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Editorial

MERCADO DE SEGURO EM
CONSTANTES TURBULÊNCIAS

N

osso mercado de seguros vive freqüentes tormentas, seja pelas
investidas dos autores do mercado marginal, seja pela situação
econômica do país, seja pelas ações de interesse político e,
dentre outras, novas tecnologias e o mundo online. Na realidade
isso tudo está ocorrendo simultaneamente, como se houvesse alguém
articulando para acontecer uma grande transformação que resulte no fim
das pequenas Corretoras de Seguros, principalmente, e que as grandes
se reinventem e que tudo passe a funcionar através das plataformas e
demais recursos virtuais. Nessa carona as companhias seguradoras
passariam a investir tão somente nesse universo online, relacionando-se
diretamente com o consumidor.
Diante desse cenário turbulento dá a impressão de estarmos num
navio, em alto mar, sem direção, indo de acordo com a maré e os
ventos, faltando força ao motor e comando pra direcionar o seu rumo.
Relacionando-se a essa alusão sabe-se que os índices do nosso mercado
de seguros se comportam conforme os índices de produção do país,
quanto mais crescente a economia, mais o nosso mercado se aquece, sem
precisar de ações ou medidas por parte dos componentes do segmento
para o incremento das vendas. Assim tem se comportado o mercado,
aproveitando a onda. No entanto, poderíamos crescer muito mais e ter
melhores condições pra enfrentarmos as crises se melhorasse nosso
desempenho profissional, comportamental, político e cultural. Acredito
que resistiremos a tudo isso e nos firmaremos profissionalmente, pois por
mais que incrementem os investimentos para a distribuição do seguro
pelas vias virtuais nunca serão suficientes pra fazer frente às demandas da
sociedade. São muitos perfis diferentes que acabam sendo imensuráveis
a reação e o resultado. O conhecimento sobre os produtos, a renda, as

burocracias e as constantes
crises são alguns itens que
impõem barreiras ao sucesso
absoluto dessa distribuição e
acrescento também o custo
do marketing e a manutenção
e atualização que devem ser
constantes. Algumas empresas
Jair Fernandes - Presidente do Sincor AM/RR
Pós-Graduado em Negociação
que investiram nesse mercado
desistiram, outras fecharam, outras foram vendidas e outras atuam
irregularmente, mas há aquelas que atuam conscientes da conciliação
com os profissionais do ramo, pois elas entenderam e todos nós sabemos
que o mundo da internet veio pra ficar e ninguém pode desprezar ou fazer
de conta que não existe e achar que é nocivo pro nosso mercado. Temos
sim que tirar proveito, mas sem desprezar os conceitos éticos e atentar
para manter o equilíbrio do mercado de seguros.
Devemos, portanto, as corretoras de seguros, as companhias seguradoras
e, principalmente, as nossas instituições representativas investirem mais
na divulgação, à sociedade, da importância do seguro, dos produtos
e do papel profissional do corretor de seguros. Temos que fazer uma
movimentação nacional contra o mercado criminoso. É preciso também
que façamos do meio tecnológico um instrumento para melhorarmos o
negócio como um todo, produtos, atendimento, marketing e qualificação
e, cada segmento, atuando em prol do fortalecimento do mercado.
Jair Fernandes - Presidente
Visite www.sincor-am.org.br!

Magazine

Revista Eletrônica do Sindicato dos Corretores de Seguros e de Capacitação e Previdência
Privada nos Estados do Amazonas e Roraima. Ano II, edição nº 6 (Jul-Dez/2017)

Fonte: SINCOR AM/RR

Sincor AM/RR é prestigiado pela visita de executivos
e equipe comercial da Bradesco Seguros

O

novo Superintendente Regional
Mercado e Corporate N/CO,
Sr. Luciano Diniz Lacerda,
esteve em visita ao Sincor AM/RR,
e se apresentou oficialmente ao
mercado de seguros do Amazonas. Ele
foi acompanhado do ilustre Sr. Catulo
Ribeiro – Superintendente Regional
Corporate N/CO, do Sr. Leandro Schmidt
– Superintendente Comercial Corporate
Manaus, do Sr. Marcio Teixeira –
Superintendente Comercial Mercado
Manaus e dos Gerentes Comerciais
Mirla Lima, Luiza Menezes, Paulo Sarraf,
Marcos Vinícius e Romulo Ferreira
(Remoto Porto Velho).

