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Trabalho de base ficará 
como legado às próximas 
gestões do Sincor-SP

Uma boa construção precisa de base e alicerces 
que garantam sua permanência. Mesmo sendo indis-
pensáveis, muitos administradores públicos relegam 
os trabalhos estruturais por não serem percebidos 
num primeiro momento, nem trazerem reconhe-
cimento. É com esse pensamento imediatista de 
nós, brasileiros, não aculturados a planejamento, 
que o País encontra-se em situação de precariedade 
de infraestrutura.

Nossa gestão à frente do Sincor-SP completou 
três anos em maio último, e o primeiro ano, em 
especial, foi basicamente dedicado a organizar a 
casa, corrigir erros  e estruturar ações que podem ser 
difíceis de ser percebidas pelo corretor de seguros, 
mas que trazem resultados efetivos para a instituição 
e se tornam legado.

Boa parte dessas ações despercebidas impacta 
diretamente o trabalho do colaborador do Sindicato, 
o que beneficia o corretor com melhor atendimento 
e produção em prol da categoria. As inovações dotam 
a entidade de gestão profissional, justificando sua 
equiparação a uma empresa de grande porte, que 
agrega mais de 100 colaboradores contratados e 
mais de 300 corretores de seguros voluntários. Com 
uma equipe dessas, certamente todo o trabalho é 
planejado para os corretores, e segue o Plano de 
Gestão – criado com a participação de associados 
de todo o estado, e constantemente avaliado para 
o cumprimento de todos os itens.

O estatuto da entidade, criado na época de sua 
fundação, em 1934, prevê um regulamento interno, 
determinando alçadas, hierarquias e processos. Pela 
primeira vez, foi desenvolvido não só o Regulamento 
Interno, com todos esses detalhamentos, como um 
Manual de Normas e Procedimentos para alinhar 
diretrizes e a atuação nos 30 escritórios do Sincor-SP 
em todo o Estado. 

Foi um trabalho demorado, para o qual despen-
demos tempo para entender os processos de cada 
departamento, e registramos tudo em publicações 
que foram distribuídas a todos os colaboradores. 
O resultado é compensador, agora temos regramento 
e fluidez – com todos conhecendo as regras, sabendo 
como fazer cada atividade, demos ordem e dinâmica 
ao processo. Na verdade, agora podemos dizer que 
existe um processo.

Durante esse trabalho de conhecimento sobre 
cada área do Sindicato, aproveitamos para estabele-
cer o Programa de Cargos e Salários, com avaliação 
de desempenho. Assim, buscamos ser mais justos 
e profissionais, tirar pessoas de zona de conforto 
e dar motivação com o reconhecimento pautado 
na meritocracia.

Outra ação que deveria ser obrigatória, mas não 
era cumprida há muitos anos, é a avaliação patri-
monial do Sindicato. Sem esse relatório em mãos, 

Com a casa 
arrumada, 

podemos nos 
dedicar a ações 

maiores, que 
vão trazer ainda 
mais resultados 

efetivos a todos

Alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP

Forte abraço!

não se sabia o que a entidade – que é de todos os 
corretores de seguros – possuía, ou com quem estava 
cada equipamento. Fizemos uma nova e completa 
avaliação patrimonial e agora estamos regularizados, 
com todos os nossos bens, móveis e equipamentos 
registrados. Também colocamos nossa equipe de 
advogados para rever nossos contratos e processos 
e, hoje, temos o que não existia: total controle, 
acompanhamento e gestão de contencioso.

Solidificando a cultura do planejamento, estabele-
cemos um Plano Diretor de TI, criado por especia-
listas na área, para que as ações de modernização dos 
processos em tecnologia não sejam aleatórias nem 
formem uma colcha de retalhos, mas que seja tudo 
pensando antecipadamente de forma macro para 
promover um melhor atendimento ao corretor de 
seguros. De modo planejado, não corremos risco de 
investir em cada nova grande ideia de TI.

Parte desse Plano Diretor, por exemplo, é o Siste-
ma de Fluxo Financeiro, com previsão orçamentária 
e uma série de controles. Essa organização resultou 
na criação do Portal de Transparência, que detalha 
para os associados todos os investimentos aprovados. 
Inovamos ainda com a criação dos Relatórios de 
Previsão e de Prestação de Contas, materiais apre-
sentados no site e entregues durante as assembleias, 
trazendo não apenas os números, mas completos 
balanços de atividades sobre o que pretendemos 
fazer e, depois, do que fizemos.

Neste novo formato de gestão, promovemos a 
consolidação de um corpo executivo (colabora-
dores que realizam as atividades) capitaneado por 
um diretor operacional e seus gerentes executivos, 
dando profissionalismo e maturidade à entidade. 
Já a diretoria eleita passa a atuar mais na forma de 
um conselho, para planejar essas ações. Investimos 
na capacitação do corpo diretivo com a criação 
da Escola de Líderes, para a diretoria executiva, 
vice-presidentes e diretores regionais.

Com essa reestruturação, conseguimos nos dedicar 
a pensar em ações para desenvolver o mercado e a 
categoria de maneira geral. Um exemplo, foi a cria-
ção do Comitê de Inovação do Mercado de Seguros, 
que nasceu no Sincor-SP, subiu para a Fenacor e hoje 
também tem similar na Susep. Com isso, temos cor-
retores de seguros de São Paulo contribuindo com a 
equipe e os trabalhos da superintendência, nas ações 
que buscam desenvolver o setor, mas protegendo a 
estrutura do mercado e, principalmente, o consu-
midor de seguros. Com a casa arrumada, podemos 
nos dedicar a ações maiores, relacionamentos im-
portantes que vão trazer resultados efetivos a todos.
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Marília, 05 de junho de 2017
Diretor Administrativo-EMDURB
VALDECI FOGAÇA DE OLIVIERA

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2017
Presidente da Escola Nacional de Seguros
ROBERT BITTAR

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2017
Presidente da Fenacor
ARMANDO VERGÍLIO

Agradecimento – Regional Marília

Encerramento das unidades da Escola

Denúncia Youse

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional de Marília – 
EMDURB vem agradecer Vossa Senhoria Walter Reis pelo apoio ao 
Movimento Maio Amarelo 2017, que é uma ação mundial visando 
conscientizar a sociedade sobre a importância de um trânsito mais 
seguro. [...] Certos de contarmos com essa parceria, agradecemos 
o apoio e aproveitamos para informar que será encaminhada a 
programação de ações futuras, visando a conscientização do maior 
número de pessoas e a efetiva redução do número de acidentes em 
nosso município.

Informamos que, a partir de 30 de julho, conforme anteriormente 
anunciado, serão desativadas as instalações físicas das Unidades da 
Escola Nacional de Seguros nas cidades de Campinas, Ribeirão Preto 
e Santos, no Estado de São Paulo. Essa medida, contudo, não trará 
qualquer prejuízo às nossas atividades nessas praças, que passarão a 
ser atendidas pela Unidade São Paulo e por meio de parcerias locais.
[...] Esperamos continuar contando com o imprescindível apoio deste 
Sindicato para difundirmos cada vez mais seguro e, dessa maneira, 
elevar a importância do setor nas esferas econômica, política e social. 

Como é do conhecimento de V.Sas., esta Federação vem 
empreendendo diversas iniciativas e ações, com fito de 
estancar a atuação da YoUSE, na forma administrativa, 
junto à SUSEP. Em 06 de julho de 2017, através da PRESI 
032/2017, nova denúncia foi protocolada, solicitando as 
medidas de supervisão, investigação, manifestação formal, 
atuação e, por conseguinte, a devida punição, sobre o fato 
de a Plataforma “YoUSE”, da Caixa Seguradora S/A, que 
está pretendendo obter registro como sociedade seguradora 
junto à Autarquia, apesar de já estar atuando livremente 
no mercado sem a devida autorização, e estar de maneira 
absurda oferecendo vantagem indevida, proibida por lei e 
devolvendo parte do prêmio para os segurados através do 
“Seguro Auto Friends”. E, em 11 de julho de 2017, através 
da PRESI-033/2017, foram encaminhados documentos 
complementares [...] para robustecer o anteriormente 
informado na denúncia supramencionada. Ressaltamos 
que entendemos haver o oferecimento de vantagens 
indevidas, configurando eventual cometimento de 
ilegalidade, que tem que ser apurada e que é passível de 
punição pela SUSEP [...] motivo pelo qual solicitamos 
a tomada, URGENTEMENTE, das devidas e rápidas 
providências cabíveis que o caso requer, por parte da 
Autarquia. [...] Importante reforçar que para combate à 
atuação da YoUSE Seguradora, todos os Sindicatos, nos 
respectivos Estados e no Distrito Federal, devem denunciar, 
também as práticas ilegais, inclusive a propaganda 
enganosa, ao Ministério Público Estadual, às Delegacias 
do Consumidor e ao PRoCoN [...] 

oficinas de EmpreendedorismoBenefício - Estadão

Por e-mail, 27 de junho de 2017
Corretor de seguros do ABCDMR
EDSON GATTO

Por e-mail, 26 de junho de 2017
Corretor de seguros de Ribeirão Preto
RODRIGO VILLELA

Parabéns, Alexandre Camillo, diretoria do Sincor-SP e todos os 
corretores de seguros pelo evento de alto nível. Palestrantes, temas 
abordados, organização, localização, atendimento etc. 
Tudo perfeito. Essas iniciativas mostram o nível de 
profissionalização e amadurecimento da nossa categoria.

Mesmo frequentando e conhecendo o Sincor-SP há muitos anos, 
ainda me surpreendo. Procurando informações sobre um dos 
benefícios, achei o acesso gratuito ao ESTADÃo DIGITAL. 
Facilmente fiz minha assinatura e tive acesso ao excelente 
conteúdo do ESTADÃo. E não é somente o Jornal Digital, 
há muitas categorias de Newsletters que podemos acessar como, 
por exemplo, “Pequenas e Médias Empresas” onde encontrei as 
principais notícias para o universo do pequeno empreendedor 
e “Link” sobre tecnologia e mundo digital. Ainda posso 
compartilhar o acesso com mais pessoas da família. 
Muito bom!
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Credores da Nobre poderão solicitar valores
Entre os dias 24 de julho e 1° de setembro, será possível apresentar 

as declarações de crédito da Nobre Seguradora. De acordo com o 
liquidante, todos os documentos devem ser encaminhados com 
arquivos comprobatórios (originais ou cópias autenticadas), assinadas 
pelo credor (Nobre Seguradora) ou por seu representante legal 
(comprovadamente constituído) com reconhecimento de firma. 
A entrega dos documentos deve ser realizada pelos correios ou 
pessoalmente, entre 9h e 16h, de segunda a sexta-feira, na sede da 
companhia. Estão dispensados de apresentar as declarações de crédito 
os credores por dívida de indenização de sinistro ou de restituição de 
prêmios de cosseguro e resseguro.

cobertura básica

Roubo de cargas impulsiona 
contratação de seguro

De acordo com levantamento da CNseg, o avanço nos roubos de cargas pelo 
Brasil fez com que o mercado de seguros crescesse 8,8% na sua arrecadação, 
na comparação entre abril e maio de 2017. Somente em abril, as empresas 
desembolsaram R$ 218,7 milhões em contratação de seguros. Já os seguros 
voltados para as transportadoras tiveram um avanço de 4,3% no período, 
somando uma arrecadação de R$ 114,7 milhões.

