Planner não é um produto de franquia, e sim uma marca 
registrada que designa os corretores de seguros de vida 
franqueados que são autorizados a angariar e intermediar a 
contratação dos produtos disponibilizados pela Prudential 
[...] Permanecemos à disposição para prestar eventuais 
esclarecimentos e aproveitamos para manifestar nossa 
elevada consideração a este distinto Sindicato.

Pela presente, acusamos ciência do conteúdo do e-mail 
encaminhado [...] tendo por objeto manifestação sobre 
vídeo [...] enaltecemos a iniciativa desta Comissão 
na defesa das prerrogativas da classe, bem como o 
entendimento exarado no que respeita ao objetivo 
único da divulgação objeto da manifestação, restrito 
que foi a ampliação de mercado. A LAGO-SAN 
sempre primou em suas relações com o mercado, 
seus consumidores e concorrentes, pela adoção de 
procedimentos pautados em profunda lisura e respeito 
[...] Outrossim, expressamos profundo respeito pelos 
profissionais que integram a categoria representada 
por V.Sas., reconhecendo a imprescindibilidade da 
respectiva atuação, a relevância da função social no 
trabalho desempenhado e o comprometimento de que 
são imbuídos referidos profissionais no desenvolvimento 
de suas atividades. Esclarecemos, [...] que a ação de 
marketing referenciada não derivou de objetivo outro 
ou direcionamento divergente do conteúdo ou visão 
mercadológica ora expostos [...] 
com o arquivamento do registro em referência.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2017
Vice-presidente Sênior de Operações 
e COO da Prudential do Brasil
MARCELO MANCINI

Por e-mail, 27 de abril de 2017
Honda - Bauru
LAGOINHA COMERCIAL DE VEÍCULOS IMP.EXP. S/A agradecimento – Casa do Corretor em Santos

Por e-mail, 22 de abril de 2017
Corretor de seguros da Regional Santos
ALEX CARDOSO DE LIMA

Prezados, agradeço a gentileza com que me receberam e aproveito para 
registrar minha satisfação com a estrutura encontrada nesta regional. 
Por favor, estenda meu agradecimento e faça chegar essa mensagem ao 
conhecimento do Rogério Freeman.
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voz do corretor

Mande suas reclamações, questionamentos, elogios ou sugestões para  
a redação do JCS, por e-mail: jcs@sincorsp.org.br ou pelo correio:  
Rua Líbero Badaró, 293, 29º andar – Centro (SP) – CEP: 01009-907

correspondências
Do Sindicato para entidades ou empresas e vice-versa



cobertura básica

Oportunidade para o corretor
O seguro residencial fica muitas vezes esquecido pelo 

consumidor brasileiro. Segundo levantamento da FenSeg, 
apenas 13,3% das residências no Brasil possuem seguro. 
Essa pode ser uma grande oportunidade para o corretor 
de seguros. De acordo com pesquisa da Chubb, um dos 
motivos da baixa contratação do seguro residencial é que 
os consumidores pensam que o produto é mais caro que 
outro tipo. “Trata-se de uma oportunidade do mercado 
para todos os participantes envolvidos, incluindo os 
consumidores. As possibilidades de uma venda eficiente 
do seguro residencial permitem não apenas ganhar 
penetração do produto, como também possibilitam que 
os corretores possam aumentar o valor de suas carteiras”, 
declara a seguradora. 

Aumento no preço do seguro
Em decorrência da alta sinistralidade e do resultado financeiro no 

último ano, o mercado de seguros deverá ajustar seus preços para 
2017. Especialistas acreditam que, apesar do crescimento de 

8,5% nas receitas em fevereiro deste ano, as baixas do seguro 
de automóvel, que detém a maior fatia do mercado, mais 
as despesas de saúde, pedem um ajuste de preços. De 

acordo com dados da Susep, somente em março deste 
ano, os sinistros ocorridos somaram o montante 

de R$ 219,7 milhões, aumento de 10,7% 
na comparação com o 

mesmo período do 
ano passado. 

Regras para 
cancelamento de 
planos de saúde

Desde 10 de maio, as novas regras para 
cancelamento dos planos de saúde estão valendo. 
Segundo a Agência Nacional de Saúde (ANS), a 
resolução 412 se aplica somente para os planos 
individual, familiar ou coletivo (empresarial ou 
por adesão), contratados a partir de 1º de janeiro 
de 1999. “A norma pretende dar maior clareza, 
segurança e previsibilidade nos cancelamentos de 
planos de saúde por desejo do consumidor e 
extinguir ‘possíveis ruídos de comunicação’ com 
as operadoras”, diz o comunicado da Agência. 

Cobertura para danos 
por vandalismo

Foi aprovada pela Comissão de Defesa do 
Consumidor, da Câmara dos Deputados, a proposta 
que torna obrigatória a cobertura de danos causados 
por eventos da natureza, como enchentes e quedas 
de árvore, e por manifestações sociais, como motins 
e atos de vandalismo. O texto é um substitutivo 
apresentado pelo deputado Antônio Jácome (PTN-
RN), que reúne os projetos de lei 4388/16, do 
deputado Wilson Filho (PTB-PB), e 4549/16, 
do deputado Dr. Jorge Silva (PHS-ES). A matéria 
tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada 
pelas comissões de Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

Projeto de lei arquivado
O projeto de lei que tornaria obrigatória a inserção do valor das comissões pagas 

aos corretores de seguros em propostas, questionários e demais documentos do 
contrato de seguros foi arquivado na Câmara dos Deputados. Caso a proposta fosse 
aprovada, o corretor também seria proibido de participar dos resultados obtidos pela 
seguradora. De autoria do deputado Marcos Montes (PSD/MG), o projeto também 
vedava a utilização dos prêmios arrecadados com seguros obrigatórios para “finalidades 
estranhas à prestação dos respectivos serviços”.

Brasileiros não 
possuem previdência 

Segundo levantamento do Datafolha, a cada dez 
brasileiros, nove não possuem plano de previdência 
privada, o que representa apenas 10% da população. 
O quadro melhora conforme o nível de escolaridade 
e renda dos entrevistados. Dos formados, 22% 
possuem planos, contra 5% dos que só concluíram 
o ensino fundamental. Na comparação com as 
rendas, entre os que ganham mais de dez salários 
mínimos, a taxa é de 27%. Já quem ganha abaixo de 
dois salários mínimos, o percentual fica em 4% para 
os que possuem planos de previdência.
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tendências

Reclamações no setor de seguros
Cada vez mais o consumidor se preocupa em ser bem atendido, sendo 

essa uma tendência importante. Instituído em 1990, o Código de Defesa do 
Consumidor é um exemplo. Um texto interessante lançado neste ano foi o 
estudo “Boletim das reclamações do setor de seguros: uma análise dos dados do 
Consumidor.gov.br 2015-2016”, da CNseg.

O site, que é analisado pela entidade representativa das seguradoras, é um 
serviço visando a solução de conflitos de consumo, sendo monitorado pelos 
Procons e pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça. 
O objetivo é abarcar vários tipos de produtos e serviços, inclusive o de seguros. 
O estudo da CNseg analisa somente os resultados desse segmento. 

A seguir, algumas conclusões obtidas:
•	 As 43 empresas associadas às Federações da CNseg representam 12% 

do total de companhias cadastradas na plataforma (353 em 2016), mas 
suas reclamações correspondem a apenas 1% do total recebido pelo site 
em 2016;

•	 A	adesão	por	parte	das	empresas	de	seguro,	previdência	privada,	 saúde 
suplementar	e	capitalização	vem	aumentando	nesse	empreendimento,	des-
de	a	sua	criação,	em	julho	de	2014,	quando	eram	32	empresas	signatárias.	
Hoje,	 são	 43	 empresas	 aderentes,	 que	 representam,	 aproximadamente, 
65%	da	arrecadação	de	prêmio	do	mercado	de	seguros	em	2016;

•	 Os	segmentos	mais	reclamados	são	saúde	e	automóvel,	que	compreendem	
a maior parcela de segurados;

•	 Em	2016,	a	média	final	da	nota	do	consumidor	para	o	setor	de	seguros	
foi	de	2,5	pontos	em	uma	escala	de	satisfação	que	varia	de	1	a	5,	sendo	5	
muito	satisfeito.

Nessa linha de registros de reclamações no setor de seguros, não podemos 
deixar de mencionar o tradicional Disque Sincor, do Sincor-SP. Ele é responsá-
vel por atender os corretores de seguros associados em diversos aspectos - con-
sultas técnicas, orientações sobre liquidação de sinistros, atraso na emissão de 
apólices, recusa de propostas, entre outros, fazendo sempre a intermediação 
junto às seguradoras. Uma iniciativa também importante.

Esta coluna é elaborada pelo consultor de economia do Sincor-SP, Francisco Galiza
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Mais informações
São Paulo: (11) 2739-1029 / 1059
Demais Unidades: (21) 3380-1531 / 1091 
posgraduacao@funenseg.org.br
www.funenseg.org.br
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iniciativa social

Parceria entre mercado de seguros e 
oNG intensifica o poder da leitura na 
vida dos brasileiros 

Por Camila Correia
Os desafios com incentivo à educação no Brasil 

estão cada vez mais recorrentes entre entidades, or-
ganizações e empresas que querem investir e, de fato, 
mudar a realidade. A leitura, parte desse círculo, tem 
destaque em pesquisas e apoios de diversos setores. 
Segundo estudo do Instituto Pró-Livro e Ibope Inte-
ligência, 25% das pessoas que leem livro têm como 
principal motivação o simples fato de gostar. Distração 
e crescimento pessoal, respectivamente, atingem 15% 
e 10%, e exigência escolar e atualização profissional, 
7%, ambos. 

A edição de 2014 da Avaliação Nacional de Alfabe-
tização (ANA), com o intuito de analisar o nível de ca-
pacidade em escrita, leitura e matemática das crianças 
do 3º ano do Ensino Fundamental, revela que 77,8% 
estão aptas em leitura. A meta para 2024 é de 100%. 
Diante desse cenário, não faltam estímulos para ala-
vancar o nível de leitura e conhecimento do brasileiro.

No mercado de seguros, uma das grandes incentiva-
doras de situações como essa é a Fundación Mapfre. A 
instituição firmou parceria com a ONG Vaga Lume 
para levar o estímulo à leitura até regiões de difícil 
acesso, no norte, nordeste e centro-oeste do País. 

Com o objetivo de desenvolver atividades que con-
tribuem com a formação do cidadão e disseminação 
de valores e cultura, a Fundación Mapfre considera 
a educação um tema transversal e principal foco de 
investimento em todos os programas realizados no 
Brasil, capaz de sustentar o crescimento e o desenvol-
vimento da sociedade. 

“Atuamos como fomentadores de projetos educati-
vos, com temas de interesse público, criando oportu-
nidades de integração social e cidadania para crianças, 

jovens e adultos. Isso, porque tão importante quanto 
oferecer produtos e soluções de proteção, é promover e 
investir na educação, considerando que é uma potente 
ferramenta de transformação e progresso social”, expli-
ca o CEO da Mapfre Seguros, Wilson Toneto.

Uma das áreas globais de atuação da Fundación, a 
Ação Social, tem o programa Concurso de Contos, 
que incentiva a produção textual entre mais de 1,8 mil 
crianças e adolescentes de escolas públicas, particulares 
e ONGs. Além desse projeto, o executivo destaca a 
influência direta do mercado na educação de crianças 
e jovens. “O currículo escolar da maior parte das esco-
las não contempla a educação financeira e de seguros, 
portanto, a proteção e o papel social do seguro não são 
difundidos de modo adequado. Todo o esforço nes-
se sentido é importante e merece ser disseminado e 
apoiado”, diz Toneto. 

Criada em 1975, a Fundación Mapfre, com sede na 
Espanha, atua em mais de 29 países. Além das áreas 
de desenvolvimento, como a já citada Ação Social, a 
entidade possui: Prevenção e Segurança Viária, Segu-
ro e Previdência Social e Promoção da Saúde. Cada 

uma delas realiza programas específicos, como atitudes 
preventivas e colaboração para diminuição do número 
de acidentes, difusão da cultura do seguro e da previ-
dência social, investimento em estudos e pesquisas, e 
iniciativas focadas na promoção da qualidade de vida 
e prevenção de doenças. 

Vaga Lume
Com apoio da Fundación Mapfre, a Vaga Lume é 

uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Pú-
blico (OSCIP), fundada há 15 anos, pelo interesse na 
diversidade cultural do território da Amazônia Legal*. 
Atualmente, possui bibliotecas em 149 comunidades 
rurais, divididas em 23 municípios. 