Paulo Sarraf, Leandro Schmidt, Catulo Ribeiro, Luciano Lacerda, Jair Fernandes, Marcos Vinicius, Marcio Teixeira, Mirla Lima,
Romulo Ferreira e Luiza Menezes.

“Estou feliz por estar visitando Manaus,
a qual passou a fazer parte da minha
regional de atuação. A cidade além de bela demonstra ter um grande potencial a ser explorado em praticamente todos os ramos de
seguros. Nossa atuação será de aproximar o profissional Corretor de Seguros, que é o nosso maior parceiro, e juntos compartilhar
conhecimentos, alinhar os interesses e trabalhar para o sucesso de todos. Espero, também, poder contar com o apoio do Sincor,
Anuncie também a sua marca!
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que tem realizado um grande trabalho na qualificação
profissional dos Corretores e no fortalecimento do
mercado”, comentou o executivo Sr. Luciano Diniz.
O Sr. Luciano, assim como o Sr. Catulo, enfatizou a
importância do Corretor de Seguros para a companhia,
pois na opinião dos dois executivos o mercado de
seguros não se sustenta sem esse profissional, mas que
é preciso que todos se adéqüem ao mundo tecnológico.
A companhia continuará investindo para que o Corretor
possa ter em mãos ferramentas que facilitem o seu
trabalho e mantenha-se inserido mundo on-line.
O Presidente, Jair Fernandes, fez as honras da casa
cumprimentando a todos e dando boas vindas ao Sr.
Luciano e desejando sucesso a frente da regional. Ele
aproveitou o momento para agradecer a Bradesco
Seguros pelo apoio/patrocínio ao VII Fórum de
Seguros e XII Troféu Vitória Régia que ocorrerá dia
23 de novembro. Ele fez elogios aos executivos pelas
palavras de reconhecimento da importância do
corretor de seguros de seguros e que a companhia
os tem como prioridade. Ele, no entanto, pediu que
essa nova equipe de gestores e comerciais possam dar
um plus no atendimento e no relacionamento com os
profissionais locais.
Anuncie também a sua marca!
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Fonte: Rádio CNSeg

Casais homoafetivos: segurado
decide quem receberá indenização
A Susep estabeleceu uma norma que garante ao segurado o poder de
escolha sobre quem receberá a indenização do Seguro de vida. De acordo
com o professor da Escola Nacional de Seguros Bruno Kelly explica
que a regra é válida para todos, inclusive para os casais homoafetivos.
Ele destaca ainda que é importante reforçar o conceito de que seguro de
vida não é uma herança, portanto o segurado tem o direito de estabelecer
quem será o beneficiário. “O mesmo vale para casais homoafetivos,
que podem atribuir o benefício ao companheiro ou à companheira.

e-mail: victor@sincor-am.org.br
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Fonte: Sincor-AM/RR

Eleições no Sincor AM/RR dá vitória à atual diretoria
Após registro de chapa única, a atual

RELAÇÃO DOS NOMES DA NOVA DIRETORIA SINCOR AM/RR 2018-2021

diretoria teve ratificada a vitória nas
urnas com 100% dos votos válidos.
A

eleição

01/11,

ocorreu
na

sede

nesta
da

quarta,

instituição.

O presidente do Sincor, Jair Fernandes,
agradeceu a todos os corretores que
manifestaram seu apoio e confiança
na atual diretoria, mas que tem
a

consciência

da

necessidade

da

inovação e superação para a nova
realidade sindical e estar ao lado dos
profissionais corretores nas demandas
que se apresentam nocivas ao mercado.