Cresce venda de automóveis
Após enfrentar uma queda de 25% nas vendas em 2016, em maio deste ano, 

o mercado de automóveis cresceu 13,5%, na comparação com o mês anterior, 
vendendo 27.171 unidades, de acordo com a Federação das Concessionárias 
(Fenabrave). No acumulado dos primeiros cinco meses de 2017, o avanço foi de 
7,8%, na comparação com o mesmo período de 2016. As vendas de veículos de 
passageiros chegaram a um total de 102.351 unidades.

Fenacor e Sincor-SP atentos à atuação 
da Youse
Após propagandas da Youse, plataforma da Caixa Seguradora, a Fenacor, com apoio dos Sincors, 
decidiu encaminhar sua 4ª denúncia à Susep. No documento, a Federação solicita “medidas de 
supervisão, investigação, manifestação formal e a devida punição” pelo “Seguro Auto Friends”, 
divulgado pela denunciada. O comunicado da Federação alerta ainda que a Youse já atua no 
mercado, mesmo pretendendo obter registro como seguradora. De acordo com a denúncia, 
essas “vantagens”, na verdade, se constituem em ilegalidades que podem ser atestadas em 
diversos vídeos publicados no YouTube pela Youse.

Consumidores preferem 
contato humano

Sete em cada dez consumidores (71%) ainda 
preferem o contato humano na contratação de uma 
apólice de seguros. Segundo levantamento da Celent, 
o consumidor online não é um comprador de seguro, 
apesar de possuir, pelo menos, uma apólice 
e estar conectado o tempo todo através de 
um smartphone. Para o analista da empresa, 
Luis Chipana, a pesquisa confirma que os 
consumidores estão mais habituados com o 
uso da tecnologia. “Por outro lado, temos as 
companhias de seguros que estão melhorando 
seus canais digitais, com abordagem nas necessidades 
dos consumidores online”, declara.

Prêmios em capitalização 
chegam a R$ 358 milhões 
Nos quatro primeiros meses do ano, o setor de 

capitalização distribuiu R$ 358 milhões em prêmios a clientes 
de todo o Brasil. De acordo com levantamento da FenaCap, 

a cada dia útil, as empresas pagaram o equivalente a 
R$ 4,4 milhões em sorteios. Durante o período, 
a receita do setor somou R$ 6,291 bilhões, registrando 
recuo de 4,1% na comparação com o mesmo 

período do ano passado. Os recursos acumulados e 
resgatados pelos clientes antecipadamente também 
mostraram queda, fechando com R$ 28 bilhões, 

5% a menos do que no período anterior. 

6 JCS julho 2017
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A discussão sobre o uso da 
genética em seguros

Novos tempos, novos desafios. O Centro de Pesquisas europeu Geneva As-
sociation, especializado em estudos sobre seguros, lançou recentemente o texto 
“Genetics and Life Insurance: A View Into the Microscope of Regulation”, discu-
tindo um tema de importância crescente no seguro e, mais especificamente, 
no seguro de vida. Ou seja, até que ponto as informações genéticas das pessoas 
podem ser usadas na taxação desse tipo de produto.

Esse é um assunto novo, onde existem muitos receios e dúvidas sobre o que pode 
ser - de fato - feito por cada setor. Sendo assim, é natural não existir unanimidade 
entre os países. Em termos didáticos, o texto lista cinco posições distintas:
•	 Sem definição. Nesse caso, ainda não existe regulação específica. 

Possivelmente, o país ainda não encontrou tempo, necessidade ou supor-
te para discutir essa legislação. Exemplos: Finlândia e Índia.

•	 Um acordo de conduta. Em alguns países, em função desse vazio regula-
tório, foi criado um código de conduta entre os membros para restringir, 
ou mesmo proibir, o uso desse mecanismo. Exemplos: Japão e Grécia.

•	 Se o segurado quiser, pode usar, mas não é obrigado. A seguradora não 
pode pedir para o consumidor fazer um teste genético e nem pode usar a 
falta dessa informação para alterar a taxação do seguro. Mas, se no passado, o 
segurado já fez ou, se no futuro, deseja fazer algum teste, ele poderá volunta-
riamente ceder essa informação para a seguradora. Exemplo: Austrália.

•	 A seguradora só pode pedir o teste em determinadas situações. 
Há a proibição completa do uso de testes genéticos em seguro para valo-
res abaixo de certos limites. Porém, para importâncias seguradas muito 
grandes, a seguradora pode solicitar a realização de tal exame. Exemplos: 
Alemanha, Holanda e Reino Unido.

•	 Tudo proibido. Completa proibição do uso do teste genético por parte 
do mercado de seguros. Uma interpretação desse comportamento é que 
as sociedades desses países ainda estão esperando para ver o que vai acon-
tecer, não se sentindo confortáveis de como essas informações poderão 
ser usadas em termos comerciais. E, assim, na dúvida, resolveram proibir 
tudo. Exemplos: França, Portugal e Canadá.

Nos próximos anos, certamente, teremos mais novidades e esse debate irá 
crescer bastante, inclusive no Brasil. 

Esta coluna é elaborada pelo consultor de economia do Sincor-SP, Francisco Galiza
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joaquim Mendanha lembrou a atuação 
da Youse no mercado, ressaltando que a 
Susep não é contra a inovação, desde que 
cumpram as normas do setor  

Por Thaís Ruco
O superintendente da Susep, Joaquim Mendanha 

de Ataídes, teve uma movimentada agenda em São 
Paulo no dia 13 de julho, promovida e acompanhada 
pelo presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo. Nas 
oportunidades, Mendanha abordou com os diversos 
públicos uma pauta similar, envolvendo temas em 
discussão no mercado. 

Um dos principais assuntos foi a atuação da Youse, 
plataforma de vendas online da Caixa Seguradora. Ele 
comentou que a plataforma está se lançando com um 
novo produto de automóvel no sistema P2P (do inglês 
peer-to-peer, que significa par-a-par) cuja proposta é 
aproximar grupos de pessoas que desejam comprar 
seguros e investidores querendo bancar esse risco – o 
consumidor entra como acionista em um grupo de 

mutualidade com pessoas que visam proteção para 
um determinado risco, lucros e prejuízos são repar-
tidos entre todos. Segundo o superintendente, esse 
modelo de venda é estimulado pelo surgimento das 
insurtechs (startups de tecnologia em seguros) em todo 
o mundo, mas deve encontrar problemas no Brasil 
pelo elevado volume de indenizações pagas com o 
crescimento da violência.

Declarou que a Susep não é contra a inovação, as 
vendas online e as startups de tecnologia no mercado 
de seguros, desde que cumpram as normas do setor. 
“Criamos na Susep Comitê de Inovação para discutir 
essas novidades, inclusive com um representante do 
Sincor-SP, que é o coordenador da Comissão de Tec-
nologia do Sincor-SP, Marcelo Blay.  Essas empresas 
terão de seguir o que é regulamentado pelo governo, 
não se pode permitir que venham com o discurso de 
disruptura sem passar por um mercado que é regulado. 
Mas precisamos pensar que a tecnologia é necessária”. 

Mendanha ainda defendeu os esforços da Susep para 
o fomento da indústria, a desburocratização dos pro-

cessos internos e externos e a supervisão alinhada às 
melhores práticas do mercado. Também deu ênfase ao 
recadastramento dos corretores de seguros que voltou a 
ser realizado pela Susep, e a parceria com os Sincors para 
atendimento a todos os corretores de seguros.

Para o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, 
Joaquim Mendanha tem feito trabalho assertivo à frente 
da Susep. “Existe uma necessidade de relação entre o 
nosso setor e o serviço público para que as coisas acon-
teçam de forma intensa. Realizar, com o peso que nós 
temos no Brasil do serviço público, não é fácil, então, 
Joaquim, parabéns e muito obrigado por esta dedicação. 
E obrigado, especialmente, por ser corretor de seguros, 
o que dignifica a nossa categoria, a parte da distribuição 
da nossa indústria”, disse Camillo. “O Sincor-SP tem 
procurado contribuir ao máximo para que superemos 
esse momento de transição que vai deixar um legado 
muito grande, porque é quando extraímos forças e 
competências que não imaginávamos e, certamente, 
ao final deste período, teremos aprendido importantes 
lições para podermos continuar crescendo”.

Sincor-SP recebe superintendente da Susep e promove 
série de reuniões e atividades
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o DIA Do SuPERINTENDENTE EM São PAulo

Café da manhã com a diretoria 
executiva do Sincor-SP
Em um café de boas-vindas com os diretores 
executivos do Sindicato, cada representante 
relatou os trabalhos das áreas do Sincor-SP, 
para que o superintendente entendesse melhor 
as necessidades dos corretores de seguros 
de São Paulo.

Gravação do Programa Seguro 
No período da tarde, o superintendente estava nos 
estúdios da TV Gazeta para participar da gravação 
do Programa Seguro, sendo entrevistado pelo 
apresentador e 1º vice-presidente do Sincor-SP, 
Boris Ber. 

Encontro com grupo de 
corretores de seguros 
No encontro com a Comissão de Grandes 
Corretoras de Seguros, que reúne profissionais 
de empresas multinacionais ou de grande porte, 
foram discutidas as visões do mercado, para troca 
de conhecimento com o titular da Susep.

Palestra no almoço do CVG-SP 
O superintendente chegou ao almoço do Clube 
Vida em Grupo de São Paulo (CVG-SP) do qual 
era o convidado especial. Além dos temas comuns 
às outras reuniões, ele deu destaque 
para o segmento de benefícios, que 
é foco daquele público, disse que 
novos produtos, como o seguro de 
vida Universal Life, e a reforma da 
previdência devem elevar os números 
do setor em breve. 

Reunião com diretoria da Aconseg-SP 
A entidade que representa as assessorias de 
seguros de São Paulo atua em parceria com o 
Sincor-SP e, por isso, foi viabilizado o encontro. 
Além de ouvirem o superintendente, os diretores 
da Aconseg-SP puderam mostrar o trabalho da 
entidade e a força das assessorias.

Inauguração do estúdio da TV Sincor-SP
O Sincor-SP estruturou um estúdio próprio para a 
TV Sincor-SP, no canal do YouTube e no portal, que 
vinha realizando cobertura de eventos externos. 
A visita do superintendente foi uma grande 
oportunidade para estrear 
com chave de ouro o novo 
estúdio. A entrevista será 
divulgada em breve nos 
canais da entidade.
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Projeto de Vida Segura lança 
jogo interativo pelo celular 
Nova iniciativa do Cultura do Seguro já 
está disponível no Google Play e na Apple 
Store. jogo voltado para jovens simula 
responsabilidades financeiras 

O Sincor-SP e o SindsegSP, que há décadas promo-
vem juntos o Cultura do Seguro, um programa de 
cunho educacional e institucional sobre a importância 
da proteção securitária, lançam agora o Projeto de Vida 
Segura. Com o objetivo de atrair o interesse dos jovens 
para a educação financeira, foi desenvolvido um game 
que simula as responsabilidades da vida adulta, sempre 
lembrando a importância de contar com a proteção de 
um seguro.

O coordenador do Cultura do Seguro e 2º secretário 
do Sincor-SP, Osmar Bertacini explica que a intenção 
é fazer com que os jovens conheçam as preocupações 
do dia a dia e criem consciência para a importância de 

PASSo A PASSo

ANDRoID
• Entre na Play Store;
• Busque o aplicativo 

Projeto de Vida Segura;
• Selecione e depois clique em “Instalar”;
• Selecione "Abrir" para executar o app.

ioS
• Entre na App Store;
• Busque o aplicativo 

Projeto de Vida Segura;
• Selecione e clique em 

“Grátis” > “Instalar”;
• Selecione "Abrir" para executar o app.