Como investir nas pessoas que vivem na Amazônia? 
A partir desse questionamento a ONG decidiu o que 
fazer. “A Vaga Lume surgiu pelo que a Amazônia tem 
de melhor: pela vontade de conhecer esse território. As 
pessoas falam da carência e ela existe. Não gostamos 
de usar esse termo, mas, infelizmente, a região tem 
um acesso mais difícil a serviços públicos, educação de 
qualidade etc. Então, levamos programas de incentivo 

Educação para transformar
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à leitura e experiências interculturais. É preciso investir 
nas crianças da Amazônia, os verdadeiros guardiões da 
floresta”, conta a coordenadora de captação de recurso 
e parceria da ONG, Marina de Castro Rodrigues.

A organização implanta bibliotecas comunitárias 
nessas regiões, faz a formação de mediadores de lei-
tura e incentiva a gestão coletiva. “A metodologia de 
implantação é baseada em um tripé. O primeiro é a 
doação de estrutura: acervo de livros de literatura, es-
tantes pequenas para que as crianças tenham acesso às 
prateleiras, como também esteiras para fazer ação de 
leitura no chão”, explica Marina. 

O segundo é a capacitação, que já existe na pedago-
gia, com a mediação de leitura para treinar qualquer 
pessoa que queira se voluntariar. E o terceiro é a prá-
tica do exercício de gestão comunitária da biblioteca. 
Marina diz que nunca pode ir só um item, ou só o 
livro, ou só formação ou só a gestão, o tripé precisa 
estar completo. 

“Nós apenas monitoramos. Temos uma equipe de 
educadores que monitoram essas bibliotecas ao longo 
do tempo e entram em contato com os voluntários 
para entender qual tipo de investimento precisa ser fei-
to. Esse processo dura, no mínimo, três dias e averigua 
o acervo distribuído, como fazer a leitura e como tra-
tar casos em que a criança não presta atenção ou pede 
para parar de ler. A mediação é a leitura em voz alta do 
livro, uma metodologia simples, diferente da contação 
de histórias, ela não requer que a pessoa faça a voz da 
bruxa, por exemplo, é só a leitura do livro com a crian-

www.fundacionmapfre.com.br

VaGa LUmE

falecom@vagalume.org.br

www.youtube.com/associacaovagalume

SiTE PaRa Doação:
www.doe.vagalume.org.br

ça”, pontua a coordenadora. 
Professores, funcionários das escolas rurais e pessoas 

que eram crianças quando a Vaga Lume chegou à 
comunidade são os principais candidatos para torna-
rem-se mediadores de leitura. “Essa é uma das nossas 
satisfações, pois o impacto que tiveram da biblioteca 
em suas vidas foi o estímulo para hoje levarem a ação 
aos outros, de maneira gratuita, mudando um pouco 
essa visão que temos de biblioteca”, esclarece Marina. 

Na gestão comunitária, uma atividade bastante co-
mum na Amazônia é a reunião dos moradores da co-
munidade para decidir quais serão as regras, inclusive 
a definição do local, funcionamento dos empréstimos 
de livros e dias em que vai abrir. Marina conta que a 
Vaga Lume não constrói um prédio para a biblioteca 
na comunidade, eles entregam a infraestrutura e a po-
pulação local define tudo. 

A leitura transforma a vida das pessoas e, nos dias 
atuais, há um grande desafio com a oferta da tecnolo-
gia. “A Vaga Lume escolheu trabalhar com leitura, por-
que é a base, abre um mundo de possibilidades, sendo 
uma ferramenta de empoderamento para a criança 

*Instituído pelo governo brasileiro, a Amazônia Legal é a forma de planejar e promover o desenvolvimento social e econômico dos Estados da região amazônica, que corresponde 
a 61% do território brasileiro. Ela engloba os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Estado do Maranhão.

fazer o que quiser. Já experimentou dar um livro para 
uma criança? É o mesmo que dar um celular, cria um 
mundo de magia, da construção da subjetividade. Te-
mos a falsa impressão de que as crianças não gostam 
de ler, mas se abrirmos uma caixa de livros perto delas, 
vão querer mexer e pedir para você ler uma história. E 
isso acontece em qualquer lugar do País. As crianças 
sentem orgulho em ganhar um livro”, finaliza Marina. 
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cenário

Os carros autônomos e a precificação do seguro
Com a evolução das montadoras em 
produzirem carros que não precisam de 
motoristas, o que será do seguro, tendo 
em vista novos riscos 

Por Thamires Costa
No desenho animado dos anos 60, ‘Os Jetsons’, 

carros voadores faziam parte do cotidiano da fa-
mília, que se ambientava no ano distante de 2062. 
Hoje, 2017, ainda não é possível ver automóveis 
voando pelas cidades, mas uma realidade bem pró-
xima da atual são os veículos autônomos, que não 
precisam de motoristas para andar. Google, Tesla, 
Uber, BMW, Mercedes, Volvo, entre outras empre-
sas já estão em fases de pesquisas muito avançadas. 
Algumas montadoras, inclusive, pretendem lançar 
os modelos no mercado até 2020.

Os carros autônomos são embutidos com câme-
ras, sensores a laser e GPS, que permitem que o 
veículo siga uma rota específica e identifiquem obs-
táculos e evitem colisões. Alguns carros utilizam o 
sistema LIDAR (Light Detection And Ranging), que 
fica localizado no topo do veículo e é capaz de for-
mar um mapa em 3D de um raio de 60 metros do 
ambiente que o cerca. Os dados captados por esses 
equipamentos são decodificados por softwares, que 
decidem a ação do veículo, como acelerar, frear, 
virar etc.

De acordo com estudo da Business Insider, a es-
timativa é que, em 2020, 9% dos carros serão de 
nível 2, quando o veículo detecta perigo e reage, 

mas o motorista deve estar pronto para assumir o 
controle. Já entre 2040 e 2050, 50% do tráfego 
será de carros totalmente autônomos. No entanto, 
a venda desses tipos de veículos não depende so-
mente da tecnologia, mas de leis que autorizem e 
determinem regras para o sistema, além de infraes-
trutura nas cidades para conviverem com o carro.

As montadoras e empresas de tecnologia por trás 
dos carros defendem que a autonomia tornará as 
vias mais seguras, já que nove em dez acidentes são 
causados por falha humana. No entanto, já foram 
relatados acidentes leves em alguns testes realiza-
dos, e, em julho do ano passado, um motorista de 
Tesla em modo semiautônomo morreu num aci-
dente e abriu novamente inúmeras discussões so-
bre a viabilidade de tecnologias do tipo.

Em setembro do ano passado, a Uber lançou um 
serviço que dispensa condutores em Pittsburgh, 
na Pensilvânia, Estados Unidos, onde uma frota de 
veículos autônomos fica à disposição dos clientes da 
empresa. Apesar disso, as viagens são monitoradas 
por um engenheiro da Uber, já que a legislação no 
Estado ainda não permite carros sem condutores. 

Recentemente, a empresa anunciou que inauguraria 
o serviço em cidades do Arizona e em São Francisco.

Segundo o especialista em robótica e diretor do 
Instituto de Robótica Contextual de San Diego, 
Henrik Christensen, as crianças nascidas hoje não 
dirigirão carros. “Minha previsão é de que as crian-
ças nascidas hoje nunca vão dirigir um carro. Os 
veículos autônomos estão a 10, 15 anos de chegar 
ao mercado. Todas as companhias automotivas – 
Daimler (Mercedes-Benz), GM e Ford, por exem-
plo  – estão falando que em cinco anos elas querem 
carros autônomos nas ruas”, explica Christensen.

Antes de se preocupar como será o seguro com 
os carros autônomos, é necessário avaliar a possibi-
lidade de tal fato acontecer nas próximas décadas, 
já que diversas mudanças serão inevitáveis. “Novas 
legislações serão necessárias para disciplinarmos 
esta nova forma de direção; uma nova relação entre 
consumidores e as marcas automotivas surgirá, le-
vando a uma nova e mais ampla relação de confian-
ça”, pontua o diretor comercial da área automotiva 
da Assurant, Fabiano Telatin.

Diante das mudanças e da evolução tecnológica, 
a avaliação passa a ser diferente, já que nos deparamos 

com novas necessidades de proteção, como contra 
vírus e panes no sistema

Eduardo Dal Ri – Vice-presidente de Auto e Massificados da SulAmérica
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Como fica o seguro?
Para fazer um seguro de um carro, existem vários 

indicadores que compõem o valor final do prêmio, 
desde o local onde o segurado mora até a idade e 
o comportamento. Tais características não vão mu-
dar com os carros autônomos. No entanto, haverá 
outras preocupações, por isso, como precificar o 
seguro se o perfil do proprietário deixa de ser es-
sencial?

“Diante das mudanças e da evolução tecnológica, 
a avaliação passa a ser diferente, já que nos depa-
ramos com novas necessidades de proteção, como 
contra vírus e panes no sistema. Os outros aspectos 
analisados no questionário de risco provavelmente 
serão bem semelhantes aos dos carros tradicionais, 
como local de pernoite, frequência de uso, entre 
outros”, entende o vice-presidente de Auto e Mas-
sificados da SulAmérica, Eduardo Dal Ri. 

Ainda de acordo com o executivo, o carro autôno-
mo impactará sim no valor do seguro, no entanto, 
haverá outros riscos. “A maior facilidade de rastrea-
mento e menor índice de colisão são fatores que in-
fluenciam na redução do valor do seguro.  Por ou-
tro lado, o veículo autônomo não estará totalmente 
protegido de outros eventos, como roubo, furto ou 
alagamentos. Também poderão surgir novas neces-
sidades e coberturas decorrentes de novos riscos, 
como falhas no sistema do veículo“, completa.

Para o diretor da Assurant, apesar de os riscos 
serem outros, o seguro não vai deixar de ser essen-
cial, pois haverá outras ameaças. “Os softwares de 
condução precisarão de computadores, sistemas de 
localização, sensores e outros sistemas mecânicos, 
elétricos e eletrônicos com custos importantes e que, 
sem os quais, a condução será interrompida”, revela.

O coordenador da Comissão de Tecnologia do 
Sincor-SP, Marcelo Blay, acredita que para as segu-
radoras terem maior assertividade na precificação, 
será preciso avaliar a tecnologia do veículo. “Uma 
das características críticas será a capacidade de ge-
rar dados relevantes e críveis para o processo de for-
mação de preço baseado no uso do carro, tanto na 
forma como a pessoa dirige, além de quanto e onde 
guiará o veículo”. 

vai depender das variáveis do processo. Se a tecno-
logia tiver autonomia total pode haver uma preci-
ficação, e até monitoramento mais atraente. Se o 
usuário conseguir atuar em certas ocasiões, o perfil 
será necessário. 

Salvador ainda acrescenta que as seguradoras de-
vem estudar o mercado minunciosamente e orien-
tar o corretor. “Este produto terá um impacto na 
parte cultural e sociológica, por isso, é preciso saber 
em quais meios ele será melhor utilizado. Propor-
cionar ao corretor uma visão clara do papel dele 
neste processo e na possibilidade de desenvolvi-
mento de novos produtos também será de extrema 
importância”, finaliza.

“Com o avanço da tecnologia e sua aplicação no 
sentido de prevenção de acidentes, os seguros de-
vem tornar-se mais baratos, assim como a capaci-
dade de rastreamento e localização de veículos de 
forma mais abrangente. Isso terá impacto na redu-
ção das perdas totais por roubo ou furto, permitin-
do a recuperação do bem”, declara Blay.

Para o corretor de seguros Rodrigo Villela, as 
pessoas vão pensar no seguro mais como um pro-
duto de proteção à vida e não somente ao patrimô-
nio. Quanto à precificação, Villela acredita que as 
seguradoras devem ficar ligadas aos testes e uso dos 
veículos. “Acredito que as seguradoras trabalharão 
aliadas às montadoras analisando os riscos de fabri-
cação, garantias etc.”

O coordenador da Comissão de Automó-
vel do Sincor-SP, Salvador Edison, 
acredita que a precificação 
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cenário

Ranking das Seguradoras aponta ramo 
de saúde como principal do mercado
o estudo, produzido pelo Sincor-SP, mostra 
crescimento de 4% do setor de seguros 
em 2016, com faturamento superior a 
R$ 132 bilhões

Durante anos, o seguro automóvel foi o grande líder 
de vendas do mercado de seguros. Mas, em 2016, o 
setor de saúde superou as expectativas ao apresentar 
faturamento de R$ 36 bilhões, crescendo 11%, en-
quanto auto obteve R$ 32,6 bilhões, com queda de 
2%. A novidade foi publicada no Ranking das Segu-
radoras 2016, iniciativa anual do Sincor-SP, divulgada 
em maio. O material completo pode ser conferido no 
site da entidade (http://bit.ly/2r5YZeU).