Anuncie também a sua marca!
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Nome
Jair Antonio Martins Fernandes
João Candido Gomes Neto
Erico leonardo Pereira Parente
Ernesto Pereira de Vasconcelos
Francisco de Assis Silva de Sales
Joaquim Vidinha de Souza Filho
Antonio dos Reis Ventura
Elianete Florêncio Gonçalves Batista
Mary Rodrigues de Siqueira Torres
Alvaro Regis de Menezes Junior
Elias Brasilino de Souza
Jose Raimundo Leão Prado
Victor Sergio Pereira do Nascimento
Karen Rodrigues Nazaré
Ulysses Rufino Taumaturgo Veiga
Anunciada Almeida Alves
Francisco das Chagas Castro
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Fonte: Sincor-AM/RR

Identidade Profissional é entregue a corretor de Manaus

Eduardo de Melo e Jair Fernandes

O corretor de seguros, Eduardo de Melo

profissional do Amazonas. Eduardo ficou

e Souza Perfeito, registro 1020155522,

feliz pelo recebimento do documento

recebeu das mãos do presidente do

que considera muito importante pra

Sincor AM/RR, Jair Fernandes, a sua

identificação profissional. Ele aproveitou

identidade profissional. Foi a primeira

para

carteira expedida pela Susep durante

que

o processo de recadastramento a um

esse direito do corretor de seguros.

parabenizar
se

esforçaram

as

instituições

para

garantir

Fonte: Sincor-AM/RR

Presidente Sincor AM/RR, visita Allianz Seguros em São Paulo
O presidente do Sincor AM/RR, Jair Fernandes,
atendendo

convite,

participou

de

um

almoço na sede da Allianz em São Paulo
e foi recebido pela Sra. Daniella Kitadani
(Superintendente de Comunicação), Sra. Cléia
de Souza (Relações Institucionais) e pelo Sr.
Alexandre Luciano (Superintendente Regional).
Anuncie também a sua marca!
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Fonte Sincor AM/RR

Mapfre Manaus realiza palestra

Felipe Freitas, Jair Fernandes e Hamilton Torres

N

a manhã do dia 06, foram recebidos na sede do Sincor, pelo presidente Jair Fernandes, os Srs. Hamilton Torres Carneiro – Diretor Territorial
Nordeste/Norte Mapfre e Felipe Barbosa Freitas – Gerente da Filial Manaus Mapfre. Os gestores fizeram convite ao Jair Fernandes para participar
de uma palestra sobre os produtos da seguradora que ocorreu à noite na sede da seguradora e foi prestigiado por vários corretores que ao final
da palestra puderam desfrutar de happy hour.
Hamilton disse que a executiva da companhia vem realizando encontros em vários estados com objetivo de captar idéias e reivindicações da categoria
a fim de reestruturar suas dependências, qualificar o pessoal e melhorar o relacionamento com os Corretores de Seguros. Ele disse ainda que está feliz
pelo retorno a Manaus onde passará a atuar no comando regional.
Jair elogiou as ações informadas e manifestou a necessidade do estreitamento contínuo das relações com os Corretores de Seguros, os quais devem
merecer a atenção e tratamento recíproco alinhados a boa comunicação e ética profissional. Agradeceu pela visita e pelo convite da palestra e a noite
esteve presente prestigiando o evento.
Anuncie também a sua marca!
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Fonte: SINCOR AM/RR

Seguro Garantia na pauta do encontro com os
coretores de Manaus promovido pela JMalucelli
Esteve
em
visita
ao Sincor AM/RR a
senhora Isabela Arce,
gestora da JMalucelli
em
Manaus,
que
entregou ao presidente
Jair
Fernandes
um
convite para participar
de um evento que a
companhia irá promover
no próximo dia 09,
quinta-feira, com início
da cerimônia às 9:00h,
mas será servido antes
do início oficial um café
da manhã a todos os
convidados e ocorrerá
no auditório do The
Place Business Center.
Trata-se de um encontro
com os corretores de
seguros locais onde
Anuncie também a sua marca!
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se falará sobre as
tendências, perspectivas
e novidades do Seguro
Garantia.
Jair
Fernandes
agradeceu pelo convite
e disse que o seguro
garantia precisa, cada
vez mais, ser divulgado
ao mercado e que
a JMalucelli faz um
ótimo trabalho nesse
sentido. Disse ainda,
que é muito importante
a
participação
dos
profissionais
corretores, tanto os
que já comercializam o
produto quanto aqueles
que buscam novas
oportunidades.
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Escrito por gência Brasil / Monitor Digital /SINDSEG/SP