ProjetoVidade
Segura

estar bem protegido. “Queremos que 
os jovens saibam que é possível contar 
com uma apólice de seguro adequada 
para qualquer ocasião. E isso só é 
possível com o auxílio de um profis-
sional corretor de seguros”, completa.

 “Pensando nos objetivos, como podía-
mos criar uma ferramenta que gerasse 
interesse nos jovens? Para conseguir qual-
quer envolvimento, é preciso contar uma 
estória. Por isso, criamos um jogo que tivesse um rotei-
ro e permitisse interação”, explica Sadao Maori, profes-
sor e um dos idealizadores do projeto. 

Através de um jogo para celular, os jovens simula-
rão um planejamento de vida, abrangendo iniciativas 
como aquisição de um bem, construção de planos 
de carreira, estudos, prevenção e, até mesmo, 
opções de lazer e diversão. Por meio dessa 

joGo
O objetivo do jogo é simples: o usuário tem que atravessar os obstáculos impostos, conseguindo chegar ao fim com um planejamento de vida e créditos, que é a moeda do 

game. O jogador poderá contratar diversos serviços, como seguro automóvel, acidentes pessoais, residencial e plano de saúde. Para aumentar os seus créditos, o usuário partici-
pará de um quiz com perguntas sobre seguro e, durante o percurso, vão surgindo obstáculos como roubo do veículo, sinistro na residência, que farão o jogador perder créditos.

ferramenta, o público será orientando sobre como enfren-
tar desafios econômicos e sociais, bem como eventuais 
situações de risco que envolvam seus bens e familiares 
(vida, saúde, invalidez e previdência).
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Recadastramento da Susep: atenção aos procedimentos
O recadastramento dos corretores de seguros teve início 

em 1º de junho, e até então, são poucos os pedidos con-
cluídos e finalizados. O prazo de recadastramento para os 
profissionais pessoas físicas vai até o dia 30 de setembro.

O procedimento deve ser realizado através do portal 
da Susep, e, para isso, o corretor deve estar em dia com 
sua Contribuição Sindical. O profissional poderá com-
provar a quitação por meio de declaração assinada pelo 
presidente do Sincor-SP, disponível em nosso portal 
www.sincor.org.br em serviços > contribuição sindical. 

Ao iniciar o procedimento, o corretor deve preencher  
os dados cadastrais e anexar documentos digitalizados, 
em formato PDF. Caso precise informar a substituição 
de qualquer documento pedido pela Susep, deve utilizar 
o campo de observação. Como, por exemplo: "Não 
localizei meus comprovantes da contribuição sindical, 
por isso, anexei a declaração de quitação do Sindicato”. 

Caso o corretor não tenha em mãos o certificado do 
curso, poderá substitui-lo por modelo de justificativa, 
disponível no portal do Sincor-SP, que será aceito pela 
Susep. Após o envio dos documentos, finalizar o pedido.

É importante ressaltar que após finalizar o pedido, os 
corretores devem aguardar duas mensagens no e-mail 

ProjetoVidade
Segura

_BEM-
   VINDO 
   AO 
   NOVO

BEM-VINDO AO NOVO JEITO DE 
NAVEGAR, COM PACOTES 
DE INTERNET NA MEDIDA

CERTA PARA OS SEUS CLIENTES.

Seu cliente acumula todo 
mês 10% do valor total  
da fatura Conecta paga  
e, ao contratar ou renovar  
o seguro do veículo com  
o Porto Seguro Auto, o  
Itaú Seguro Auto ou o  
Azul Seguro Auto, o valor  
acumulado volta para ele 
como desconto na fatura.

Indique a Porto Seguro Conecta: 
ligações ilimitadas para qualquer  
operadora e para fixos, a maior  
cobertura 4G do país, celular reserva,  
Porto Boy, que busca o celular caso  
você o esqueça, e muitos outros  
benefícios. Saiba mais.

Ilimitadas: sem franquia de minutos ou de SMS. 
Promoção exclusiva para uso pessoal e não  
comercial. Condições válidas durante a vigência 
da promoção (os benefícios são válidos  
somente até a data de término da promoção, em 
11/10/2017). Para mais informações sobre planos, 
regulamentos, contratos, serviços e promoções, 
consulte o site www.portoseguroconecta.com.br.  
Fotos meramente ilustrativas. Porto Seguro 
Telecomunicações S.A. – CNPJ: 11.281.004/0001-01. 
Termos de Autorização 50/51/52/2011 – Anatel.

Acesse nosso site ou fale 
com seu Gerente Comercial.

A operadora de celular
da Porto Seguro.

portoseguroconecta.com.br

4G

Conecta
+1

2 GB
de internet

5 GB
de internet

10 GB
de internet

R$ 99,90

mensais

R$ 109,90

mensais

R$ 129,90

mensais

R$ 199,90

mensais

Conecta
+2

Conecta
+5

Conecta
+10

Chamadas locais
ilimitadas

Chamadas locais
ilimitadas

Chamadas locais
e DDD ilimitadas 
+ seguro celular

Chamadas locais
e DDD ilimitadas 
+ seguro celular

1 GB
de internet

AFA-19657-04 PORTA CONECT 260X155.indd   1 7/7/17   11:57 AM

cadastrado, uma com o número do protocolo e a se-
gunda, com instruções para finalizar o recadastramento, 
na qual aparecerá a mensagem “o site não é seguro”, e 
a orientação é ignorar o erro (clicando na opção “avan-
çado”) e prosseguir para o site da Susep até visualizar a 
informação “finalizado com sucesso”. Caso contrário, o 
processo não será concluído.

Os corretores devem lembrar que a Susep não envia 
e-mail avisando quando há pendências no processo de 

recadastramento. Portanto, é necessário acessar constan-
temente o portal da autarquia para verificar a situação/
status do seu pedido, até “deferido”.

A partir de 1º de dezembro terá início o recadastra-
mento da pessoa jurídica, que se estende até o dia 30 
de maio de 2018. Mesmo o corretor que atua somente 
com a jurídica deverá realizar o procedimento da pessoa 
física o quanto antes.
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cenário

Por Thamires Costa
Na manhã do dia 12 de maio, um ataque ciberné-

tico preocupou milhares de empresas, além de órgãos 
públicos e governamentais. Sequestrando computa-
dores, o vírus emitia um alerta para que uma deter-
minada quantia fosse paga para liberação do sistema 
raptado. Apelidado de WannaCry, o ransomware, 
vírus que codifica e sequestra arquivos, ganhou força 
graças a uma falha no sistema operacional do Windows.

Para recuperar os dados, a vítima deveria pagar uma 
quantia equivalente a US$ 600 em bitcoins, moeda di-
gital, mas sem a garantia de que o sistema fosse ser de-
volvido. O medo de perder arquivos e dados fez com 
que diversas empresas pagassem o resgate. E mesmo as 
que não pagaram ficaram paralisadas durante horas até 
a normalização do problema. A estimativa de perda 
às empresas atacadas é de US$ 7 a US$ 10 bilhões. 
Ao todo foram mais de 200 mil casos em 150 países, 
inclusive no Brasil.

De acordo com o gerente de produtos financeiros 
da Aon Brasil, Maurício Bandeira, os ataques hackers 
estão mais sofisticados a cada dia, destacando que no 
passado, havia o phishing, que era disparado por e-mail 
e enganava os usuários para fornecer dados sensíveis. 
“O WannaCry é muito mais avançado. Ele aproveitou 
uma brecha de segurança de um sistema operacional 
que não havia sido atualizado e conseguiu se dissemi-
nar de uma maneira quase incontrolável. O fabricante 
já tinha disponibilizado atualização, mas isso depende 
muito da iniciativa dos usuários”, comenta.

Com a evolução da tecnologia, os vírus estão cada 
vez mais sofisticados, capazes de infectar computado-
res de forma silenciosa e devastadora. Apesar de o ata-
que ter ganhado grandes proporções, ameaças como 
essa acontecem diariamente em empresas no mundo 

todo. Segundo levantamento da Grant Thornton, 
uma em cada seis companhias já sofreram ataques ci-
bernéticos. No Brasil, a percentagem de negócios pre-
judicados por invasões em 2016 foi de 11%.

O gerente de ameaças cibernéticas da Ernest & Young, 
Luiz Milagres, lembra que a segurança cibernética é 
responsabilidade de todos os colaboradores de uma 
empresa. “Por isso, é de extrema importância alertá-los 
quanto a e-mails suspeitos, transmissão de informa-
ções para fora da companhia etc”.

Ainda segundo o executivo, a vulnerabilidade é tan-
ta, que 40% das empresas não sabem que sofreram 
um ataque antes da contratação de uma consultoria. 
“Empresas de todos os setores sofrem com sequestro 

de dados todos os dias e não conseguem mensurar a 
perda financeira em caso de um ataque”. 

Segundo o coordenador de infraestrutura da 
C&A, Renan Cezário, atualmente, nenhum am-
biente que esteja conectado à internet está totalmente 
seguro. “Existem diversas vulnerabilidades que po-
dem ser exploradas, além dos ataques de malwares”. 
O superintendente de Financial Lines & Liability 
da Argo Seguros, Gustavo Galrão, ressalta que todas 
as empresas e pessoas estão expostas. “No caso das 
empresas, todas elas, certamente, têm algum nível 
de exposição. Além do ataque de ramsonware, o va-
zamento de dados de clientes pode gerar perdas e 
danos para as empresas”, completa.

AmeAçAs - malwares 

softwares que causam danos a dados, dispositivos ou pessoas

Vírus: pequenos programas que se instalam em outros programas;

Worms: se autorreplicam sem a necessidade de infectar arquivos legítimos, criando 
cópias funcionais de si mesmos;

Cavalos de Troia: têm como objetivo manter-se ocultos enquanto baixam e instalam 
ameaças mais robustas em computadores e laptops;

Ramsonware: códigos maliciosos que sequestram arquivos ou sistemas por meio de 
técnicas de criptografia; 

Phishing: mensagens falsas de empresas, enviadas via e-mail, com o objetivo de furtar 
dados pessoais e financeiros de quem o acessa;

spyware: programas espiões utilizados para captar informações sobre os costumes dos 
usuários na internet.

Expectativa para o seguro cibernético 
cresce após novos ataques

Com estimativas de perdas bilionárias, empresas estão preocupadas e interessadas na contratação do produto
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O mercado no Brasil
Apesar dos riscos serem cada vez maiores e as empre-

sas estarem preocupadas com as ameaças, o mercado 
de seguros brasileiro ainda é tímido neste ramo, em 
comparação com outros países. Anualmente, emite-se 
entre R$ 10 a R$ 20 milhões em prêmios no País. Já 
nos Estados Unidos, o montante é de US$ 3 bilhões.

O executivo da Argo declara que no Brasil os maio-
res contratantes de seguros contra riscos cibernéticos 
são as empresas de tecnologia e as instituições financei-
ras. “Contudo, o interesse das empresas dos demais se-
tores tem avançado e a expectativa é de que o mercado 
cresça significativamente nos próximos anos”, comple-
ta. Para Bandeira, da Aon, após os recentes ataques, a 
mídia e as próprias empresas têm se preocupado mui-
to com a segurança no mundo online. “O mercado 
está bastante aquecido atualmente. No entanto, em 
termos de prêmio, ainda é um produto pequeno”.