Segundo o presidente do Sincor-SP, Alexandre Ca-
millo, os números de 2016 atestam a capacidade de 
inovação e dinamismo do setor. “Não é novidade que 
o ano passado foi especialmente difícil para o setor de 
seguros, como para toda a economia brasileira. Mas, 
aliada à nossa força de trabalho, tanto dos seguradores, 
quanto dos corretores, o mercado teve resultados po-
sitivos, o que nos leva a acreditar em um 2017 melhor 
em resultados e evolução”, declara.

De acordo com o economista da Rating de Seguros 
e assessor do Sincor-SP, que produziu o estudo, Fran-
cisco Galiza, “em 2006, o ramo de automóvel detinha 
30% do setor e hoje está com 25%, enquanto o ramo 
de saúde passou de 21% para 27% nos últimos dez 
anos”, completa.

Tendo como base dados oficiais da Susep (Superin-
tendência de Seguros Privados) e da ANS (Agência 

Nacional de Saúde Suplementar), o material revela a 
posição das companhias nos principais ramos de segu-
ros, para orientar os corretores de seguros e o mercado 
sobre os caminhos do setor. No Ranking Geral, o fa-
turamento das companhias alcançou o montante de 
R$ 132,1 bilhões, com alta de 4% em relação ao ano 
anterior. Considerando o seguro DPVAT, o valor sobe 
para R$ 140,8 bilhões. A liderança coube ao grupo 
Bradesco, com quase 25% do setor, seguido dos gru-
pos SulAmérica e BB Mapfre.

Faturamento por ramo
O estudo ainda aponta que no ramo automóvel, o 

faturamento total (sem DPVAT) foi de R$ 32,6 bi-
lhões, com queda de 2% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior. No ramo patrimonial, a receita 
total foi de quase R$ 13 bilhões, com alta de 3%. O 
ramo pessoas teve faturamento de R$ 34,2 bilhões, 
com variação positiva de 3%. Já no ramo riscos finan-
ceiros, a receita foi de R$ 3,1 bilhões, com variação de 
mais de 10%. Na seara de transportes, a receita foi de 
R$ 3 bilhões, com alta de 6%. 

O ramo de saúde registrou a maior receita, com ar-
recadação de R$ 36 bilhões, com variação de, apro-
ximadamente, 11%. Nos demais ramos, a receita do 
segmento foi de R$ 10,3 bilhões, com variação de 9% 
em relação a 2016.

Seguradoras na liderança
No que diz respeito às companhias que lideram em 

cada ramo, o seguro automóvel é comandado pela 
Porto Seguro, que detém 28,72% dos produtos, com 

Ranking Geral

Riscos Financeiros

VGBL

automóvel

Transportes

PGBL

Patrimonial

Saúde

Pessoas

Demais Ramos

R$ 9,4 bilhões. Os seguros patrimoniais têm como 
primeira colocada a Zurich, com 16,55%, alcançando 
as cifras de R$ 2,1 bilhões. 

Os seguros de pessoas são liderados pela Bradesco, 
que detém 22,92% dos produtos. Os seguros relacio-
nados a riscos financeiros mantêm um equilíbrio no 
Ranking: JMalucelli, com 12,74%, seguido da Porto 
Seguro, com 11,04%, e do BB Mapfre, com 9,97%. 

Chubb, Allianz e BB Mapfre são as seguradoras que 
lideram o ranking no ramo de transportes. Em saúde 
percebe-se uma grande concentração dos serviços ad-
ministrados pela Bradesco, vindo logo a seguir a Sul- 
América. A líder deste ramo sustenta uma participação 
de R$ 19,0 bilhões, detendo 52,86% do mercado.

12 JCS maio 2017



notificações

Corretor de seguros não deve 
devolver comissão à Mutual

Após a liquidação extrajudicial da Companhia Mutual de Seguros, em novembro de 2015, os corretores de 
seguros receberam carta de cobrança da seguradora para devolverem o valor das comissões recebidas. A liquidante 
também comunicou o início do processo de devolução dos prêmios pagos pelos segurados após a decretação da 
liquidação extrajudicial.

Com o objetivo de orientar os corretores de seguros associados, o Sincor-SP, direcionado pela Fenacor, ressalta 
que o profissional não deve restituir o valor das comissões recebidas à companhia. 

Comunicado Oficial da Fenacor
A par de nossos cumprimentos, e tendo em vista os diversos questionamentos 

que temos recebido dos Sindicatos filiados quanto à correspondência intitulada de 
“Notificação Extrajudicial – Restituição de Comissão“, enviada pela Companhia 
Mutual de Seguros – Em Liquidação Extrajudicial, enviada aos corretores de se-
guros, servimo-nos da presente para comunicar o posicionamento dessa Federação, 
no sentido de esclarecer essa questão.

Esclarecemos, inicialmente, que, a fundamentação apresentada na sobredita 
“Notificação Extrajudicial” para o pedido de restituição da comissão do corretor 
de seguros, intermediário legalmente constituído para contratação do seguro com a 
Companhia Seguradora, ora em Liquidação, não merece prosperar.

A pretensão da Companhia em alcançar o ato jurídico perfeito e acabado, 
quando do pagamento da comissão de corretagem, haja vista que houve o resultado 
útil do negócio, naquele momento, violaria a segurança jurídica de que se revestiu 
o contrato celebrado naquela ocasião.

Quando da publicação da Portaria Susep nº 6.382, no Diário Oficial, de 05 de 
novembro de 2015, o Conselho Diretor determinou o cancelamento dos contratos, 
para que fosse extinta a relação estabelecida entre segurado e seguradora, e a Com-
panhia não tivesse mais a obrigação de indenizar, por sinistros ocorridos a partir 
da decretação da liquidação.

Ademais, há de ser consignado que a regra estipulada pelo Código Civil de 
2002, no Art. 725, diz:

“Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha 
conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda 
que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.” 

Por não haver possibilidade de admitir que uma norma expedida por um órgão 
criado para o controle e a fiscalização do mercado de seguros prevaleça sobre uma 
legislação federal, respeitando a prevalência da lei sobre normas de hierarquia in-
ferior, o cancelamento do contrato por decorrência de liquidação extrajudicial não 
acarreta a consequente e automática obrigação do corretor de seguros restituir a 
comissão recebida à época.

Assim, no caso em tela, sendo incontroverso que a corretora intermediou a con-
tratação dos aludidos seguros, aproximando as partes (seguradora e segurados) e con-
cluindo a negociação com a efetiva contratação do seguro, o cancelamento no curso 
do contrato em razão da liquidação extrajudicial não tem condão o tornar inexigí-
vel a comissão da corretagem, tendo em vista que houve integral realização do traba-
lho para o qual a corretora foi contratada, sendo devida a respectiva remuneração.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2017 
Presidente da Fenacor 

Armando Vergílio dos Santos Júnior

Consultoria Jurídica do 
escritório Penteado Mendonça 
e Char Advocacia

Prezados, em atenção ao questionamento, informamos que entendemos que a 
comissão de corretagem não deve ser devolvida à Mutual. Primeiro, porque a regra 
prevista pela Resolução CNSP n.º 278/2013, da Susep, que trata da possibilidade 
de devolução da comissão de corretagem, não se aplica ao caso, já que o cancela-
mento dos contratos decorreu da ingerência e/ou responsabilidade da própria segu-
radora, prevalecendo, portanto, o disposto no artigo 725 do Código Civil e artigo 
13 da Lei 4.594/64:

“Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido 
o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive 
em virtude de arrependimento das partes.”
“Art . 13. Só ao corretor de seguros devidamente habilitado nos termos desta 
lei e que houver assinado a proposta, deverão ser pagas as corretagens admitidas 
para cada modalidade de seguro, pelas respectivas tarifas, inclusive em caso de 
ajustamento de prêmios.
Ressalte-se que os serviços de intermediação foram devidamente prestados pelos 
Corretores, de modo que os contratos foram formalizados com vigência de 1 
(um) ano, caracterizando ato jurídico perfeito, nos termos do artigo 5º, inciso 
XXXVI da Constituição Federal, ressaltando, ainda, que no caso em tela não 
estão configuradas as hipóteses previstas no parágrafo 1º, do artigo 13 da Lei 
4.594/64.

§ 1º Nos casos de alterações de prêmios por erro de cálculo na proposta 
ou por ajustamentos negativos, deverá o corretor restituir a diferença da 
corretagem.”

Além disso, entendemos que a Mutual não pode exigir a devolução da comissão de 
corretagem, sem que antes demonstre cabalmente a devolução dos prêmios aos segurados, 
sob pena de afronta ao artigo 476 do Código Civil, bem como ao princípio da boa-fé 
regulado pelos artigos 421 e 422 do Código Civil e caracterização de enriquecimento 
sem causa da seguradora, expressamente vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Por e-mail, 20 de abril de 2017  
Penteado Mendonça e Char Advocacia
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APOSENTADORIA EM XEQUE
Reforma da previdência gera insegurança 
nos brasileiros quanto às suas 
consequências, mas fomenta discussão 
sobre plano complementar para garantir 
a tranquilidade financeira no futuro

Por Elaine Lisbôa
A previdência começa a ser pauta frequente dos bra-

sileiros devido às propostas de reforma, apresentadas 
pelo governo no final do ano passado. O tema está 
cercado de incertezas com os recentes desdobramen-
tos políticos envolvendo o presidente da República, 
Michel Temer, mas as justificativas de mudança colo-
cam à tona dados alarmantes. O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) registrou déficit recorde de R$ 
149,73 bilhões em 2016, equivalente a 2,4% do PIB. 
E a previsão é de que esse número ultrapasse R$ 180 
bilhões neste ano.

Soma-se ao índice, o aumento expressivo de idosos 
no País. Entre 2005 e 2015, a parcela de adultos de 
30 a 59 anos passou de 36,2% para 41%, e a fatia de 
idosos acima de 60 anos saiu de 9,8% para 14,3% no 
mesmo período, segundo dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). 

Em divulgação oficial, o secretário de Previdência do 
Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, afirmou que 
esses índices "pressionam o sistema previdenciário, e a 
crise econômica, que produz desemprego, consequen-
temente reduz o número de pessoas contribuindo para 
a previdência”. Assim, a solução encontrada foi apre-
sentar mudanças na previdência social para estabilizar 
as contas públicas. Caso elas não aconteçam, segun-
do o secretário, em 2060 as despesas podem chegar a 
18% do PIB.

Entre as principais mudanças estão a idade mínima 
de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos 
para mulheres, e 25 anos de tempo de contribuição 
para ambos, e o valor do benefício, sendo 70% da 
média de todas as contribuições desde 1994, mais 1,5 
ponto percentual para cada ano que superar 25 anos 
de tempo de contribuição, 2 pontos percentuais para 
o que superar 30 anos, e mais 2,5 pontos, para o que 
superar 35 anos, até chegar a 100%.

De acordo com a advogada e coordenadora de pós-
graduação da PUC-PR, Patrícia Regina Piasecki Cus-
tódio, o modelo de cálculo deve ser visto com atenção, 
já que a reforma traz uma progressividade e o segurado 
poderá receber os 100% com 40 anos de contribuição. 
"É necessário ter idade somada ao tempo de contribui-
ção. Essa medida, já presente em diversos países, ainda 
não está alterada no Brasil, que pela lei atual conside-
ra-se apenas o tempo de contribuição de 35 anos para 
homem e 30 anos para mulher”, considera.

A gerente de Finanças e Controle Orçamentário 
da CPTM, Maria Arlete Vieira Costa, de 59 anos, 
acredita que as mudanças são necessárias, porque não 
existe milagre na previdência. "É preciso ter pessoas 
contribuindo para bancar o 'assegurado/aposentado', 
mas faria o plano de previdência igual para políticos, 
e diferenciado para algumas classes insalubres, que de-
vem ter privilégios na questão da contagem do tempo 
e idade".

Arlete já possui 43 anos trabalhados e iniciou os 
procedimentos para a aposentadoria, no entanto, pre-
tende continuar desempenhando suas funções profis-
sionais por mais três ou quatro anos. Ela comenta que 
durante vários anos investiu em um plano de previ-
dência complementar, mas precisou resgatar o valor 
para outro objetivo. "Tinha um plano excelente, mas 
muito caro. Em virtude de ter optado por algumas 
prioridades e pensando em qualidade de vida, cance-
lei o plano de previdência e resolvi construir uma casa 

para quando me aposentar", explica.