De acordo com o gerente de linhas financeiras 
da AIG, Flávio Sá, o principal motivo é a falta de 
conhecimento sobre o tamanho e os impactos dos 
riscos envolvidos. “Entretanto, com os recentes ca-
sos do WannaCry, a procura pelo seguro aumen-
tou exponencialmente e a tendência é que continue 

aumentando”, declara. 
Ainda que o Brasil conte com o Marco Civil da In-

ternet (Lei nº 12.965/14) e a Lei Carolina Dieckmann 
(Lei nº 12.737/12), que garantem o direito de inviola-
bilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção 
e indenização pelo dano material ou moral decorren-
te de sua violação e criminalizam casos de invasão de 
dispositivo informático alheio, a legislação ainda pode 
ser aprimorada. “Embora recente, as legislações civil e 
criminal contra vazamento de dados e crimes ciber-
néticos já estão em vigor no Brasil. A incerteza sobre 
a forma que a lei será aplicada é mais um motivo para 
empresas e cidadãos estarem atentos para a gestão des-
tes riscos”, avalia Galrão.

Nos EUA, e mais recentemente na Europa, as ví-
timas de ataques cibernéticos são obrigadas a comu-
nicar as autoridades competentes sobre o crime. “O 
interessante da lei americana é a disseminação de 
forma acelerada da cultura de proteção de dados. Ela 
contribui para coibir empresas de serem negligentes 
com os dados confidenciais e/ou sigilosos de clientes, 
funcionários etc”, completa o executivo da Argo. “Esse 
fato poderá ampliar a responsabilização das empresas 

e temas da responsabilidade civil para reparação das 
empresas pelo vazamento de dados”, ressalta Flávio Sá.

Público-alvo
Os crimes cibernéticos vêm aumentando e se diver-

sificando ao longo dos anos, e os riscos e perigos que 
circulam online são evidentes. Segundo levantamento 
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), o principal alvo dos hackers são pequenas e 
médias empresas, representando 65,2% dos ataques 
com foco financeiro em 2015 e, de acordo com um 
estudo da Kaspersky Lab, empresa de softwares de se-
gurança, elas gastam cerca de 45% a mais do que as 
grandes para se recuperarem de um ataque. 

“O Brasil é um dos alvos preferidos dos hackers. Isso, 
certamente, se acentuará nos próximos anos, ao passo 
que a maturidade das empresas também avançará. É 
clara essa maior preocupação das pequenas e médias 
empresas e elas representam um mercado a ser explo-
rado, com boas perspectivas de retorno”, explica o exe-
cutivo da AIG.

CobeRTuRAs  
o que está coberto pelo seguro de riscos cibernéticos 

Contratação de profissionais para identificação e solução 
dos problemas em decorrência de eventos cobertos na apólice;

Danos decorrentes de ações criminosas de ransomware;

Lucros cessantes em decorrência da paralisação das redes;

Despesas caso dados de terceiros sejam vazados 
e a empresa seja processada;

Custo da contratação de empresa de gerenciamento 
de crise ou assessoria de imprensa para mitigar 

o dano reputacional.
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Entendemos que a melhor 
orientação é o exemplo. 
Para fazer o corretor de 
seguros empreender e se 
profissionalizar, e para 
estarmos coerentes em 

nossos discursos e ações, 
mostramos em nossa entidade 

que é possível ter atitudes 
empreendedoras e criativas, 

mesmo em tempos de redução 
de investimentos.
Alexandre Camillo

Presidente do Sincor-SP

cobertura especial

Oficinas de Empreendedorismo discute futuro 
da corretagem de seguros

Evento reúne mais de 1,2 mil profissionais 
do setor, entre os dias 23 e 25 de junho, no 
Club lake Paradise, em Mogi das Cruzes, 
orientando os profissionais como se 
adaptarem para os novos desafios 
Por Thamires Costa

Com o tema Mudança – Transição – Disrupção, o 
Oficinas de Empreendedorismo encerra a trilogia de 
encontros promovidos pelo Sincor-SP que debateu o 
futuro do setor em decorrência da mudança de perfil 
do consumidor de seguros. O assunto foi discutido 
durante o 1º Encontro com Entidades do Mercado 
de Seguros e depois passou a ser tema do Encontro de 
Corretores de Seguros Empreendedores, que percor-
reu todas as Regionais do Sincor-SP no mês de abril.

O Oficinas foi elaborado com o objetivo de inspirar 
o corretor de seguros a traçar um novo objetivo para 
o negócio, além de incentivar o mercado a falar bem 
de si mesmo, da distribuição e do cliente. “Entende-
mos que a melhor orientação é o exemplo. Para fazer 
o corretor de seguros empreender e se profissionalizar, 
e para estarmos coerentes em nossos discursos e ações, 
mostramos em nossa entidade que é possível ter atitu-
des empreendedoras e criativas, mesmo em tempos de 
redução de investimentos”, declarou o presidente do 
Sincor-SP, Alexandre Camillo.

A cerimônia de abertura contou com a participa-
ção de grandes executivos do setor, como o superin-
tendente da Susep, Joaquim Mendanha, o presidente 
da Fenacor, Armando Vergílio, o presidente da Escola 
Nacional de Seguros, Robert Bittar, o prefeito de Mogi 
das Cruzes, Marcus Melo, além da diretoria executiva 
do Sincor-SP e do diretor regional que atende o muni-
cípio, Fábio Ferreira Mattos, que também se pronun-
ciaram sobre o atual momento vivido pela categoria.

homenagem
Por completar 55 anos de atuação 

no mercado de seguros, o 2º secretário 
do Sincor-SP, Osmar Bertacini, foi 
homenageado durante a cerimônia de 
abertura. “Sinto-me lisonjeado e mui-
to feliz pela homenagem. O maior 
patrimônio que conquistei nesses anos 
de carreira foram os amigos, e aqui 
está a prova”, completa Bertacini.

Osmar Bertacini

M u da n ç a •  T r a n s i ç ã o  •  d i s r u p ç ã o

2 0 1 7
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Dando início ao dia de palestras, o Prof. Luiz Marins 
abordou as mudanças no comportamento do consu-
midor no painel “Quebrando paradigmas, costumes e 
atitudes, o caminho para mudança”. “Nesse novo ce-
nário digital, o corretor tem o desafio de reinventar sua 
importância, apresentando situações interessantes aos 
clientes. O olho no olho vai continuar, mas estamos 
no momento de revolução no setor e a categoria pre-
cisa orientar famílias na aquisição de seguros”, explica.

Marins ainda destaca que, em tempos de mudanças, 
os empresários são obrigados a se reinventarem e ofere-
cerem, cada vez mais, serviços de qualidade. “Com as 
perspectivas mudando, novos governos, novos temas 
sendo discutidos pela população, os corretores têm 
que estar preparados para o fim da neblina e, com isso, 
sair do acostamento. Parar de procurar culpados e ata-
lhos. A mudança começa a partir de nós”. 

O tema ainda foi discutido pelos executivos do se-
tor, Guilherme Hinrichsen (Icatu Seguros), Leonardo 
Marins (Allianz Seguros) e Rivaldo Leite (Porto Segu-
ro), e mediado pela 2ª vice-presidente do Sincor-SP, 
Simone Martins.

Prof. Marins

Dr. Claudio Lottenberg

Leandro Karnal

O painel “Como fazer a transição”, trouxe o espe-
cialista em saúde Dr. Claudio Lottenberg, que acredita 
no trabalho conjunto entre corretores de seguros, se-
guradores e médicos para trazer soluções ao ramo no 
País. “Infelizmente, quem está comandando o setor de 
saúde no Brasil é o poder judiciário com tantos pro-
cessos abertos. É preciso ter uma relação verdadeira 
entre a comunidade médica e os grupos de corretores 
de seguros. Essa é a grande vertente que pode ajudar o 
cenário de saúde do nosso País”, completa. 

Contando sua história de vida, Lottenberg desta-
cou o papel da família na construção de uma carrei-
ra de sucesso. “Um companheiro em nossa vida faz 
toda a diferença, a maneira como nos relacionamos 
muda tudo. Se algum dia tiver que mudar meus va-
lores e princípios, prefiro encerrar minha carreira. 
Temos que comungar de valores parecidos para es-
tarmos em comunidade”.

O painel foi moderado pelo 1º vice-presidente do 
Sincor-SP, Boris Ber, e contou com a participação dos 
debatedores Christian Menezes (SulAmérica), Fer-
nando Grossi (Sompo Seguros), Guilherme Mendes 
(AON) e Leonardo Freitas (Bradesco Seguros).

Encerrando a grade de palestras, Leandro Karnal 
apresentou o painel “Ser disruptivo”. Ele explicou que 
disrupção pode ser considerada a quebra de um mode-
lo, a contradição de uma tradição ou repetição. “A ten-
dência do cérebro é seguir as valetas já cavadas. As pes-
soas criam caminhos pisando na grama e nossa mente 
atua da mesma forma, buscando apenas as coisas bási-
cas da vida. Somos repetitivos, gostamos das mesmas 
coisas, temos os mesmos hábitos, mas o problema da 
natureza humana é que tudo está em transformação, 
tudo o que não está rejuvenescendo está envelhecendo. 
Este é o choque físico da inércia”, complementa.

De acordo com Karnal, não é fácil provocar a dis-
rupção, já que o ser humano não gosta de sair da 
zona de conforto. No entanto, ressaltou que uma das 
grandes forças que podem quebrar a inércia é a crise, a 
instabilidade. “O mundo está mudando e se resolver-
mos não mudar, ficaremos para trás. Mudar é difícil, 
não mudar é fatal. O mundo já foi dominado pela 
força, depois pelo dinheiro, hoje é pela inteligência. 
A ideia ganha dinheiro e compra força para executar. 
A inteligência é a chave do futuro, a cabeça inquieta é 
disruptiva”, conclui.

O assunto também foi debatido por Gustavo To-
ledo (MetLife), Jonson Marques de Souza (Mapfre 
Seguros), José Adalberto Ferrara (Tokio Marine Se-
guradora) e Paulo Ricardo (HDI Seguros), duran-
te o painel mediado pelo presidente do Sincor-SP, 
Alexandre Camillo.

Evento aprovado
Para confirmar o sucesso do Oficinas de Empreendedorismo, o Sincor-SP realizou 

uma pesquisa de satisfação com os congressistas. O evento foi avaliado como ótimo e 
bom por 77,50% e 21,67% dos profissionais, respectivamente. 

A palestra “Quebrando paradigmas, costumes e atitudes, o caminho para mudança”, 
ministrada pelo Prof. Marins, foi classificada como ótima por 64,17% e boa por 29,17%. 
“Como fazer a transição”, do Dr. Claudio Lottenberg, teve a aprovação de mais de 65% e 95% 
avaliaram como ótima ou boa a palestra “Ser disruptivo”, de Leandro Karnal.

Outros quesitos bem avaliados foram a estrutura e os serviços oferecidos pelo hotel, tendo em vista 
áreas comuns e de lazer, quartos, auditórios, restaurantes, limpeza etc. Mais de 90% classificou como 
ótimo ou bom. 