Controvérsias
As necessidades de mudanças geram discussões. Em 

março, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) en-
tregou uma carta aberta na Câmara dos Deputados, 
assinada por mais de 160 entidades, criticando a pro-
posta de reforma. Entre as instituições estão a Associa-
ção Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil (Anfip), o Conselho Federal de Economia 
(Cofecon), a Federação Nacional das Entidades dos 
Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil (FE-
NASTC) e a Associação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho (Anamatra).

De acordo com o documento, "a PEC 287/2016 
tem sido apresentada pelo governo sob discurso de 
catástrofe financeira e 'déficit', que não existem [...] 
o sistema tem sido, ao longo dos anos, altamente su-
peravitário em dezenas de bilhões de reais. O supe-
rávit da seguridade social tem sido tão elevado que 
anualmente são desvinculados recursos por meio do 
mecanismo da DRU (Desvinculação de Receitas da 
União), majorada para 30% em 2016. Tais recursos 
são retirados da seguridade social e destinados para ou-
tros fins, especialmente para o pagamento de juros da 
dívida pública, que nunca foi auditada, como manda 
a Constituição”.

Para o advogado e deputado federal Danilo Cabral, 
o tema deve promover o debate, considerando outros 
elementos para um melhor entendimento sobre a real 

em 2016

estimativa em 2017

R$ 149,7 bilhões

R$ 181,2 bilhões

Fonte: Dados divulgados pelo Ministério da Fazenda

Gastos em 1997 Gastos em 2017

do PIB do PIB (projeção)
0,3% 2,7%
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Contratei a previdência 
privada para o meu filho, 
porque foi o modo que achei 
de garantir uma segurança 
financeira a mais para ele 
após os 17 anos
Priscila Morais Amatto 
Gerente de loja 

Fiz [o plano de previdência] 
desde quando ele nasceu, 
contribuindo com o valor 

mensal de R$ 250. O objetivo 
é garantir o pagamento do 

curso superior dele, por isso, 
pretendo manter, pelo menos, 

até seus 18 anos, mas esse 
prazo pode ser prorrogado 

se o objetivo mudar... 
Kleber de Aragão Rebouças 

Bancário 

As mães são as grandes 
tomadoras de decisão 

neste assunto e, quando 
contratam, é muito difícil 

resgatar o valor. Geralmente 
é o último recurso a ser 

mexido. O que temos visto é 
uma preocupação cada vez 
maior dos pais em garantir, 

principalmente, o ensino 
superior dessas crianças

Roberto Lopes Passos 
Corretor de seguros e coordenador 
da Comissão de Vida, Previdência e 

Capitalização do Sincor-SP 

situação da previdência. "Inicialmente, é importante 
perceber que o governo federal apresenta o déficit da 
previdência social considerando apenas a contribuição 
direta do empregado e do empregador, contrariando 
o modelo previsto na Constituição Federal, que tam-
bém prevê a participação do governo no seu financia-
mento", aponta.

O advogado destaca que a Constituição garantiu 
a estruturação de um sistema de proteção social uni-
versal e, sendo assim, a educação, saúde, previdência e 
assistência às pessoas desamparadas passaram a ser re-
conhecidos como direitos sociais. "O Brasil não pode 
ceder à solução fácil, que historicamente privilegiou 
uma minoria e relegou o povo à miséria, à ignorância 
e ao abandono", opina Cabral.

Insegurança para o brasileiro
O tema tem gerado insegurança por parte dos bra-

sileiros, que temem as consequências da aprovação da 
reforma, além de fomentar comentários sobre a im-
portância de estar preparado para o futuro. 

Para o bancário Kleber de Aragão Rebouças, a nova 
proposta da previdência é preocupante. "Não acredito 
que seja para beneficiar as pessoas e, sim, para cobrir 
rombos acusados pela corrupção no País, que ainda 
podem continuar acontecendo mesmo após a refor-
ma. A população, mais uma vez, paga a conta, tendo 
que contribuir mais para se aposentar e, ainda, não 
terá este benefício garantido no futuro", acredita.

Ele afirma que já está prevenido para o futuro. Pos-
sui dois planos de previdência, um PGBL, pago em 
conjunto com a empresa que trabalha, e outro VGBL, 
que investe paralelamente. Kleber também contratou 
um plano para o filho de 8 anos. "Fiz desde quando ele 
nasceu, contribuindo com o valor mensal de R$ 250. 
O objetivo é garantir o pagamento do curso superior 
dele, por isso, pretendo manter, pelo menos, até seus 
18 anos, mas esse prazo pode ser prorrogado se o obje-
tivo mudar", destaca.  

O filho da gerente de loja Priscila Morais Amatto 
possui um plano de previdência desde os quatro anos. 
O objetivo da contratação foi semelhante ao de Kle-
ber: assegurar a faculdade. "Contratei a previdência 
privada para o meu filho, porque foi o modo que achei 
de garantir uma segurança financeira a mais para ele 
após os 17 anos". O filho de Priscila atualmente está 
com 10 anos. Quando questionada se possuía um pla-
no para ela, a resposta foi "não". Mesmo estando preo-
cupada com o desenrolar da reforma da previdência, 
diz não possuir recurso financeiro extra para aplicar.

O corretor de seguros e coordenador da Comissão 
de Vida, Previdência e Capitalização do Sincor-SP, 
Roberto Lopes Passos, explica que Priscila é o exemplo 
clássico dos clientes que costumam contratar previdên-
cia para os filhos. "As mães são as grandes tomadoras 
de decisão neste assunto e, quando contratam, é muito 
difícil resgatar o valor. Geralmente é o último recurso 
a ser mexido. O que temos visto é uma preocupação 
cada vez maior dos pais em garantir, principalmente, 
o ensino superior dessas crianças", diz o especialista.  

Priscila ao lado do esposo e do filho

Kleber ao lado da esposa e do filho

Crescimento no plano privado
Os aportes a planos complementares de previdência 

tiveram crescimento de 19,9% em 2016, registrando 
R$ 114,72 bilhões no acumulado de janeiro a dezem-
bro, de acordo com dados da Federação Nacional de 
Previdência Privada e Vida (FenaPrevi).

O superintendente de Produtos da Brasilprev, San-
dro Bonfim, aponta que o ramo registra crescimento 
de dois dígitos há bastante tempo, mas a reforma da 
previdência tem aflorado essa discussão. "À medida 
que o assunto entra em pauta, as pessoas tendem a se 
preocupar mais com o futuro. Temos visto essa comu-
nicação entre o mercado de seguros e o consumidor 
acontecer de modo gradual", destaca o executivo.

A aposentadoria está nas conversas da população 
em geral, inclusive entre clientes e corretores, gerando 
incentivo para a educação financeira e o planejamento 
de longo prazo. É o que diz o diretor da Regional São 
Paulo – Capital da SulAmérica, Luciano Lima. Ele 
explica que está cada vez mais clara para o brasileiro 
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JCS – Qual a idade ideal para investir na previdência privada? 

Fernanda Pasquarelli (Porto Seguro Vida e Previdência) - Não existe idade ideal. Previdência privada é um investimento de longo prazo, ou seja, 
quanto mais tempo você contribuir e quanto maior o valor, mais terá lá na frente, independentemente da idade que começar. 

JCS – Para as pessoas que não trabalham com registro em carteira, é aconselhável que, ao invés de contribuírem na previdência social, 
invistam os recursos na previdência privada? 

Reynaldo Ferreira (Zurich) - É importante entender que a previdência privada não substitui a previdência social e, sim, a complementa. Todos precisam se 
preocupar em acumular recursos financeiros para o futuro, pensando na manutenção do padrão de vida adquirido ao longo da vida, e o plano de previdência 
complementar é o produto indicado.

JCS – Quais os principais atrativos que devem ser apresentados pelo corretor de seguros ao consumidor no momento da oferta desse produto?
Luciano Lima (Sulamérica) - O ponto principal para o corretor é focar na abordagem consultiva, analisando junto ao cliente suas necessidades e possibilidades, 
para então indicar um investimento alinhado às suas expectativas. É importante também analisar as taxas cobradas, verificando se são proporcionais ao risco 
assumido e à entrega.

a importância de uma reserva complementar para se 
atingir os objetivos de sua aposentadoria, e os planos 
de previdência têm se mostrado uma excelente escolha 
para essa finalidade. "Como resultado, o setor todo 
tem crescido", comenta. 

Todas as companhias entrevistadas nesta reporta-
gem mostram números de crescimento em seus resul-
tados. A Porto Seguro pontua crescimento de 64%, 
a Zurich de 20% e a SulAmérica de 12%, e, de igual 
modo, estão otimistas com o futuro do segmento. 

"A principal razão disso é que as pessoas, cada vez 
mais, começam a entender que o teto ou o benefício 
que elas imaginam que vão receber da previdência so-
cial pode não ser suficiente para manter seu padrão de 
vida no futuro, em função do nível de despesas que 
elas terão quando se aposentarem", explica a superin-
tendente da Porto Seguro Vida e Previdência, Fernan-
da Pasquarelli. 

A Zurich fez um estudo em parceria com a Univer-
sidade de Oxford sobre "Falhas na Proteção de Renda 
2016", cuja constatação foi de que apenas 19% entre 
mais de mil brasileiros pesquisados têm algum produ-
to que previne a perda de renda em caso de morte. Tra-
ta-se do pior índice entre 11 países pesquisados (Mé-

xico, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Espanha, 
Alemanha, Suíça, Malásia, Hong Kong e Austrália). 
Para o gerente comercial sênior da seguradora, Rey-
naldo Ferreira, mesmo com o crescimento gradual, o 
ramo possui muito espaço para crescer no Brasil.

Oportunidade aos corretores
Os índices mostram que se trata de um ramo inte-

ressante para o corretor de seguros explorar. No entan-
to, o coordenador da Comissão de Vida, Previdência 
e Capitalização, Roberto Lopes Passos, aponta que a 
oferta do produto tem sido feita principalmente pelos 
bancos. "O consumidor tem muito a ganhar se o cor-
retor de seguros passar a ser mais agressivo na oferta do 
produto. Pois ele possui informações preciosas sobre 
o cliente: se casou, teve um filho recentemente ou re-
cebeu uma promoção no emprego. O plano de previ-
dência tem maior eficácia se houver esse acompanha-
mento. E isso um banco não pode fazer pelo cliente, 
mas o consultor de seguros sim", destaca o especialista.

A April Brasil diz que opera 100% através de corre-
tores de seguros, no entanto, a maioria deles não pos-
sui a previdência entre os cinco pilares dos produtos 
que trabalha. "Mas sempre procuramos levar a assunto 
junto aos clientes/parceiros, com o objetivo de desper-

tar interesse para a possibilidade de investir, sempre 
através de contratos instituídos”, explica o diretor de 
seguros da Public Broker, que agora faz parte da April 
Brasil, Willian Rocha. 

A Porto Seguro e a SulAmérica percebem maior in-
teresse do corretor na oferta do produto, nesse período 
em que as pessoas estão mais receptivas ao tema. Entre 
o primeiro trimestre de 2016 e o mesmo período de 
2017, a Porto registrou alta de 88% no número de no-
vas propostas e de 126% nos valores de contribuições 
mensais. "Esse crescimento se deve, sobretudo, ao tra-
balho dos nossos corretores no sentido de conscienti-
zar as pessoas quanto ao seu futuro financeiro", credita 
Fernanda Pasquarelli. 

Na SulAmérica, Luciano Lima diz que a companhia 
tem visto muitos corretores bastante atentos a essas 
oportunidades e buscando se capacitar para aprovei-
tá-las. "É comum também recebermos solicitações de 
corretores que trabalham com outras linhas de negó-
cios e passaram a se interessar pela previdência. Estes 
parceiros aprendem a explorar melhor sua própria 
carteira, ofertando planos de previdência para seus 
clientes de saúde, auto ou vida, por exemplo. A venda 
cruzada (cross selling) é uma estratégia que traz resulta-
dos positivos para os negócios do corretor".

ESPECIALISTAS RESPONDEM

EMPRESA 1 – cotações

ESTIMATIvA DE INvESTIMENTOS

PERFIL

Mulher – 30 anos

tempo de contribuição: 30 anos

aposentadoria aos 
60 anos: R$ 3.000

Investimento mensal: R$ 405,41

começando aos 20 anos
Renda vitalícia de R$ 5.000
Investimento mensal: De R$ 340 a R$ 470

começando aos 30 anos
Renda vitalícia de R$ 5.000
Investimento mensal: De R$ 640 a R$ 910

começando aos 40 anos
Renda vitalícia de R$ 5.000
Investimento mensal: De 1.300 a R$ 1.900

começando aos 50 anos
Renda vitalícia de R$ 5.000
Investimento mensal: De R$ 3.000 a R$ 4.400

aposentadoria aos 65 anos
PERFIL

Homem – 35 anos

tempo de contribuição: 25 anos

aposentadoria aos 
60 anos: R$ 6.000

Investimento mensal: R$ 1.241,72

EMPRESA 2 – aNÁLIse De PeRFIL
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Disque Sincor realizou mais de mil atendimentos em 2016
Entre janeiro de 2016 e maio de 2017, o departa-

mento Disque Sincor intermediou 1.019 reivindica-
ções dos corretores de seguros junto às seguradoras. 
Os processos foram solucionados em conjunto com 
outras áreas do Sincor-SP, como Assessoria Técnica, 
Jurídico, e, em alguns casos, Ouvidoria. Na compara-
ção com o ano anterior, o número de atendimentos foi 
menor, já que em 2015, o Disque recepcionou mais 
de 2 mil reivindicações dos corretores.

Segundo a 2ª vice-presidente do Sincor-SP e res-
ponsável pelo departamento, Simone Martins, a 
maioria dos atendimentos realizados diz respeito à 
dúvidas jurídicas, técnicas e tributárias, por isso, são 
repassados para outros departamentos e também para 
as Comissões do Sindicato.

Dentre os atendimentos, 66,93% foram revertidos 
enquanto 29,15% foram fechados, mas não revertidos. 
Quanto aos ramos, automóvel continua na liderança no 
número de atendimentos, com 51,40%, seguido por di-
versos ramos, com 15,04% e saúde, com 10,33%. 

“O atendimento prestado pelo Disque Sincor sem-
pre foi alvo de muitos elogios por parte dos associados, 
que, por intermédio do departamento, conseguiam 
resolver diversas pendências com as seguradoras”, 
revela Simone.

A Comissão Disque Sincor é composta por Nilson Arello Barbosa (coordenador), José Amélio de Souza, José Roberto Miranda e Oscar Dias Alves Junior.

oPiNião DoS aSSoCiaDoS:

“Queria agradecer ao empenho na ajuda de resolver esse impasse, obrigado”

“Obrigado, mais uma vez, pelo excelente trabalho do Departamento Disque Sincor. Fico devendo uma visita. Sucesso!”

“Gostaria de agradecer pelo empenho e agilidade, pois já não sabíamos mais o que fazer a respeito desse caso.”

“Quero aqui agradecer o empenho deste departamento, que cada dia enobrece a classe dos corretores de seguros. Muito obrigado pela ajuda.”

“Agradeço o empenho da Equipe do Sincor-SP. O problema se arrastava há meses e só depois de sua intervenção a resolução veio rápida.”

REGioNaiS

TiPoS DE PRoCESSoS

RamoS DE SEGURoS

RESULTaDoS

Comissão 
Disque sinCor

Abertos: 3,93%

Fechado Reverti: 66,93%

Fechado Não Re: 29,15%

Automóvel: 51,40%

Diversos Ramos: 15,04%

Saúde: 10,33%

Multirisco Empr: 6,51%

RCF Danos Mater: 3,70%
Multirisco Resi: 3,14%

Vida Individual: 3,03%
Vida Empresaria: 2,36%

Responsabilidade: 2,24%

Multirisco Cond: 2,24%
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Cláusulas problemáticas das apólices de riscos 
de engenharia

No segundo semestre de 2015, a Superintendência 
de Seguros Privados (Susep) submeteu a processo de 
audiência pública a minuta de uma circular dispondo 
sobre “regras e critérios para operação das coberturas 
oferecidas em planos de seguro de Riscos de Enge-
nharia”, cujo objetivo seria substituir a Circular Susep 
419, de janeiro de 2011. 

Nessa época, com a participação de executivos das 
seguradoras Allianz, Axa, Berkley, Chubb, Sompo, 
Travelers e Tokio Marine, além do antigo coordenador 
da Comissão de Grandes Riscos e Engenharia, Geral-
do Antunes Pinto Junior, a Comissão do Sincor-SP 
discutia a expansão dos clausulados dos produtos desse 
ramo de seguros, que vinham se tornando cada vez 
mais excludentes e complexos e, há algum tempo, per-
dendo as características que permitiam enquadrá-lo 
como um seguro do tipo “All Risks”.

Vislumbrou-se, então, no processo de Audiência 
Pública, uma excelente oportunidade para não só con-
tribuir com sugestões para o aperfeiçoamento do texto 
da circular, como também implementar uma inicia-
tiva de interação com as seguradoras, uma vez que a 
circular iria fixar prazo para adaptarem seus produtos 
e revisar seus clausulados.

Em novembro de 2015, o Sincor-SP encaminhou à 
Susep as sugestões da Comissão para o aperfeiçoamen-
to do texto da minuta de circular, que acabou sendo 
publicada em 14/10/2016, sob o nº 540, e estabeleceu 
a data de 15/04/2017 como limite para as seguradoras 
adaptarem seus produtos às suas determinações. 

Sendo assim, a Comissão decidiu iniciar um proces-

so de levantamento e discussão de cláusulas problemá-
ticas e de interpretação duvidosa, apontadas pelos seus 
integrantes em função de casos práticos vivenciados no 
dia a dia de suas atividades com essa modalidade de 
seguro, ao que se seguiram reuniões e debates com a 
maior parte das seguradoras classificadas entre dez prin-
cipais produtoras desse ramo no mercado brasileiro.

Esse processo se estendeu por todo o ano e as reu-
niões com as seguradoras foram bastante proveitosas. 
As companhias foram receptivas à maioria das su-
gestões apresentadas pelo grupo, concordando quase 
sempre com os problemas apontados e assumindo o 
compromisso de levá-los em consideração por ocasião 
da sua adaptação dos clausulados às diretrizes da nova 
circular da Susep.

Confirmou-se, ao longo dessas reuniões, um aspec-
to considerado preocupante, relacionado a diferentes 
interpretações dadas pelas seguradoras, para algumas 
cláusulas que permitiam entendimentos diversos e que 
necessitariam ser melhor redigidas para evitar proble-

mas por ocasião das liquidações de sinistros.
A Comissão sentiu-se bastante recompensada com 

os resultados da iniciativa e acredita ter contribuído 
para que os novos clausulados, que estarão sendo 
apresentados à Susep no processo de atendimento à 
Circular 540, tragam maior clareza e minimizem as 
situações de conflitos de interpretação.

Nas próximas edições do JCS você vai acompanhar 
os principais problemas tratados, com alertas para as-
pectos que podem ser melhorados na nova safra de 
produtos, mas que, por enquanto, merecem ser ob-
jeto de especial atenção por parte dos corretores nas 
contratações de seguros de Riscos de Engenharia para 
seus clientes.

Também está sendo programado um Seminário na 
sede do Sincor-SP, com objetivo de apresentar as con-
clusões do trabalho aos corretores de seguros associa-
dos e permitir que os mesmos possam esclarecer suas 
dúvidas sobre as cláusulas selecionadas, ou outras que 
lhes sejam motivo de preocupação.

Este texto foi produzido pela Comissão de Grandes Riscos, Engenharia e Resseguros, que é composta por Renato Cunha Bueno (coordenador), Cezário Peixoto, Gilberto Reina, 
Horst Edward Kolbe, James Hodge, Luciano Antonio Rossi, Paulo Frigori e Ricardo Minc

Riscos de Engenharia - Cláusulas Problemáticas
Questões que merecem especial atenção dos corretores de seguros no momento da contratação das apólices

1ª DiCa – PROPRIEDADES CIRCUNVIZINHAS

DEFiNiçõES:
•	Segurados de Riscos de Engenharia: proprietário, contratados, 

empreiteiros e demais subempreiteiros vinculados à obra;

•	Danos	aos	segurados	excluídos	da	cobertura	de	RC	Geral	e	Cruzada;

•	objetivo original da cobertura de Propriedades Circunvizinhas: 
amparar bens do segurado em ampliações industriais;

•	Definição de Local de Risco: circunscreve ao local da obra e canteiro;

•	Definição de Propriedades Circunvizinhas: circunscreve a bens pré-
existentes no Local de Risco.

PRoBLEmaS SoLUçõES

Exigência de relacionar as 
propriedades circunvizinhas

SoLUção 2
Ampliar a cobertura, para abranger os 
bens preexistentes no Local de Risco 
“e vizinhança”

SoLUção
Limitar a exigência aos locais não 
relacionados à atividade de segurado

Cobertura para bens preexistentes 
do segurado nas vizinhanças da obra 
(endereços diferentes)

SoLUção 1 
Ampliar a definição de Local de Risco, 
estendendo à vizinhança da obra

Comissão De 
GranDes risCos, 

enGenharia e 
resseGuros
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cooperativismo

comissões

Cotistas recebem participação de 
“lucros” da Sicoob Credicor-SP 

Relacionamento e qualificação são indispensáveis para 
desenvolvimento no mercado de resseguros

O resultado acumulado da Sicoob Credicor-SP 
(Cooperativa de Crédito Mútuo dos Corretores de 
Seguros) em 2016, conforme apresentado na Assem-
bleia Geral Ordinária de prestação de contas, no dia 
25 de abril, totalizou R$ 1.162.563,60, que extraindo 
as despesas com pagamento de juros ao capital (100% 
da Selic sobre saldo médio anual = R$ 403.821,54) 
ficou em R$ 758.742,06. Desse montante deduz-se a 
porcentagem destinada ao Fates (Fundo de Assistência 
Técnica Educacional Social) e o Fundo de Reserva Le-
gal (15% sobre Atos Cooperativos). 

O saldo remanescente do valor de R$ 536.358,35 
foi distribuído aos associados, no dia 12/05/2017, 
com crédito em conta corrente, na proporção direta 
das operações realizadas, obedecendo às seguintes fór-
mulas de cálculo: 35% para as operações de crédito; 
30% para saldo médio em conta corrente (depósito à 
vista); e 35% para saldo médio em conta investimen-
to, (aplicações financeiras – depósito a prazo).

Em 31 de dezembro de 2016 foi creditado em 
cada Conta Capital, a título de Remuneração de 
Cotas, o percentual de 100% da Selic sobre o sal-

O coordenador da Comissão de Grandes Riscos, 
Engenharia e Resseguros do Sincor-SP, Renato Cunha 
Bueno, esteve nos dias 5 e 6 de abril representando 
o Sindicato no 6º Encontro de Resseguro do Rio de 
Janeiro, que é realizado pela CNseg, e no Lloyd's Meet 
the Market – Brasil, o 6º encontro com o mercado do 
Lloyd’s no País, que aconteceu em 4 de abril. 

Segundo o coordenador, muitos corretores de segu-

do médio anual (R$ 403.821,54), o que representa 
um rendimento competitivo com outras modali-
dades de investimentos. 

Um dos recursos utilizados para disponibilizar cré-
ditos aos cooperados e, como resultado, um maior 
desenvolvimento à Cooperativa de Crédito, vêm dos 
valores depositados na Conta Capital, entre outros 
investimentos, segundo o presidente da Credicor-SP, 
Luiz Ioels. Por isso, ele sugere aos cotistas que quise-
rem reinvestir o valor recebido de suas sobras, que so-
licitem a transferência da conta corrente para a conta 
capital, rentabilizando para o investidor e para toda 
a cooperativa. “Com mais esse pagamento das sobras 
líquidas da cooperativa, que a cada ano apresenta re-

ros que não têm especialização em resseguros partici-
pam desses eventos para entender o funcionamento de 
todo o processo. “Nosso negócio é composto por uma 
cadeia de companhias – a empresa do cliente, a corre-
tora, a seguradora, o broker, a resseguradora – são vá-
rios estágios e quanto mais fundo o corretor de seguros 
for neste processo mais chance ele tem de saber lidar 
com oportunidades. É um mercado pequeno e os cor-
retores de seguro que se envolvem e têm engajamento 

sultados melhores, vemos que aqui é um lugar seguro 
para investir seus recursos e garantir bons rendimentos 
a seu patrimônio”. 