98%
dos corretores 

aprovam o evento

77% 
avaliaram positivamente o 

Espaço de Negócios

96% 
gostaram 

dos serviços 
prestados 

Mudança Transição Disrupção
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cobertura especial

Espaço de Negócios reúne profissionais do mercado

lISTA DE EXPoSIToRES
01 - Espaço de Negócios  |  02 - Allianz Seguros  |  03 - AON  
|  04 - Bradesco Seguros  |  05 - HDI Seguros  |  06 - Icatu 
Seguros  |  07 - ID Seguro  |  08 - MAPFRE Seguros  | 
09 - MetLife  |  10 - Mitsui Sumitomo  |  11 - Porto Seguro  |  
12 - Sicoob Credicor-SP  |  13 - Sompo Seguros  | 
14 - SulAmérica  |  15 - Tokio Marine Seguradora  | 
16 - Travel ACE Assistance

03

09

04

10

02

08

14

05

11

01

07

13

16

06

12

15

Além da intensa programação de palestras, 
os congressistas também tiveram a oportunidade 
de aprimorar o relacionamento com o mercado no 
Espaço de Negócios. Composta por 15 companhias 
do setor, a feira apresentou novidades em produtos 
e serviços, reunindo os profissionais 
e os executivos do mercado.
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Sorteios

legenda
01 - Allianz Seguros  |  02 - Porto Seguro  |  03 - Icatu 
Seguros  |  04 - Bradesco Seguros  |  05 - SulAmérica  |  
06 - Mitsui Sumitomo  |  07 - Mapfre Seguros  | 
08 - HDI Seguros  |  09 - Tokio Marine Seguradoras  |   
10 - Sincor-SP e Fenacor  |  11 - Carro Fácil –  
Porto Seguro
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Os congressistas também puderam participar 
de diversos sorteios, com prêmios oferecidos pelas 
companhias parceiras. Foram sorteados ingressos 
para show, eletroeletrônicos, aporte em plano de 
previdência, adega, frigobar e televisão. 

A equipe da TV Sincor-SP também marcou presença no Oficinas de Empreende-
dorismo, conversando com os executivos do mercado de seguros sobre o evento, além 
de colher depoimentos dos congressistas para a campanha “Fale Bem, Fale Seguro”. 
A ação tem o objetivo de promover um movimento que fale bem do mercado, da 
distribuição e do cliente.

O Sincor-SP e a Fenacor sortearam duas inscrições 
para o 20º Congresso Brasileiro dos Corretores de 
Seguros, realizado em outubro, em Goiânia, com 
direito a passagens aéreas e hospedagens. 

A Porto Seguro ainda presentou dois corretores 
de seguros com um ano de Carro Fácil, com direto 
a seguro, manutenção, documentação e gastos com 
gasolina inclusos.
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A cotação é apresentada 
para o corretor de 

seguros detentor da apólice e, no caso 
de um 2º corretor, deve haver carta de 
nomeação do segurado. Comissão fica a 
critério do corretor. A reserva de 
cotação precisa ser feita com 
prazo máximo de 30 dias 
de vencimento.

As renovações devem ser solicitadas com prazo maior 
ou igual a 30 dias do vencimento da frota. A cotação 
é apresentada para o corretor de seguros detentor da 
apólice e, no caso de um 2º corretor, deve haver carta 
de nomeação do segurado e liberação da área de 
gestão comercial. Comissão fica a critério do corretor. 
A reserva de cotação precisa ser feita com prazo 
máximo de 35 dias de vencimento.

RENOVAÇÃO
Acompanhe os critérios de cada companhia 
para renovação da frota, com o mesmo 
corretor de seguros detentor da apólice.

 *Condições atualizadas até junho/2017. 
Acompanhe as mudanças diretamente com 
as companhias parceiras do seu negócio. 

Comissão 
intersindiCal

A cotação é apresentada para o corretor de 
seguros detentor da apólice e, no caso de um 
2º corretor, deve haver carta de nomeação do 
segurado. Comissão fica a critério do corretor.

A cotação é apresentada para o corretor 
de seguros detentor da apólice, exceto 

quando outro profissional apresenta 
carta do cliente destituindo o corretor 
anterior. Tal carta deve ser entregue 
até 20 dias antes ou sete dias após o 

vencimento da apólice.

A cotação é apresentada para o 
corretor de seguros detentor da apólice 

e, no caso de um 2º corretor, deve 
haver carta de nomeação do segurado. 

O custo permanece, sem 
diferenciação de preço.

Proteção para o corretor de 
seguros detentor da apólice, 

mesmo com carta de nomeação do 
seguro para o corretor concorrente.

Proteção para o corretor 
de seguros detentor da 

apólice, mesmo com carta de 
nomeação do seguro para 

o corretor concorrente.

A cotação é apresentada para o corretor 
de seguros detentor da apólice e, no 

caso de um 2º corretor, deve haver carta 
de nomeação do segurado. No caso de 

congênere, a renovação fica com o 
1º corretor que solicitar.

A cotação é apresentada para o corretor de 
seguros detentor da apólice e, no caso de um 
2º corretor, deve haver carta de nomeação do 
segurado. Comissão fica a critério do corretor. 

A reserva de cotação precisa ser feita com 
até 60 dias de antecedência.

fica dica

A cotação é apresentada para o corretor 
de seguros detentor da apólice e, no 
caso de um 2º corretor, deve haver 
carta de nomeação do segurado. 

Comissão fica a critério do corretor.

Há reserva para o 1º 
corretor de seguros 
solicitante. Não há 

critério para comissão, 
cabendo ao corretor 

determinar o percentual.

A Comissão Intersindical é composta por Simone Martins, coordenadora, Alexandre Camillo, Boris Ber, Marcos Abarca, Osmar Bertacini, 
Marco Damiani, Carlos Cunha, Octávio Milliet e Alexandre Del Fiori, integrantes.



Nova regulamentação no seguro D&O
Representando o Sincor-SP, a Comissão de Responsa-

bilidade Civil participou e atuou no desenvolvimento da 
Circular Susep nº 541, lançada no dia 14 de outubro 
de 2016, que altera algumas regras do seguro D&O. 

A colaboração teve o objetivo de viabilizar uma re-
flexão em conjunto à Susep, buscando diálogo com o 
mercado e chegando a um texto eficiente e maduro. 
“De outra maneira, o mercado sairia perdendo e nós, 
corretores, seríamos intermediários de um contrato es-
vaziado”, explica a Comissão.

Resultados das ações:
• 09/01/2014 – Consulta Pública nº 26/2013, para 

manifestação, sugestão e/ou críticas dos interessados;
• 14/10/2016 – Circular Susep nº 541/2016, regu-

lamentando o seguro D&O e estabelecendo prazo 
para submissão dos novos planos das seguradoras até 
28/02/17 (ver matéria na edição nº 424 do JCS);

• Outubro/2016 a fevereiro/2017 – Diversas 
reuniões com representantes dos segmentos do 
mercado (Fenseg, Fenaber, Sincor-SP, AIDA, OAB, 
entre outros);

• 23/02/2017 – Circular Susep nº 546/2017, sus-
pendendo os efeitos da Circular 541 por 90 dias;

• 23/05/2017 – Circular Susep nº 553/2017, com 
nova regulamentação do seguro D&O, alterando 
pontos criticados pelo mercado e discutidos pelas 
entidades de classe com a autarquia. A adaptação 
dos produtos deve ser feita até novembro deste ano.

Além das alterações, a Susep introduziu modifica-
ções que flexibilizaram alguns problemas apontados 
anteriormente. As principais são:

• Glossário: possibilidade de utilização apenas dos 
termos que comporão o clausulado da seguradora, 
admitindo-se o uso de definições equivalentes;

comissões

Este texto foi produzido pela Comissão de Responsabilidade Civil, que é composta por Felippe Moreira Paes Barretto (coordenador), Djalma Ladeira Bevilacqua, Heney 
Fernandez, Ivo Marcos Falcone, Márcio Martorelli, Marco Antônio Lasalvia e Patrícia Silvia C. Boccardo.

Principais alterações:

Comissão de 
Responsabilidade 

Civil

• Novas definições de Sociedade, Subsidiária 
e Controlada;

• Criação da definição de Perda Indenizável, tendo 
em vista o conceito de cobertura “all risks”;

• Cobertura para contadores, advogados e outros 
profissionais internos.

CIRCulAR SuSEP 541/16 CIRCulAR SuSEP 553/17

Custos de defesa como cobertura adicional Custos de defesa inseridos na cobertura básica

Sem previsão da possibilidade de contratação 
por pessoa física

Admitida a contratação por pessoa física

Cobertura para multas administrativas e contratuais Cobertura para multas cíveis e administrativas

Vedação de referências a qualquer tipo de 
legislação estrangeira

Possibilidade de referências à legislação estrangeira, caso 
o âmbito de cobertura da apólice não seja restrito ao Brasil

Sem previsão da possibilidade de contratação 
de cobertura para o Tomador

Possibilidade de contratação de cobertura para o Tomador, 
decorrente de atos ilícitos culposos praticados pelos 
D&Os (Cobertura C)

Comissão 
de ÉtiCa

Oriente, corretor, seja transparente. Ser ético é transformar o mundo num lugar melhor 
de viver e trabalhar. 
Como corretor (a) de seguros, você representa o segurado - seu cliente - portanto, a ética 
deve emoldurar suas atitudes. 

A Comissão de Ética é composta por Paulo Jatene Bosisio (coordenador), José Carlos Nascimento de Sousa, Luis Ricardo Moreira, Marcos Ribeiro Cunha e Octavio Milliet

Dica ética
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benefícios

  Serviços de   
  marketing exclusivos

    Desconto em   
    serviços automotivos 

Colaboradora do Sincor-SP lança livro

A agência Incandescente oferece o StudioBroker, uma ferramenta online que 
disponibiliza peças publicitárias específicas sobre produtos de seguros. Por ela, é 
possível baixar posts para Facebook, e-mails MKTs e folders, e ainda incluir o logo 
das corretoras de seguros em cada peça. 

O gestor de projetos da Incandescente, Vinicius Lucio, destaca que a agência está 
à disposição para oferecer todo o suporte aos associados do Sincor-SP. “Vamos levar 
o corretor para o mundo digital. Mostrar que é possível, de maneira fácil e prática, 
comunicar-se com os clientes através das mídias digitais”, explica. 

Para mais informações sobre o benefício, o corretor de seguros associado ao 
Sincor-SP pode entrar em contato diretamente com a agência Incandescente através 
do e-mail contato@studiobroker.com.br.

A nova parceria do Sincor-SP concede condições imperdíveis em serviços 
automotivos aos corretores de seguros associados ao Sindicato. A parceira é o 
grupo Caçula de Pneus, pioneira em balanceamento de rodas automotivas e 
a disponibilizar equipamentos para alinhamento de direção. 

Serviços como geometria de suspensão, cáster, cambagem, balanceamento 
de rodas e mão de obra em geral (suspensão, freios e motor) são oferecidos 
pela empresa. 

O grupo também possui mais de 30 lojas próprias na Grande São Paulo, 
onde os associados, seus cotistas e colaboradores podem usufruir dos serviços 
com 30% de desconto.

O novo livro disponível na Biblioteca do Sincor-SP, 
intitulado “Reflexões de um inseto”, tem como autora 
a auxiliar DPVAT do Sindicato, Doroty Santos. 
A colaboradora já possui diversos contos publicados 
e, este ano, decidiu publicar uma obra de ficção, que 
conta a estória de um homem que virou uma mosca 
e decidiu espionar sua família. 

A trama traz à tona a fragilidade humana, 
escancara o egoísmo, a ganância, a falsidade dos 

indivíduos que correm atrás de alguma coisa que 
os façam felizes. Conforme a descrição do título, 
“Um romance sobre a natureza e a fragilidade humana”, 
trata do cotidiano, mas, ao mesmo tempo, segue uma 
linha excêntrica, carregada de pensamentos e reflexões 
sobre as atitudes podres do ser humano.

O título pode ser reservado na Biblioteca, através do 
(11) 3188-5057 ou marilia.diniz@sincorsp.org.br. 

NoVo
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Treinamento forma empreendedores
Entre agosto de 2016 e junho deste ano, cerca de 500 corretores de seguros 

participaram da Trilha do Empreendedor, desenvolvido pelo Sebrae-SP, em 
parceria com a Unisincor. O curso percorreu as Regionais do Sincor-SP em 
todo o Estado de São Paulo.

Com carga horária de 39 horas, o treinamento orientou o profissional 
para o aprimoramento das atividades empresariais, como atendimento ao 
cliente, liderança, fluxo de caixa etc.