 De acordo com Ioels, há corretores de seguros co-
tistas que receberam, aproximadamente, R$ 50 mil de 
sobras neste mês de maio – como demonstrado no iní-
cio, a participação é proporcional à movimentação de 
cada um na cooperativa. “Qual outro banco, que além 
de não cobrar manutenção de contas e apresentar ta-
xas de juros e tarifas reduzidas, divide o lucro com seus 
clientes? Quanto mais você participar da cooperativa, 
movimentar suas contas e seus investimentos, maior 
será sua participação nas sobras”, completa.

vão longe quando precisam estabelecer parcerias para 
trabalhar oportunidades maiores, porque o resseguro 
resolve problemas a partir de um certo tamanho de 
prêmio, e o processamento de um contrato de ressegu-
ro é muito complexo e custoso, existe um compliance 
muito sério em nossa profissão, então não vale a pena 
um corretor que não tem experiência se arriscar, pre-
cisa de parcerias”.

Comissão De 
GranDes risCos, 

enGenharia e 
resseGuros

20 JCS maio 2017



diálogo

Associados aprovam prestação de contas de 2016
Com a participação de 126 corretores de seguros, e maioria dos votos, 

as contas do exercício de 2016 foram aprovadas pelos associados durante 
Assembleia Geral Ordinária (AGO), que aconteceu no dia 27 de abril, 
na sede do Sincor-SP. 

Para avaliar as contas, os associados receberam o “Relatório de 
Administração e Prestação de Contas – Exercício 2016” impresso, 
que continha um resumo com as principais entregas da gestão no 
ano passado, além das estatísticas das atividades, balanços com 
demonstrações dos fluxos de caixa, notas explicativas, comparativos 
entre 2015 e 2016, e também os pareceres do Conselho Fiscal e da 
Auditoria Independente Galloro & Associados. 

O documento foi disponibilizado para a avaliação prévia dos 
corretores de seguros associados através do Portal Transparência (www.
transparenciasincorsp.org.br), no dia 24 de abril. 

Segundo o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, o trabalho foi 
conduzido de modo transparente e participativo, como tem sido feito 
desde a construção do programa de gestão. “Foi mais um ano em que 
atuamos com profissionalismo e austeridade, e que, por isso, mais uma 
vez trouxe resultados positivos, mesmo tendo sido um ano difícil para a 
economia brasileira”, declara Camillo.

A mesa diretiva da AGO foi presidida pelo corretor de seguros e diretor 
da Regional Centro, Braz Romildo Fernandes e contou com Eduardo 
Pileggi (Conselho Fiscal), Marco Damiani (1º tesoureiro), Priscila 
Figueiredo (Comissão Jurídica) e Alexandre Camillo (presidente).

A Point Corretora de Seguros foi a ganhadora 
da Associativa Premiada do Sincor-SP no mês de abril. 
Associada da Regional Campinas desde 1999, a corretora 
teve o número da sorte 82397 contemplado e recebeu 
R$ 1.500 através de um título de capitalização da Icatu Segu-
ros, destinado a quitar a Contribuição Associativa 
Anual da entidade.

A campanha acontece mensalmente e tem como objetivo 
incentivar o conhecimento da categoria sobre o ramo de 
capitalização, além de buscar atrair novos associados e inibir 
a inadimplência. “Com a iniciativa, queremos que o corretor 
passe a oferecer esse produto aos seus clientes, diversifican-

do, assim, seu portfólio e ampliando seu faturamento”, 
explica o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo. 

Para participar da campanha, os associados devem 
estar em dia com a Contribuição Associativa e consul-
tar mensalmente os seus cinco “Números da Sorte”, 
através de e-mail marketing ou em consulta no site do 
Sincor-SP (http://bit.ly/2oYwUpp). O login é feito 
mediante CPF ou CNPJ, tendo como senha os três pri-
meiros números do documento escolhido. Será contem-
plado o corretor que possuir a sequência de algarismos 
que coincidirem com a unidade simples do 1º ao 5º 
prêmio do último sorteio do mês da Loteria Federal.

Corretora de seguros da 
Regional Campinas é sorteada

A sócia da corretora, Maria Lúcia Favaro Padilha, ao lado do diretor 
da Regional Campinas, Adelairton Ferreira Eloi

Disponível aos associados 
no Portal Transparência

ÁREa aTiViDaDE RESULTaDo SiNCoR-SP

CoRREToRES DE SEGURoS Associados 10.185

CaDaSTRo Novos Corretores 2.099

SoCiaL
Novos Associados Efetivos 774

Carteiras Emitidas de Associados 2.111

EmPREGoS SEGURoS

Candidatos Cadastrados 982

Corretoras de Seguros Cadastradas 335

Vagas Disponibilizadas 36

DPVaT Processos Indenizados 3.371

açõES SoCiaiS
Maio Amarelo 25

Dia do Bem 30

CERTiFiCação DiGiTaL

Certificados Emitidos 219.546

Autoridades de Registro 117

Postos de Atendimento 160

Instalações Técnicas 15

EXPoSição O Corretor de Seguros Através dos Séculos 15

BiBLioTECa
Livros – Empréstimos 81

DVDs - Empréstimos 153

UNiSiNCoR

Cursos realizados 65

Palestras Realizadas 33

Total de Treinamentos 98

ENCoNTRoS DE CoRREToRES DE 
SEGURoS EmPREENDEDoRES

Realizados 60

Participantes 4.182

VoZ Do EmPREENDEDoR
Realizados 179

Participantes 3.465

GoVERNo iTiNERaNTE
Realizados 5

Participantes 232

CoNFRaTERNiZação 2015 Participantes 4.922

CRUZEiRo Da FamÍLia Participantes 622

17º CoNEC Participantes inscritos pelas Regionais 6.600
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regionais

Encontro de Empreendedores reúne 
corretores de seguros e discute o futuro do mercado

Dando continuidade ao tema “Distribuição 
de seguros - essa força é nossa”, o Encontro de 
Corretores de Seguros Empreendedores aconteceu 
nas Regionais do Sincor-SP,  entre os dias 10 e 25 de 
abril. Abordando as mudanças no comportamento 
do consumidor e a necessidade da “disrupção” nos 
processos convencionais de atendimento ao cliente, 
o evento reuniu os associados do Sindicato. 

1- ABCDMR – 11.04

2- Zona Oeste – 11.04

3- Assis – 12.04

4- Fernandópolis – 12.04

5- Osasco – 12.04

6- Sorocaba – 12.04

7- Zona Sul – 12.04

8- Jundiaí – 13.04

9- São Carlos – 13.04

10- Taubaté – 13.04

11- Centro – 17.04

12- Araçatuba – 18.04

13- Zona Leste – 18.04

14- Araraquara – 19.04

15- Franca – 19.04

16- Guarulhos – 19.04

17- Nova Alta Paulista -19.04

18- Ribeirão Preto – 19.04

19- São João da Boa Vista – 19.04

20- Zona Norte -19.04

21- São José dos Campos – 20.04

22- Presidente Prudente – 20.04

23- Barretos – 25.04

“Os corretores são empresários da distribuição de 
seguros. Em 1960, tínhamos um excelente formato 
de vendas com o seguro de acidentes de trabalho. 
Em 1990, chegaram os seguros massificados e, 
em 2005, passamos a conviver com a força da 
internet, mudando significativamente o perfil do 
consumidor”, declara o presidente do Sincor-SP, 
Alexandre Camillo.
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ação social
GUARULHOS

Dia do Bem Seguro
Com os recursos arrecadados da ação Passaporte 

para o Bem, que aconteceu durante o 17º Conec, 
os corretores de seguros da Regional Guarulhos, 
dirigida por Claudemir Machi, e os representantes 
das seguradoras parceiras entregaram materiais 
de informática, como notebook e impressora, ao 
Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos 
(CIAAG), no dia 24 de abril.

TAUBATÉ

Curso de iniciação
Entre 31 de março e 1º de abril, a Regional Taubaté, dirigida por Lauro 

Barreto, recebeu o curso “Preparatório para funcionários de uma corretora de 
seguros”. Abordando as técnicas necessárias para atuar em uma empresa do 
mercado, o curso foi ministrado por Angélica Martins Valverde.

PRESIDENTE PRUDENTE

Encontro com parceiras
Representantes da Tokio Marine e da Tempo 

USS estiveram reunidas, no dia 26 de abril, com 
os corretores de seguros da Regional Presidente 
Prudente e o diretor Vanderlei Lima para mostrar os 
novos produtos. 

GUARULHOS

Dia do Bem
FRANCA

Kit do Associado

O diretor da Regional Franca, Hildemar Silveira, 
realizou a entrega do kit do corretor à associada Camila 
Yamada Ferreira, no dia 25 de abril. O kit conta com 
uma carteira de identificação, certificado de associado, 
vale cursos, guia de benefícios, entre outros itens. 

O diretor da Regional Guarulhos, Claudemir 
Machi, reuniu os representantes das seguradoras 
parceiras do Sincor-SP, no dia 18 de abril, a fim de 
discutir as ações do Dia do Bem Seguro, entregando 
as doações arrecadadas no Passaporte do Bem.

As Regionais do Sincor-SP receberam as 
seguradoras parceiras para o Voz do Empreendedor, 
entre os dias 12 e 25 de abril. O objetivo do 
programa é aproximar os corretores de seguros 
das companhias, além de apresentar produtos e 
estratégias de vendas.

Osasco e Porto Seguro – 25.04

Sorocaba e Icatu Seguros – 18.04

Zona Sul e Icatu Seguros – 25.04

Bauru e HDI Seguros – 18.04

Zona Norte e Porto Seguro – 12.04 ABCDMR e Porto Seguro – 18.04

Presidente Prudente e HDI Seguros – 19.04
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trilha do empreendedor

Oficina - indicadores e metas
Entre os dias 4 e 26 de abril, as Regionais receberam a 9ª etapa da Trilha do Empreendedor. 

Durante o módulo, foi abordado o gerenciamento do negócio, estabelecendo indicadores e 
metas e aplicando ferramentas que promovam ações de melhoria para a empresa.

Jundiaí – 04.04 Piracicaba – 04.04 Taubaté – 10.04

São José do Rio Preto – 12.04 Marília – 17.04 Araçatuba – 18.04

Araraquara – 20.04 Sorocaba – 24.04 ABCDMR – 25.04

Fernandópolis – 11.04 Zona Sul - 11.04 Osasco – 12.04

Mogi das Cruzes – 19.04 Nova Alta Paulista – 19.04 Zona Oeste – 19.04

Santos – 25.04 São João da Boa Vista – 25.04 Zona Leste – 26.04
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homenagem

Mercado de seguros perde um de seus ícones e grande 
defensor da atuação dos corretores
Por Thaís Ruco

A figura lendária do mercado de seguros, o corretor 
e advogado Dr. José Francisco de Miranda Fontana 
faleceu no dia 29 de abril, após uma parada cardía-
ca. Ele completaria 91 anos no dia 5 de maio. Assim 
como o mercado de seguros ficou enlutado, o enterro 
foi marcado por grande comoção da cidade. “Os mo-
radores vinham cumprimentar a família e diziam que 
também haviam ficado órfãos”, afirma o filho Élcio.

Nascido em Barbacena, Minas Gerais, entrou no 
mercado de seguros em 1944, na SulAmérica Segu-
ros, no Rio de Janeiro, e, em 1946, foi aprovado em 
concurso do Instituto de Resseguros do Brasil, hoje 
IRB-Brasil Re, no qual atuou como inspetor de sinis-
tros e delegado regional. A partir do final da década 
de 60 passou a dedicar-se à corretagem de seguros, em 
São Paulo, e formou-se em Direito pela Faculdade do 
Largo São Francisco.

Dentre as entidades que ajudou a fundar e presidiu 
estão o Sincor-SP, a SBCS (Sociedade Brasileira de 
Ciências do Seguro), o CCS-SP (Clube dos Corretores 
de Seguros de São Paulo), a seção brasileira da AIDA 
(Associação Internacional de Direito de Seguros), a Fe-
nacor e a Escola Nacional de Seguros. Fora do merca-
do, foi prefeito de Ibertioga (MG), entre 1989 e 1992, 
e entre 1997 e 2000.

“Enquanto esteve no IRB foi defensor dos inspe-
tores de seguros e, depois, quando se tornou cor-
retor, foi até as últimas consequências na defesa da 
categoria”, revela Élcio. Dr. Fontana foi presidente 
do Sincor-SP no início da década de 80, fundador 
da Fenacor e representante dos corretores no Con-
selho Nacional de Seguros Privados (CNSP), e um 
dos idealizadores da Funseng, hoje Escola Nacional 
de Seguros. “Durante 16 anos ele foi presidente da 
SBCS e desenvolveu a Funenseg em todo o Estado, 
idealizando a distribuição dos cursos pelo interior. 
Ele sempre se considerou professor de seguros, sua 
grande preocupação era transmitir conhecimento 
sobre seguros ao máximo de pessoas”.

Foi de Dr. Fontana a luta para garantir a presença do 
corretor em todos os contratos de seguros, enquanto 
membro do CNSP. “Ele conseguiu aproximação com 
o ministro e levou seu pleito da obrigatoriedade da 
corretagem de seguros, que os bancos queriam tirar. 
A redação que está na lei é do meu pai”, conta Élcio. 

Como prefeito também demonstrava a preocupa-
ção com o coletivo, ao construir o principal hospital 
público da cidade, entre outras ações que o fizeram 
amado pela população. “As pessoas percebiam que ele 
não tinha interesses pessoais, pelo contrário, sempre 

conseguia recolocação de empregos para terceiros, mas 
nunca usava sua influência para beneficiar a si ou à fa-
mília”, conta Élcio.

“Estamos acostumados aos líderes que se dão bem, 
que enriquecem com seus cargos. Meu pai sempre di-
zia: ‘Existem os que engrandecem os cargos que ocu-
pam e aqueles que se engrandecem com os cargos que 
ocupam’. Quando foi eleito, gastou tudo que ganhou 
com o hospital e com o povo de Ibertioga”, relata.

“Meu pai viveu os últimos anos de sua vida, não 
na pobreza, mas de forma muito simples, vivendo 
com sua aposentadoria. Nunca colocou um tostão 
na poupança, tudo que ganhava era gasto com suas 
obras. Ele acreditava que Deus cuidaria dele e o 
proveria e realmente nunca lhe faltou nada”, com-
pleta o filho Nelson.

Dr. Fontana deixa seis filhos: 1) Élcio, 63 anos, ad-
ministrador de empresas e corretor de seguros, casa-

do, 4 filhos; 2) Nelson, 61 anos, advogado e corretor 
de seguros, casado, 3 filhas; 3) Celso, 60 anos, advo-
gado, casado, 2 filhos; 4) Celma Beatriz, 58 anos, ad-
vogada e já atuou como corretora de seguros, viúva e 
2 filhas; 5) Elza Helena, 49 anos, advogada e já atuou 
como corretora de seguros, casada, 2 filhos; 6) Daniel, 
45 anos, administrador de empresas e corretor de se-
guros, casado, 3 filhos.  Ele também deixa 16 netos e 
3 bisnetos.

“No enterro de meu pai, eu e meus irmãos fomos 
surpreendidos com homenagens que muito nos co-
moveram. A cidade parou e todos foram homenagear 
meu pai. Um cortejo de carros de bois levou o cai-
xão do meu pai inicialmente para a igreja e depois 
para o cemitério. O povo da cidade seguiu choran-
do e aplaudindo o cortejo enquanto a banda tocava 
marchas fúnebres e as músicas favoritas do meu pai”, 
conta o filho Nelson.
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espaço do clube

Encontro do CCS-SP é marcado por homenagem a José 
Francisco de Miranda Fontana
além das manifestações de gratidão da 
diretoria e associados ao ex-mentor, evento 
contou com o depoimento comovente de 
Nelson Fontana.

O Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo 
(CCS-SP) realizou almoço exclusivo para associados 
no dia 9 de maio, no restaurante Terraço Itália, para 
discutir o tema “Gestão participativa e eficiente”. O 
secretário Evaldir Barboza de Paula explicou que o 
objetivo era obter a colaboração dos associados para 
melhorar a gestão da entidade e definir os rumos para 
o futuro. Já o mentor Adevaldo Calegari reconheceu a 
importância de oferecer aos associados a oportunidade 
de expor suas ideias e sugestões. “É muito bom ter a 
oportunidade de conhecer e entender as expectativas 
dos nossos associados. Toda sugestão é sempre muito 
bem-vinda”, completou. 

Um dos assuntos que mereceu o maior número de 
sugestões foi a promoção de eventos, além do tradi-
cional almoço mensal. “O Clube tem entre seus asso-
ciados diversos especialistas. Então, por que não apro-

veitar esses talentos para promover palestras, cursos e 
treinamentos sobre temas específicos, como Respon-
sabilidade Civil, D&O, negociação etc.?”, disse o asso-
ciado Richard Furck. Também se manifestou Marcos 
Abarca, sugerindo ações para ampliar a participação de 
jovens corretores no quadro associativo. “Precisamos 
oxigenar o Clube, trazer a nova geração que nos subs-
tituirá no futuro”, declarou. 

Além da prestação de contas aos associados, o en-
contro também contou com a apresentação da nova 
associada Suely Marino e uma homenagem à memó-
ria do ex-mentor José Francisco de Miranda Fontana, 
falecido no dia 29 de abril. “Temos muito a agradecer 
ao Dr. Fontana por sua extraordinária colaboração ao 
Clube”, disse Calegari. Ao lado do irmão Élcio Fon-
tana e da esposa dele Ana Maria, Nelson Fontana leu 
um texto que relata a comoção da cidade de Ibertioga 
(MG) durante o enterro do seu pai e que também ex-
plica o porquê ele era tão querido pelo povo. 

“Eu e meus irmãos fomos surpreendidos. A cidade 
parou para homenagear o meu pai. Um cortejo de bois 

levou o caixão e a população seguiu durante o trajeto 
chorando e aplaudindo. O padre disse no sermão que 
meu pai era um homem devotado ao seu povo, líder e 
altruísta”. Em seguida, ele contou que o pai, apesar da 
brilhante carreira no seguro, um dia resolveu largar tudo 
para se dedicar ao povo de sua terra natal, destacando-se 
pelas realizações como prefeito em duas gestões. 

Uma das realizações de José Fontana em Ibertioga 
foi a construção de um hospital. “Nenhuma pessoa de 
baixa renda do Brasil teve uma assistência médica tão 
boa quanto a do povo dele”, disse. Nelson Fontana 
confessou que durante o enterro entendeu o alcance 
do altruísmo do seu pai. “Tudo o que ele ganhava era 
gasto instantaneamente com suas obras. Ele acredita-
va que Deus proveria e cuidaria dele. E de fato nunca 
ficou doente. Por isso, não tenho dúvidas de que esta-
mos falando de uma pessoa abençoada. Nós, homens 
de pouca fé, não temos como explicar a vida e a obra 
do Dr. Fontana e o seu legado, sem reconhecer que ele 
tinha um relacionamento especial com Deus”, disse.

No encerramento do encontro, Calegari anunciou 
a homenagem da Câmara Municipal pelo aniversá-
rio de 45 anos do CCS-SP. “Por iniciativa de Daniel 
Annenberg, atual secretário municipal de Inovação e 
Tecnologia, a Câmara Municipal concederá uma ho-
menagem ao Clube no dia 5 de outubro. Conto com 
a participação de todos”.

bônus
ACONSEG-SP

Seguradora avança no interior
O almoço mensal da Aconseg-SP, promovido no dia 4 de maio, recebeu 

executivos da Excelsior Seguros, que enfatizaram a atuação das assessorias de seguros. 
“A Excelsior enxerga as assessorias como um canal fundamental de distribuição, 
que ajudou a companhia a crescer no interior do Estado. Tanto que 50% da nossa 
produção já vem da Aconseg-SP”, comentou João Carlos Inojosa, diretor comercial 
da companhia. 

ANSP

Noite acadêmica 
No dia 26 de abril, no Palácio 

dos Bandeirantes em São Paulo, a 
Academia Nacional de Seguros e 
Previdência (ANSP) realizou mais 
uma Noite Acadêmica, que teve em 
sua programação a cerimônia de posse 
do Conselho Superior, Diretoria e 
Conselho fiscal; a posse de novos 
Acadêmicos, a entrega da Comenda 
ANSP e o lançamento do livro “Evolução Histórica do Seguro no Brasil”. 
O presidente do Sincor-SP, um dos acadêmicos, prestigiou o evento, que contou 
com a presença do Governador do Estado, Geraldo Alckmin.
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movimentações

CAMARACOR-SP

Produtos específicos
No dia 24 de abril a Câmara dos Corretores de 

Seguros de São Paulo realizou sua 38ª Tribuna Livre 
com a presença do diretor comercial da Ituran Brasil, 
Roberto Posternak, e do presidente do Sincor-SP, 
Alexandre Camillo. Segundo o diretor, a Ituran é 
pioneira no conceito de rastreamento. “Criamos 
o produto com a ideia de possibilitar que clientes 
que queriam adquirir 
uma proteção, mas não 
conseguiam comprar o 
tradicional que as seguradoras 
dispunham no mercado”.

LIONS

Momentos de 
disruptura

O presidente do Sincor-SP, 
Alexandre Camillo, apresentou 
palestra aos membros do Lions Clube São Paulo 
Centro no dia 27 de abril sobre os momentos de 
disruptura que toda a sociedade vive, inclusive o 
mercado de seguros. "A expressão do momento é 
disruptura. Porque vivemos justamente o momento 
de disruptura, de quebra de paradigmas. Não é o mais 
forte nem o mais inteligente que irá sobreviver no 
mercado, mas aquele que se adaptar mais rápido às 
grandes mudanças”, disse.

AIDA

Diálogo nos conflitos
Durante o “I Seminário 

AIDA: O direito, o seguro 
e as finanças”, que 
aconteceu no dia 11 de 
maio, o presidente do 
Sincor-SP, Alexandre 
Camillo, foi debatedor no painel “O diálogo: ainda 
a melhor forma de resolução de conflitos”. Camillo 
defendeu que o diálogo entre todas as partes, tanto 
segurado, quanto corretor e seguradora, ainda é a 
solução mais inteligente para gerenciar os conflitos, 
destacando, principalmente, o papel do corretor.

BRADESCO

Octavio de Lazari 
Junior, presidente

O executivo vai assumir a presidência da 
seguradora do banco, no lugar de Randal 
Zanetti, há pouco mais de um ano no cargo. 
Formado em economia e com MBA em 
estratégias financeiras e marketing pela FEA-
USP, Octavio iniciou a carreira no Bradesco 
em setembro de 1978.

CAPEMISA

Márcio Coutinho Teixeira 
de Carvalho, diretor de 
Capitalização 

Com mais de 20 anos em cargos executivos, Márcio iniciou 
sua carreira na empresa em 2009. O executivo é graduado 
em Economia e ainda traz no currículo MBAs em Economia 
Empresarial, Gestão de Negócios TI e Marketing.

TOKIO MARINE

Wilson Leal, diretor de 
Tecnologia 

Há mais de 20 anos no mercado de seguros, Wilson Leal 
entrou na companhia em 2009 e agora assume a diretoria 
com foco em dois pilares: inovação e integração. 
O grande desafio da nova divisão é usar a tecnologia para 
transformar e facilitar o dia a dia de corretores, assessorias, 
clientes e colaboradores.

Daniel Ramos, diretor de Operações
Com mais de 30 anos de experiência e ampla vivência 

em gestão de equipes em grandes corporações, o 
executivo entrou na companhia em 2010 com a missão 
de contribuir para a estruturação e implementação da 
área de operações e tecnologia da informação. Desde 
então, atuou no gerenciamento de mais de 680 projetos 
e 800 iniciativas tecnológicas e operacionais.

SOMPO

Adalber Kupcinskas 
Alencar, diretor de 
Personal Lines

Tendo cerca de 30 anos de 
atuação nos segmentos de 
seguros e finanças, ele chega 
com o desafio de contribuir 
com o crescimento das 
carteiras de automóvel e 
residencial. Executivo com 
experiência entre os players 
do segmento, é formado em 
Engenharia Civil, com MBA 
em Finanças

SULAMÉRICA

Gustavo Figueira Rosa, 
superintendente de 
Produtos e Operações 
de Capitalização

Com mais de uma 
década de experiência 
no mercado 
segurador, o executivo 
possui MBA em 
Finanças e formação 
de Tecnólogo em 
Processamento 
de Dados.

SUSEP

Marcelo Augusto 
Camacho Rocha, diretor

Nomeado para o cargo pelo presidente da 
República, Michel Temer, e pelo ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles. A decisão foi publicada no 
Diário Oficial de 11 de 
maio.  Rocha já atuou 
como assessor jurídico 
da Fenacor e membro do 
Conselho de Recursos do 
Sistema Nacional de Seguros 
Privados, de Previdência 
Privada Aberta e de 
Capitalização (CRNSP).
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escada acima / escada abaixo
Use este espaço você também, enviando sugestões para o e-mail: jcs@sincorsp.org.br
Se aceita, sua sugestão poderá ser publicada nesta seção.