Para o coordenador da Unisincor, Carlos Cunha, a iniciativa trouxe uma 
grande oportunidade para o corretor de seguros. “O curso foi desenvolvido para 
o dia a dia do profissional, com material para aplicação prática, contribuindo 
direta e imediatamente para seu crescimento”, completa.

Módulos 
1º - Diagnóstico inicial de gestão: mensurar níveis de gestão 

do grupo;
2º - Oficina Planeja Fácil: desenvolvimento de planejamento 

para a empresa;
3º - Atendimento ao cliente: orientações para um bom atendimento;
4º - Lidere sua equipe para ter melhores resultados: 

aprimoramento do relacionamento com a equipe;
5º - Fluxo de caixa: compreensão do fluxo de caixa e auxílio 
no controle das atividades financeiras, bem como na tomada 
de decisões focada em resultados;

6º - Por dentro dos custos, despesas e preço de venda: análise 
e gerenciamento de preços, custos, despesas e melhorias nos 
resultados financeiros;

7º - Gestão estratégica de vendas presenciais: os benefícios da 
gestão estratégica para atingir melhores resultados;
8º - Na medida – internet: as oportunidades no mundo online, 
utilizando como ferramenta para novos negócios;
9º - Oficina indicadores e metas: gerenciamento do negócio, 
utilizando indicadores e metas;

10º - Diagnóstico final de gestão: mensuração dos resultados 
na gestão dos grupos.

Pesquisa de satisfação
De acordo com levantamento realizado pelo Sincor-SP, mais de 

93% dos participantes avaliaram a Trilha do Empreendedor como 
ótimo ou bom. Segundo a pesquisa, 87% acreditam que usarão o 
conteúdo do treinamento no dia a dia da corretora de seguros.

ComEnTáRIoS

10º módulo

Zona Sul

Sorocaba

Fernandopólis

trilha do empreendedor

“É muito importante o envolvimento do Sincor-SP em nos proporcionar 
cursos para melhorarmos nosso negócio. Obrigado.”

“Válido como reciclagem. Até o momento alguns módulos foram 
ótimos: oficina planeja fácil, Fluxo de Caixa e Por dentro dos 
Custos. os outros deixaram a desejar.”

“Seria interessante, além do teórico, termos exemplos práticos do 
nosso dia a dia, para por em prática tudo que aprendemos. Como 
por exemplo, cada corretora terá que apresentar o seu fluxo de 
caixa, isso ajudará a corrigir erros que não conseguimos enxergar.”

“Excelente curso! Estou aplicando em minha corretora.”

“Faz muito tempo que não estudo. o retorno, ser obrigado a 
raciocinar, foi muito legal! Agora, com um conteúdo que faz parte do 
meu dia a dia, foi muito melhor!”
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SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Vendas e negociações em seguros
Os corretores de seguros da Regional São José do Rio Preto, dirigida por Antonio 

Roberto Mantovan, receberam a palestra 
“Vendas e negociações em seguros”, no 
dia 18 de abril. Realizada pela Unisincor, 
em parceria com a Escola Nacional de 
Seguros, a palestra abordou práticas de 
vendas e lógica de consumo do seguro 
e foi ministrada por Paula Franco.

CENTRO

Campanha
No dia 5 de junho, os corretores de 

seguros recém-formados estiveram na 
Regional Centro, liderada por Braz 
Romildo Fernandes, para assistir à 
palestra “E agora, como faço para 
vender?”. Ministrado por André Santos, 
o treinamento traz indicações práticas de 
como comercializar seguros.

ABCDMR

Apresentação comercial
O curso “Técnicas de apresentação comercial 

para corretores de seguros” aconteceu entre os dias 
26 e 29 de junho na Regional ABCDMR, dirigida 
por Sady Viana. Ministrado por Shana Wajntraub, 
o treinamento aprimora 
a apresentação comercial 
com os clientes, facilitando 
a utilização de linguagem 
persuasiva.

Segurança
O diretor da Regional recebeu os 

representantes das seguradoras e da Polícia 
Militar para discutir os índices de segurança da 
cidade, no dia 12 de junho.

SOROCABA

Educação financeira
A Sicoob Credicor-SP, em parceria com a Unisincor, promoveu a palestra 

“Saúde financeira” na Regional Sorocaba, dirigida por Eduardo Lemes, no dia 6 
de junho. O treinamento foi dado por Laercio Caires e abordou a importância 
da educação financeira para administração saudável dos rendimentos, permitindo 

aos corretores desenvolverem 
competências para enxergar as 
oportunidades e riscos envolvidos na 
utilização dos recursos.

ZONA LESTE E SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ID Seguro

MOGI DAS CRUZES

Liderança transforma
Palestra na Regional Mogi das Cruzes, liderada 

por Fábio Mattos, abordou técnicas de coaching e 
PNL para líderes de sucesso. Corretores de seguros 
associados e não associados participaram do 
treinamento no dia 27 de junho.

PIRACICABA

Encontro com corretores 
Dando seguimento à campanha "Associar é Conquistar – Juntos somos mais Sincor-SP", a Regional Piracicaba 

promoveu um almoço com os corretores de seguros não associados da 
cidade de Tietê. O objetivo do encontro foi apresentar os benefícios e 
vantagens de ser associado ao Sincor-SP. Além do diretor Carlos Caporali, 
também estiveram presentes a 2ª vice-presidente, Simone Martins, e o 
coordenador do departamento Social, Luiz Alvarez Morales. 

ZONA SUL

Melhores resultados
Entre os dias 29 de maio e 1º de junho, 

os corretores de seguros da Regional Zona 
Sul, liderada por Márcio Silva, participaram 
do curso “Neurolinguística aplicada em 
vendas”. Abordando técnicas que são capazes 
de aumentar a influência no processo 
comunicativo, obtendo os melhores resultados em vendas e atendimento, o 
treinamento foi realizado pelo docente Elias Spinetti Lifante.

BAURU

Kit do associado
Durante o Voz do 

Empreendedor, realizado no dia 
21 de junho, o diretor da Regional Bauru, Fernando 
Alvarez, realizou a entrega do Kit do associado aos 
corretores da região. Já no dia 13 de junho, o diretor se 
reuniu com os assistentes das Comissões do Sincor-SP.

Governo Itinerante
Passando pela cidade 

com o programa, o 
presidente do Sincor-SP, 
Alexandre Camillo, se 
reuniu com o secretário 
de Trânsito e Transportes, 
Jorge Akira Kobayashi, com o secretário Municipal de 
Saúde, Pedro Antonio de Mello, e com o coronel da Polícia 
Militar, Lourival da Silva Junior. Durante a passagem, 
no dia 30 de junho, Camillo ainda se encontrou com os 
integrantes das Comissões e os corretores da região.

regionais

Os corretores de seguros da Zona Leste, dirigida 
por José Carlos Rossatto, e de São José do Rio Preto, 
assistiram à apresentação do plano de expansão da 
ID Seguro. O gerente de certificação digital, José 
Nagano Camilo, explicou os benefícios de ser uma 
Autoridade de Registro. 
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ação social

Contando com a presença de mais de 200 corretores de seguros 
nas Regionais do Sincor-SP, o Voz do Empreendedor continua 
apresentando novos produtos e estratégias de vendas das 
seguradoras parceiras.

Zona Sul e HDI Seguros – 28.06

Zona Leste e Icatu Seguros – 21.06

ABCDMR e Sompo Seguros – 27.06

Araçatuba e Porto Seguro – 13.06

Bauru e Associação das Senhoras Cristãs Nosso Lar

Nova Alta Paulista e Mapfre – 28.06

Fernandópolis e Icatu Seguros – 21.06

Sorocaba e HDI Seguros – 22.06

Araçatuba e Sompo Seguros – 08.06

Franca e Icatu Seguros – 29.06

Bauru e SulAmérica – 21.06

Presidente Prudente e Icatu Seguros – 27.06

Barretos e HDI Seguros – 20.06

Fernandópolis e HDI Seguros – 07.06

São José do Rio Preto e Allianz Seguros – 06.06

Fernandópolis e Comunidade das Famílias São Pedro

Ribeirão Preto e Icatu Seguros – 30.06

São José do Rio Preto e HDI Seguros – 21.06

Jundiaí e SulAmérica – 28.06

São José dos Campos e Icatu Seguros – 20.06

Nova Alta Paulista e Sompo Seguros – 07.06

Zona Oeste e Icatu Seguros – 06.06

Franca e Hospital do Câncer de Franca

BAURU, FERNANDÓPOLIS E FRANCA 

Dia do Bem Seguro
Mostrando o corretor de seguros 

como agente do bem-estar social, as 
Regionais Bauru, Fernandópolis e 
Franca participaram do Dia do Bem 
Seguro. A ação tem o objetivo de 
realizar doações a instituições sociais 
das regiões.
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espaço do clube

Oportunidades em seguros garantia e fiança locatícia

Em tempos de crise econômica e de baixos resulta-
dos com alguns dos seguros tradicionais, as oportuni-
dades de diversificação da carteira e de melhoria nos 
ganhos são muito bem-vindas para os corretores. Com 
essa proposta, a Pottencial Seguradora participou de 
almoço do Clube dos Corretores de Seguros de São 
Paulo (CCS-SP), realizado no dia 4 de julho, no res-
taurante do Circolo Italiano. 

Recebidos pelo mentor Adevaldo Calegari e direto-
ria do CCS-SP, Claudio Lendecker, diretor de Fiança 
Locatícia da Pottencial, e Daniel Bellini, gerente Re-
gional São Paulo, dividiram a apresentação do tema 
“Solução ideal em seguro garantia e fiança locatícia 
para empresas”. 

A Pottencial oferece 11 modalidades, incluindo o 
seguro garantia judicial, que é, atualmente, o produto 
mais vendido do mercado. Segundo Bellini, o cresci-
mento expressivo do seguro garantia nos últimos anos 
– 253% entre 2012 e 2016 - tem atraído os corretores 
de seguros. Ele observa que se trata de um mercado de 
R$ 2 bilhões em prêmios e que oferece muitas opor-
tunidades de negócios, até porque ainda existe muito 
campo a ser explorado. “Em viagens ao interior do Es-
tado, verifiquei que muitas empresas desconhecem o 
seguro garantia e acabam contratando outros tipos de 
caução. Por isso, contamos muito com os corretores na 
divulgação desse produto”, completa. 

Já no seguro fiança locatícia, em 2016, período em 
que interrompeu pela primeira vez a sequência de 

crescimento em anos, a Pottencial conseguiu aumen-
tar seu market share para 2,54% e alcançar a segunda 
posição no ranking. “Este é um produto de forte ade-
rência e que pode ser bem trabalhado pelos corretores, 
já que muitos possuem em sua própria carteira em-
presas situadas em imóveis que exigem algum tipo de 
caução”, diz Lendecker.

Durante o evento, o diretor da Pottencial chamou a 
atenção dos associados do CCS-SP com um compara-
tivo entre seguro fiança locatícia e fiança bancária, des-
tacando as vantagens do seguro.  Lendecker ressaltou, 
ainda, a importância do suporte jurídico oferecido 
pela seguradora no sentido de resolver, o mais rápido 
possível os casos de inadimplência.