3. Setor de seguros cresce 13,9% 
no primeiro trimestre do ano (CNseg)

4. Consumidores estão buscando por 
novas modalidades de seguro

2. Ramo de seguro de pessoas, que mostrou 
avanço de 11% nos dados até fevereiro deste ano, 

desconsiderando o VGBL (Carta de Conjuntura)

1. Em 2016, o setor de seguros faturou R$ 132 bilhões, 
há dez anos o valor acumulado era de R$ 44 bilhões, 

crescimento de 200% durante o período (Rating de Seguros)

certificação digital

No processo de emissão de um certificado digital, é obri-
gatória a validação presencial do titular do documento a ser 
emitido. Essa é a grande sacada do Sincor-SP ao inserir os 
corretores de seguros neste segmento, com a criação da ID 
Seguro, pois coloca os profissionais frente a frente com os titu-
lares de certificados digitais. No caso de um cliente não poder 
ir até a Autoridade de Registro (empresa do corretor que realiza a emissão) existe 
a validação externa, quando o agente de registro leva seus equipamentos e atende 
no local solicitado. Existe uma remuneração extra para as validações externas, pelo 
deslocamento e pelo tempo em que se deixa de atender outros clientes na AR. 

Os corretores de seguros estão indo cada vez mais longe nas validações externas e 
começam a ser demandados para viagens ao exterior. 

Weber Fagnani, da AR Facsi, conta que a empresa tem recebido muitos contatos 
de brasileiros que moram nos Estados Unidos e não podem vir até o Brasil para 
emitir seu documento. “Normalmente são empresários brasileiros que se mudaram 
para o exterior, e desejam o certificado digital, que é uma premissa da Infraestrutu-
ra de Chaves Públicas Brasileira e modelo de inspiração para demais países. Quem 
assina a documentação é a pessoa física e obrigatoriamente tem que ter um CPF 
registrado na Receita Federal Brasileira”, explica. A AR Facsi já fez duas validações 
externas nos Estados Unidos. A primeira aconteceu há três anos, e como Weber 
estava sem o visto americano, estabeleceu parceria com a AR Caporali, que enviou 
seu representante a Washington. “Na época ainda não tinha a coleta biométrica, 
mas era preciso fazer a conferência de documentos e assinatura. Hoje temos que le-
var equipamento, computador, scanner, digitalizador, máquina fotográfica e tomar 
todos os procedimentos como se estivesse dentro da AR”, relata. 

Com o visto regularizado, Weber foi pessoalmente na segunda validação externa 
internacional, que aconteceu no fim de abril. Ele viajou até Miami, para emitir o 
certificado digital da filha de um cliente que teve sua bolsa roubada com todos os 
documentos, entre eles seu Green Card. “Como o processo de segunda via de um 
Green Card é muito burocrático, ela ficou com medo de vir ao Brasil e não con-
seguir retornar aos Estados Unidos, então facilitamos a situação”. Ele conta que já 
houve negociações para ir até um cliente que estava na China, mas o cliente acabou 
vindo ao Brasil. 

Além do custo do certificado digital e a taxa extra de validação externa, todos os 
gastos com hotel, passagem e manutenção na cidade são negociados. Como em 
toda validação externa, o agente de registro tem que trabalhar em parceria com a 
AR – ele recolhe os documentos, insere no sistema Certiscan, para que outro agen-
te de registro da AR, no Brasil, faça a dupla conferência.

A AR Minc também tem realizado diversas validações externas na Flórida, nos 
Estados Unidos. “Já tínhamos realizado algumas viagens para validações externas, e 
recentemente estávamos recebendo muitos contatos de empresários que se muda-
ram para lá. Entendemos que era uma boa oportunidade de expansão dos negó-
cios”, afirma a gestora Sueli Minc. “Como temos um amigo de confiança que mora 
em Orlando, o capacitamos e o contratamos CLT como nosso agente de registro, 
agora em abril. Depois de ele realizar todos os cursos teóricos, enviamos uma repre-
sentante da AR Minc para ficar um mês ensinando a prática e acompanhando as 
primeiras emissões de certificados digitais”. De Orlando, o agente de registro viaja 
até Miami, principalmente, e outras cidades do entorno – e neste caso é cobrada 
a validação externa. “Depois de crescer no mercado brasileiro, vamos dominar a 
América”, anima-se Sueli.

Corretores de seguros 
realizam validações de 
certificados digitais 
no exterior
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com corretor

Este quadro é produzido pela docente da Unisincor, Suely Aguiar

2. Furtos e roubos de bicicletas crescem 12% 
em São Paulo, registrando 703 ocorrências entre 
janeiro e abril (GloboNews)

3. Em 2016 as despesas avançaram 13%, enquanto 
a receita aumentou 11,7%, apresentando uma 
disparidade de 1,3% (FenaSaúde)

4. Crise na política brasileira paralisa 
reformas e avanço da economia

1. Guarda Civil metropolitana está sem 
cobertura para seguro de vida (Exame)

Reforma ortográfica
1. Alfabeto

Passará a ter 26 letras com a incorporação de: k / w / y 
(j – k – v – w – x – y – z)

2. Trema
Deixará de existir, a não ser em nomes próprios, mas a pronúncia das palavras 
não mudará.
Observação: o trema permanece apenas nas palavras estrangeiras e em suas 
derivadas. Exemplos: Müller, mülleriano.

3. Acento circunflexo
O que sai
a. nas terceiras pessoas do plural dos verbos crer, dar, ler, ver e seus derivados.
 A grafia correta será: creem, deem, leem, veem.
b. em palavras paroxítonas terminadas em oo como enjôo, vôo, abençôo que 
se tornam: enjoo, voo, abençoo.

4. Acento agudo
O que sai
a. nos ditongos abertos ei e oi de palavras paroxítonas, como assembléia, idéia,  
heróica, jibóia.
A grafia correta será: assembleia, ideia, heroica, jiboia.
b. nas palavras paroxítonas, com i e u tônicos, quando precedidos de ditongo.

Exemplo: feiúra e baiúca passam a ser grafadas: feiura, baiuca.
c. em algumas poucas formas de verbos que têm o acento tônico na raiz, com 
u tônico precedido de g ou q e seguido de e ou i, como averigúe (averiguar), 
apazigúe (apaziguar) e argúem (argüir/arguir) que passam a ser grafadas: 
averigue, apazigue, arguem.

5. Acento diferencial
Não se usará mais para diferenciar:

Atenção
•	Permanece	o	acento	diferencial	em	pôde / pode (verbo poder).
 Pôde é passado e pode é presente. 
 Exemplo: Ontem, ele não pôde fazer os exercícios, mas hoje ele pode.
•	Permanece	o	acento	diferencial	em	pôr / por.
 Pôr é verbo / por é preposição.
 Exemplo: Vou pôr a apostila na mesa que foi comprada por mim.
•	É	facultativo o uso do acento circunflexo para diferenciar as palavras 

forma / fôrma. 
Em alguns casos, o uso do acento deixa a frase mais clara.

Exemplo: Qual é a forma da fôrma do pudim?

6. Hífen
O que sai
a. quando o segundo elemento começa com s ou r, as consoantes devem 
ser duplicadas, como em: antirreligioso, contrarregra, infrassom, minissaia, 
antirrugas, contrarassenso, microssistema.

Exceção: será mantido o hífen nos prefixos que terminam em r, ou seja, 
hiper, inter e super, como em: hiper-requintado, inter-resistente, inter-racial, 
inter-regional, super-homem, super-realista.

b. quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com uma 
vogal diferente. 

Exemplo: extraescolar, aeroespacial, autoestrada,  infraestrutura, antiaéreo, 
agroindustrial, autoaprendizagem, autoatendimento.

Observação: quando o prefixo termina na mesma vogal com que se inicia o 
segundo elemento, usa-se o hífen.

Exemplo: auto-observação, micro-ondas, micro-ônibus, infra-axilar, anti-
inflamatório.

pára (verbo parar) para (preposição)

péla (verbo pelar) pela (combinação de preposição com artigo)

pélo (verbo pelar)
pelo (combinação de preposição com artigo)

pêlo (substantivo)

pólo (substantivo) polo (combinação antiga e popular de por e lo)

pêra (substantivo - fruta) pera (preposição arcaica)
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ponto de vista

Juan Carlos 
Pereira 
Estudante do curso de 
Administração com ênfase em 
Seguros e Previdência, na Escola 
Nacional de Seguros de São Paulo, 
além de compor a Diretoria de 
Operações do Sincor-SP. 

Direção fiscal aplicada às 
seguradoras no Brasil

Iniciei minha carreira no seguro em uma corretora de se-
guros, na área de seguro Fiança Locatícia. Esse contato com o 
mercado de seguros instigou o meu ingresso no curso de Ad-
ministração com ênfase em Seguros e Previdência na Escola 
Nacional de Seguros de São Paulo. Após trabalhar quase dois 
anos na corretora, fui buscar novos desafios, consegui uma 
vaga na Companhia Mutual de Seguros, trabalhei lá até ser 
decretada em Liquidação Extrajudicial, dez dias depois entrei 
na Nobre Seguradora do Brasil, que teve o mesmo destino 
da Mutual.

Após a Liquidação da Companhia Mutual de Seguros, ini-
ciei a minha monografia, cujo tema é “Direção Fiscal: risco 
para as corretoras de seguros e segurados”, com intuito de 
mostrar aos corretores de seguros que operam com segurado-
ras sob esse regime especial os riscos que estão trazendo para 
as suas operações e, consequentemente, ao segurado, pois em 
caso de Liquidação Extrajudicial da supervisionada, o cliente 
ficará sem cobertura mediante um sinistro. Enquanto pro-
duzia meu trabalho, nem imaginava que a Nobre Seguradora 
iria entrar em regime especial, mas no dia 1º de abril de 2016 
ela foi decretada em Direção Fiscal.

Durante a pesquisa, detectei que nos últimos 22 anos, 24 
seguradoras (desconsiderando entidades abertas de previdên-
cia complementar e sociedades de capitalização) entraram 
em regime especial de Direção Fiscal, 91,67% destas não 
prosseguiram continuaram no mercado, somente duas, re-
presentando 8,33%, conseguiram sair desse regime. O histó-
rico demonstra que os corretores de seguros devem resguar-
dar seus negócios perante seguradoras sob esse regime, pois 
há uma tendência em afetar diretamente os seus negócios.

O regime especial de Direção Fiscal é aplicado mediante 
o artigo 5º da Resolução CNSP nº 335, de 15 de dezembro 
de 2015, estabelecendo um diretor fiscal por tempo inde-
terminado. Durante o regime, as seguradoras podem ofertar 
normalmente seus produtos ao mercado.

No decorrer da minha pesquisa acadêmica, conversei com 
muitos corretores de seguros e percebi um problema: a maio-
ria não sabia acessar o site da Susep para acompanhar dados 
contábeis das seguradoras. Com intuito de acompanhar a 
saúde financeira dessas supervisionadas, criei um manual, 
ensinando desde entrar no site da autarquia até o desfecho 
dos dados (caso você tenha interesse no manual envie um 
e-mail para juancpereiraf@gmail.com).

O processo de gerenciamento de riscos é um fator primor-
dial para qualquer setor, sempre devemos conhecer nossos 
fornecedores ou clientes. Já parou para pensar que não de-
vemos centralizar nossas operações com um único cliente? 

Imagine que 60% do seu faturamento dependa de um 
cliente específico, se amanhã ele decidir mudar de corretor, 
você estará preparado? Terá um plano de contingência para 
captação de novos clientes? Esse mesmo raciocínio deve ser 
tratado aos fornecedores (neste caso as seguradoras). É im-
portante acompanhar a situação financeira dessas compa-
nhias, com o intuito de evitar impactos ao seu negócio. 
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amil.com.br

A Amil tem tudo  
para facilitar a vida  
dos seus clientes. 

Facilidade na hora de cuidar da saúde é fundamental  
para os seus clientes. Por isso, um plano de saúde tem que  
oferecer soluções completas e, ao mesmo tempo, simples.   
Com a Amil, seus clientes vão ter acesso aos melhores serviços,  
sem nenhuma complicação. Como? Com pedido de reembolso 
online, agendamento na rede preferencial via aplicativo,  
carteirinha virtual, além de muitas outras novidades. 

Viu? É mais fácil na Amil.  
Acesse o nosso site e saiba mais.

Aplicativo Amil clientes
Baixe naDisponível no Disponível para 
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