Seguradora que fechou 2016 na vice-liderança em ambos os seguros expôs no almoço 
do CCS-SP o seu objetivo de parceria com os corretores

Daniel Bellini, da Pottencial SeguradoraClaudio Lendecker, da Pottencial Seguradora
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bônus
ACONSEG-SP E SINCOR-SP 

Parceria para campanha de novos associados

Por Thaís Ruco
O Sincor-SP e a Aconseg-SP têm trabalhado em 

parceria para algumas ações. Recentemente, a inicia-
tiva tem sido de conscientizar os corretores de seguros 
sobre os benefícios de serem associados ao Sincor-SP 
através da campanha “Associar é Conquistar – Juntos 
Somos Mais Sincor-SP”. As assessorias reúnem cente-
nas de profissionais que podem precisar dos auxílios 
oferecidos pelo Sindicato, como, por exemplo, a asses-
soria jurídica ou o serviço Disque Sincor. 

Para o presidente da Aconseg-SP, Marco Colanto-
nio, é interessante que os corretores de seguros das as-
sessorias tenham o respaldo do Sindicato e conheçam 
todos os benefícios que lhes são oferecidos. 

As vantagens foram apresentadas a proprietários 
e representantes comerciais das assessorias ligadas 
à Aconseg-SP em dois eventos: no dia 13 de junho, 
para as empresas da capital, no hotel Pergamon, em 
São Paulo; e no dia 27 de junho, para as empresas 
do interior, no hotel Mercure, em Campinas. Além 
dos presidentes das entidades, Alexandre Camillo 
e Marco Colantonio, participaram das apresenta-

ções os representantes do Sincor-SP: Carlos Cunha, 
2º tesoureiro e diretor responsável pela Unisincor; di-
retor responsável pelo Cultura do Seguro e 2º secre-
tário, Osmar Bertacini; Álvaro Fonseca, coordenador 
de Benefícios; Luiz Morales, coordenador Social; e 
Rubens de Almeida, vice-presidente de Relações com 
o Mercado. 

Para a diretora da Continental Assessoria, Liza Ma-
ria de Sousa, as informações transmitidas nos eventos 
serão levadas aos corretores das assessorias que poderão 
entender melhor as atratividades do Sincor-SP. “Não 
tinha ideia dos diversos benefícios que são oferecidos. 
Os corretores realmente vão enxergar essa entrada para 
o Sindicato de outra forma. Estamos satisfeitos de que 
o Sincor-SP nos enxergue como uma entidade séria e 
reconheça as assessorias como uma grande opção de 
atendimento aos corretores”.

Andrea Troncoso, diretora da Alliance Assessoria, 
acredita que, ao terem conhecimento dos benefícios, 
o negócio das assessorias irá “fluir” com mais asserti-
vidade. “Fiquei encantada com as vantagens. Trata-
se de um portfólio abrangente, com bons produtos 
e descontos, além de um valor bem acessível para se 

associar, não tem porque ficar de fora”. O sócio da 
Alliance, Antonio Carlos Chaves Brasil, disse que é 
importante trabalhar em parceria, pois corretores e 
assessorias compõem a indústria de seguros. “Have-
rá boa adesão. Cabe a nós desmitificar que a associa-
ção ao Sindicato é uma despesa, pois, na verdade, é 
um investimento”.

Jose Scalco Junior, diretor da Intercor Assessoria em 
Seguros, analisou que o trabalho de conscientização 
dos corretores será importante, até mesmo, para as 
assessorias se relacionarem de maneira mais próxima 
com seus membros. “Fiz um trabalho parecido na 
época da eleição do presidente Camillo e consegui 
associar dois corretores, mesmo antes do início da ges-
tão. Nós, das assessorias, temos uma relação de ami-
zade com boa parte dos corretores e eles confiam em 
nossas indicações. E que a gente possa informar cada 
vez mais”.

Jairo Christ, diretor da Christ Assessoria e diretor 
Interior da Aconseg-SP enfatizou que a parceria será 
“divisora de águas”. “Vamos mostrar os benefícios e 
muitos corretores vão se associar, porque faremos uma 
boa campanha”, conclui.

Alexandre Camillo e Marco Colantonio Luiz Morales Álvaro Fonseca Carlos Cunha Osmar Bertacini
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bônus

movimentações

CAMARACOR-SP

Confraternização e relacionamentos
A Camaracor e a Ituran realizaram a 13ª edição da tradicional Feijoada Ituracam, no 

restaurante North Beer, em São Paulo, no dia 10 de junho, com presença de mais de 
100 convidados. O evento acontece, consecutivamente, há 13 anos. O presidente da 
Camaracor, Pedro Barbato Filho, defende que a continuidade do evento demonstra seu 
grande sucesso. “A exemplo das  consagradas  e tão aguardadas feijoadas,  contamos,  
mais uma vez, com  o incondicional  apoio da nossa parceira  de sempre, a Ituran 
Brasil,  para  a efetivação dessa confraria” disse.

AIG

Luis Ricardo Souza 
de Almeida, Chief 
Operating Officer (COO)

O executivo assume a gestão dos times de 
Operações, TI, Administração, Resseguros, 
Collections, ERM e Compliance. 

AUSTRAL

Rafael Gama, Head 
Comercial Brasil em 
seguro garantia

Com o novo cargo, a Austral assume 
a gestão de São Paulo onde busca expandir 
os negócios e dar maior agilidade 
aos processos. 

CVG-SP

Expectativa pelo 
Universal Life

O CVG-SP realizou, no dia 19 de junho, um 
encontro com o presidente da FenaPrevi, Edson 
Franco, para falar sobre “Principais projetos da 
FenaPrevi e um update sobre o Universal Life”. 
O seguro Universal Life é um plano de acumulação 
(VGBL/PGBL) que é resgatável e pode constituir 
uma reserva ao longo do tempo, permitindo a 
customização da cobertura e dos prêmios durante a 
sua vigência. Segundo o presidente da FenaPrevi, o 
produto está em processo de estruturação e regulação. 

CIST

Logística e explosão do roubo de cargas 
O Workshop Processos Logísticos e Roubo de Cargas foi realizado pelo CIST 

no dia 21 de junho, no Hotel Nobile Downtown São Paulo, com a presença de 
220 profissionais dos setores de seguros e de transportes.

O evento abordou os temas “Os processos logísticos na mitigação dos riscos 
de transportes”, apresentado por Ricardo Trinkel, diretor de Logística do grupo 
Minerva Foods, e “Explosão de roubo de cargas no Rio de Janeiro”, ministrado 
pelo Cel. Venâncio Alves Moura, diretor de Segurança do Sindicargas-RJ e ex-
comandante do BOPE (RJ).

UCS

Vendas do seguro de vida
Em seu 4º Trocando Ideias de 2017, a UCS, presidida 

por Mara Borges Sutto, recebeu, no dia 20 de junho, 
dois corretores de seguros especialistas em seguro de vida: 
o presidente da APTS e diretor do Sincor-SP, Osmar 
Bertacini, e o presidente da Mister Líber Corretora de 
Seguros, Josusmar Sousa. O evento apresentou técnicas 
de abordagem e de venda do produto.

SBCS

Entidades do 
setor em parceria

A SBCS promoveu, no dia 28 de junho, o evento 
“Papo Seguro - conceitos, tendências e percepções em 
seguros”, no auditório do Sindicato dos Securitários de 
São Paulo, com a participação de representantes de 10 

entidades do setor. O evento revelou convergência das entidades em torno de questões que estão na agenda do 
seguro brasileiro, como a crise atual e as oportunidades no setor. 
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cooperativismo

Porque me orgulho de ser cooperado!
No primeiro sábado de julho, o mundo todo cele-

brou o Dia Internacional do Cooperativismo. Acho 
que de tanto falar, todos já sabem que esse modelo de 
alavancagem econômica e social existe praticamente 
no mundo todo. A soma dos associados aos vários ti-
pos de finalidades cooperativas já somam mais de um 
bilhão de pessoas. Se cada um tiver três dependentes 
diretos, são quatro bilhões de seres (mais da metade 
dos terráqueos). O modelo cooperativo surgiu na In-
glaterra em meados do século 19 como consequência 
da Revolução Industrial, responsável por enorme ex-
clusão social.

Aqui no Brasil, já somos cerca de 13,2 milhões de 
pessoas que, se também tiverem três dependentes cada 
um, vão somar 52,8 milhões, representando perto de 
26% da população.  

No setor rural, mais de 50% do valor da produção 
passa por cooperativas, grandioso este número, mas 
ainda é bem menor do que no resto do mundo, em-
bora seja onde o sistema mais cresça. A explicação é 
simples: na economia globalizada, a renda rural se faz 

na escala. O pequeno produtor não tem escala indivi-
dual, e só pode alcançá-la unindo-se em cooperativas, 
somando sua produção com a de seus iguais. Dessa 
forma,  obtém assistência técnica, compra de insumos 
em grande escala, agregando valor à produção primá-
ria, via indústrias de transformação, em todos os seto-
res: leite, carnes, óleos vegetais, açúcar e álcool, café, 
frutas e alimentos pré-cozidos etc, acessando mercados 
dos mais diversos, inclusive as exportações, que dificil-
mente seria possível individualmente. 

Isso posto, vamos falar mais uma vez do nosso setor, 
nossa cooperativa de crédito que não para de avançar. 
Funcionamos tão bem como qualquer instituição 
financeira, sempre praticando as melhores taxas e fa-
cilidades, com a vantagem que somos todos donos 
e participamos das sobras (lucros). Sirvo-me destes 
dados para chamar a atenção dos colegas para a rele-
vância do cooperativismo e do  nosso potencial como 
categoria organizada.

O que era esperado há algum tempo já esta disponí-
vel para os nossos cooperados, depósito em cheque via 

celular – enfatizo que além do nosso sistema, só o Bra-
desco dispõe desta facilidade. Continuo desafiando 
meus colegas corretores de seguros a me apresentarem 
um único motivo para não se juntarem a este negócio.

A função da cooperativa é melhorar a renda dos 
seus associados. Nossa equipe, capitaneada pela Geny 
Schimidth, aguarda o seu contato.

Contatos Credicor-SP: 
(11) 3188-5080/ 5071/ 5072/ 5073/ 5075

HDI

Vagner de Paula 
Guzella, vice-presidente 
Administrativo 
e Financeiro

Guzella chega à vice-
presidência após passar 
os dois últimos anos 
como diretor Financeiro e 
Administrativo na empresa.

ICATU

Maria Helena Darcy, 
ombudsman

A executiva reassume a 
ouvidoria com objetivo de 
garantir que clientes e parceiros 
comerciais continuem a ter um 
canal de negociação isento e que 
colaboradores possam contar com 
uma assistência informal e neutra. 

SOMPO

Andreia Paterniani, 
diretora de Sinistros

A executiva terá sob sua 
responsabilidade a gestão de 
toda a área de sinistros, bem 
como o desenvolvimento de 
estratégias para incrementar 
o atendimento e rápida 
liquidação de sinistros 
da companhia.

IRB-RE

José Carlos Cardoso, 
presidente

O executivo reassumirá o 
comando do órgão ressegurador, 
no lugar deTarcísio Godoy, que 
após um ano na presidência 
não foi reconduzido ao 
cargo e deixou 
a resseguradora. 

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS

Guilherme Perondi, 
diretor Comercial 

A Swiss Re Corporate 
Solutions Brasil Seguros, 
joint venture da Swiss Re e da 
Bradesco Seguros em grandes 
riscos, reforçou seu time, 
trazendo o executivo para 
ocupar a diretoria comercial.

ODONTOPREV

Elsen Carvalho, diretor 
Comercial Corporativo

Eleito pelo Conselho 
Administrativo 
da Companhia, o 
executivo ocupará 
o cargo de diretor 
Comercial Corporativo.

ZURICH

Rodrigo Barros, diretor de Estratégia e Inovação
O executivo se reportará diretamente ao presidente da seguradora no Brasil, Edson Franco, e assume a diretoria 

do recém-criado departamento que contempla as áreas de estratégia, inovação, marketing & comunicação, customer 
office, CEO office e inteligência de negócios. 

Luiz Ioels
Corretor de seguros e presidente da diretoria 
executiva da Sicoob Credicor-SP
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parte de empreendedor (Agência Senado)

1. SincorPrevSP tem mais de 200 adesões 
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certificação digital

Assim como as entidades de classe, as associações comerciais das cidades são grandes 
oportunidades de negócios para as Autoridades de Registro da ID Seguro, pois possibi-
litam atender a um número significativo de associados e praticar preços diferenciados 
do mercado. “Orientamos nossas ARs sobre a importância de firmar parcerias com 
entidades de classe ou associações comerciais, no intuito de aumentar 
suas emissões, garantir rentabilidades, além de oferecer melhores 
preços e atendimento para o parceiro”, explica José Camilo Nagano, 
gerente de Certificação Digital da ID Seguro. “Queremos 
muito crescer nesse nicho de mercado”.

Os cases das boas experiências que algumas ARs estão tendo 
podem contribuir para incentivar a busca por essas 
parcerias. No início de julho, duas ARs conquistaram 
parcerias com associações comerciais e apresentaram 
palestras mostrando os benefícios aos associados.

A AR Gobatto, que atua em Araraquara sob o comando do corretor de segu-
ros Marco Alexandre Gobatto, estabeleceu parceria com a Associação Comercial 
e Industrial de Araraquara (Acia). Gobatto destacou aos associados vantagens e 
utilidades do certificado digital. "O certificado digital já faz parte da rotina de 
muitas empresas por conta das entregas das obrigações ao governo. O que muitos 
empresários não sabem é que a certificação ainda tem outros benefícios que podem 
ser explorados, adicionando segurança e agilidade nas atividades diárias", ressaltou, 
detalhando cada um deles.

Já a AR Ritacco, que atua em Guarulhos, firmou parceria com a Associação 
Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE-Guarulhos). O corretor de seguros 
e diretor da empresa, Umille Ritacco, e a diretora e gestora de certificados digitais 
da empresa, que será a responsável pelo atendimento na ACE-Guarulhos, Rafaella 
Ritacco, apresentaram os serviços da empresa em reunião de diretoria da entidade. 
“Prestar serviços em um posto dentro da entidade é um grande diferencial. Esta-
mos bastante satisfeitos e a expectativa é a melhor possível”, revela Rafaella.

ARs conquistam parcerias 
com associações comerciais

AR Gobatto

AR Ritacco
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com corretor

Este quadro é produzido pela docente da Unisincor, Suely Aguiar

Dicas de Português
Aumentar ainda mais / aumentar muito

Errado: Precisamos aumentar ainda mais as vendas de seguros.
Certo: Precisamos aumentar muito as vendas de seguros

Regra - Aumentar é sempre mais; não existe a expressão aumentar menos.
Portanto, são formas redundantes: aumentar mais, aumentar muito mais 
e aumentar ainda mais.

A domicílio / em domicílio

Errado: Em dezembro, entregaremos a domicílio.

Certo: Em dezembro, entregaremos em domicílio.

Regra -  No caso do verbo entregar, usa-se a forma em domicílio.  
Note que: quem entrega, entrega algo a alguém, em algum lugar (casa,               
escritório, domicílio).

Há pouco / A pouco

Errado: O corretor de seguros chegará daqui há pouco.

Certo: O corretor de seguros chegará daqui a pouco.

Regra - Nesse caso, a pouco indica futuro: ação que ainda vai ocorrer.

Observação: há pouco indica passado: ação que já passou; pode ser substituído 
por faz pouco tempo.

Exemplo: O estudante viajou há 5 dias. (faz 5 dias = tempo passado).

Devem serem / devem ser?

Errado: Praias inadequadas para banho, devem serem evitadas.
Certo: Praias inadequadas para banho, devem ser evitadas.

Regra - Temos aqui a concordância de uma locução verbal. 
Damos o nome de locução verbal à sequência de dois ou mais verbos, 
que se referem a um mesmo sujeito.

“Devem ser” foi devidamente empregado nessa oração, pois se trata de uma 
locução verbal. Assim, o primeiro verbo (devem) concorda com o sujeito (praias 
inadequadas) e o segundo (ser) permanece inalterado, isto é, no infinitivo e não 
se flexiona.

Outro exemplo:
Políticos corruptos devem ser afastados.

Micro / micros

Errado: As leis referem-se às micro e pequenas empresas.
Certo: As leis referem-se às micros e pequenas empresas.

Regra - Nesse caso, o prefixo "micro" está substantivado pelo artigo; portanto, 
terá a flexão de número (singular/plural). 
É um processo parecido com o que ocorre em formações como "as 
mínis" (de "as minissaias") e as "máxis" (de "as maxidesvalorizações").

Observação: Diferente é o caso de "as micro e miniempresas", em que ocorre 
uma enumeração de prefixos (micro/mini) e, para evitar a repetição do 
substantivo, só o último prefixo se agrega ao substantivo (empresas).

1. Youse continua a atuar no mercado 
de seguros sem devida regulamentação

2. Perdas com ataques cibernéticos 
chegarão a uS$ 2,1 trilhões até 2019 (Marsh)

3. Saúde: variação de despesa por 
beneficiário no Brasil é uma das mais 
elevadas do mundo (FenaSaúde)

Mudança • Transição • disrupção
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ponto de vista

Paula Souza
docente da unisincor, especialista 
em Comportamento Humano, 
Gestão de Pessoas, Psicodrama, 
Coaching e Pnl – Programação 
neurolinguística. Educadora há 
mais de 15 anos para o setor de 
seguros, palestrante e CEo da Paso 
Treinamento Empresarial.

Diante de um mercado extremamente dinâmico e exi-
gente, o corretor de seguros que zelar por seu desenvolvi-
mento intelectual e inteligência emocional terá grandes 
diferenciais competitivos.

"Ser um empreendedor é muito mais que ter vontade 
de chegar ao topo de uma montanha; é conhecer a mon-
tanha e o tamanho do desafio; planejar cada detalhe da 
subida, saber o que você precisa levar e quais ferramentas 
utilizar; encontrar a melhor trilha, estar comprometido 
com o resultado, ser persistente, calcular os riscos, prepa-
rar-se fisicamente; acreditar na sua própria capacidade e 
começar a escalada”.

Aprender a Aprender. Programa Brasil Empreendedor
Manter-se atualizado nos dias de hoje é uma exigência co-

mum a qualquer profissional, principalmente com as constantes 
mudanças comportamentais dos indivíduos e inovações que 
o cenário organizacional requer. Para o setor de seguros não é 
diferente. O corretor de seguros precisa buscar oportunidades 
e humanizar relações, duas competências necessárias para 
reconhecer os bons profissionais do segmento. 

Buscar oportunidades entre as diferentes definições também 
é reconhecer o desafio da venda em seguros diante do cenário 
econômico que nosso País enfrenta, e ousar estratégias diferen-
ciadas que possam quebrar as objeções do preço e desemprego. 
Assim como humanizar relações é conhecer o cliente, além do 
que o perfil de seguros exige e do que você diz conhecer dele.

 
Pessoas namoram, noivam, se casam, se separam, engravidam, 

têm filhos, viajam, se formam, conquistam a casa tão desejada, 
seja ela a própria ou de veraneio, trocam ou compram carros, 
assistem ao show do seu ídolo, seja ele nacional ou interna-
cional, e ainda gritam para expressar a alegria de ouvir sua 
canção preferida. 

Pois bem, inúmeras são as possibilidades. Como saber? 
Relacionando-se com o seu cliente. A humanização no 
atendimento em seguros é algo muito discutido e de grande 

importância, pois além dos profissionais do ramo, o próprio 
cliente pulsa por esse convívio.

É fato que muitas dificuldades podem ser minimizadas 
pelo simples ato de ouvir, compreender, acolher, considerar e 
respeitar o seu cliente numa simples condução de reclamação, 
ponto de vista ou até sugestão.

A relação gera sinergia na medida em que a segurança se 
estabelece. Conheça agora 4 passos para promover essa sintonia 
com o seu cliente.

Caráter – é uma construção seguida de escolhas, ou seja, 
é a combinação de qualidade que distingue 
quem você é por dentro e não somente a 
fachada externa que às vezes quer passar;

Competência – o seu conhecimento e domínio sobre o pro-
duto, serviço e benefício que oferece a seus 
clientes. É o fruto de seu aprendizado e de 
experiências acumuladas;

Credibilidade – mérito de pessoa que demonstra confiança. 
Uma referência difícil de ser conquistada, 
mas simples de se perder. Por isso, cultivá-la 
é manter-se fiel em seus princípios;

Congruência – quando suas palavras combinam com suas 
ações, ou seja, você pratica o que de fato diz 
e promete fazer.

Praticar é a palavra do momento. Conceitos são para justificar 
e facilitar ensinamentos, mas vivenciar se torna necessário para 
perpetuar relações junto ao seu cliente, o qual se demonstra cada 
vez mais exigente. Apenas possuir o título de formação não o 
sustentará nesse mercado, que requer profissionais capazes de 
ousar, reaprender, conviver, sentir e compreender.

Assim como afirma o psicólogo Daniel Goleman, “quem tem 
inteligência emocional geralmente é confiante, sabe trabalhar 
na direção de suas metas, é adaptável e flexível”.

Corretor de seguros: busque conciliar sua inteligência emo-
cional com seu capital intelectual e conquiste assim, negócios 
e relações das quais possa se orgulhar por toda uma carreira.

Quantas mudanças ocorreram 
em sua vida neste último ano? 

Humanização no atendimento em seguros, 
um desafio intelectual e emocional 
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de 4 de agosto a 27 de outubro

Mais informações

www.sincorsp.org.br

Um evento que vai reunir especialistas 
do setor para falar sobre tecnologia na 
corretagem de seguros, oportunidades 
diferenciadas e negócios pouco 
explorados, além da distribuição 
dos seguros de benefícios. 

PROGRAMAÇÃO
08h30 Credenciamento 

09h00 Abertura

09h20 Pocket Palestra em vídeo

09h30 1º Módulo 
Tecnologia a serviço do corretor de seguros – Ameaças e Oportunidades

11h00 Coffee Break

11h30 2º Módulo 
Oportunidades diferenciadas e negócios pouco explorados

13h00 Almoço

14h30 3º Módulo – Seguro de benefícios

16h00 4º Módulo – Talk Show com as companhias do mercado de seguros

17h30 Encerramento e Happy Hour

CATEGORIA TAXA DE COMPROMISSO  
CORRETOR DE SEGUROS ASSOCIADO 45,00

CORRETOR DE SEGUROS NÃO ASSOCIADO 120,00

18/08 - araçatuba
Regionais contempladas:

Araçatuba e Nova
Alta Paulista

25/08 - são paulo
Regionais contempladas:
Guarulhos, Osasco, Centro 

e Zonas Leste, Norte, 
Oeste e Sul

15/09 - campinas
Regionais contempladas: 

Campinas, Jundiaí, 
Piracicaba, São João da 
Boa Vista e Sorocaba

22/09 
presidente prudente
Regionais contempladas: 

Presidente Prudente 
e Assis

29/09 
ribeirão preto

Regionais contempladas: 
Ribeirão Preto, Araraquara, 

Barretos, Franca 
e São Carlos

20/10 - são José 
do rio preto

Regionais contempladas: 
São José do Rio Preto 

e Fernandópolis

24/10 - santos

27/10 – são José 
dos campos

Regionais contempladas: 
São José dos Campos, 

Mogi das Cruzes 
e Taubaté
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