Número de novos MEIs é recorde no país

A

tendência é que, com a retomada
da economia e o surgimento de
novas vagas no mercado formal,
o número de nascimentos de MEIs sofra
um decréscimo - diz o vice-presidente de
Pessoa Jurídica da Serasa, Victor Loyola.
Entre as 1.545.360 novas empresas
instaladas no país entre janeiro e agosto
de 2017, 78,5% (ou 1.213.229) eram
microempreendimentos individuais (MEIs).
Ambos os registros são os maiores já
apurados pelo Indicador Serasa Experian de
Nascimentos de Empresas para o período,
além de 10,5% superior ao registrado
entre janeiro e agosto do ano passado,
quando 1.098.130 microempreendedores
individuais surgiram, frente a um total de
1.379.988 novos negócios.
Em agosto de 2017, quando surgiram
207.950 empresas, o número de novas
MEIs bateu recorde, comparado com todos
os meses de agosto desde 2010: foram
157.818 contra 145.070 nascimentos

Anuncie também a sua marca!

registrados em agosto de 2016, alta de
8,8%. Desde agosto de 2010 até agosto
de 2016 a representatividade dos MEIs foi
crescente e impulsionou o aumento geral
no número de empresas no país. Em agosto
de 2017, porém, nota-se uma variação para
baixo de 4,13% na participação dos MEIs
no total de novos negócios, em relação a
agosto de 2016.
- A tendência é que, com a retomada da
economia e o surgimento de novas vagas no
mercado formal, o número de nascimentos
de MEIs sofra um decréscimo - diz o vicepresidente de Pessoa Jurídica da Serasa,
Victor Loyola.
Em agosto de 2017, as Sociedades Limitadas
registraram a criação de 17.337 unidades
ou 8,3% do total de novos negócios;
também surgiram 20.316 Empresas
Individuais (9,8% do total). O nascimento
de novas empresas de outras naturezas
jurídicas representou 6,0% (12.479) de
todos os novos empreendimentos nascidos

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

e-mail: victor@sincor-am.org.br

em agosto.
No oitavo mês deste ano, o setor de serviços
continuou liderando o ranking dos mais
procurados por quem decidiu empreender:
das 207.950 novas empresas surgidas em
agosto de 2017, 132.728 eram de serviços,
o equivalente a 63,8% do total. Em seguida,
58.135 empresas comerciais (28,0% do
total) e, no setor industrial, foram abertas
16.329 empresas (7,9% do total) no mês.
Observa-se nos últimos sete anos um
crescimento constante na participação das
empresas de serviços no total de empresas
que nascem no país, passando de 52,7%
(agosto de 2010) para 63,8% (agosto de
2017).
Por outro lado, a participação do setor
comercial de empresas que surgem no
país tem recuado (de 36,2%, em agosto de
2010, para 28,0% em agosto de 2017). Já a
participação das novas empresas industriais
se mantém estável.

Clique aqui e visite nosso site
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O Sudeste segue liderando o ranking de
nascimento de empresas, com 109.260
novos negócios abertos em agosto de 2017
ou 52,5% do total. A Região Sul ocupou
a segunda posição, com 17,3% (35.924
empresas). O Nordeste ficou em terceiro
lugar, com participação de 16,6% e 34.481
novas empresas. O Centro-oeste registrou
a abertura de 18.782 empresas e foi
responsável por 9,0% de participação no
total de nascimentos, seguido pela Região
Norte, com 9.503 novas empresas ou 4,6%
do total de empreendimentos inaugurados.
A Região Centro-oeste foi a que registrou
maior alta no número de nascimentos
(19,3%) na comparação entre agosto de
2016 e agosto de 2017. O Norte teve
crescimento de 17,1% no período, seguida
pela Região Sudeste, que apresentou
elevação de 15,7%. O Sul contabilizou
a abertura de 14,3% a mais de novos
empreendimentos na comparação entre
agosto de 2016 e agosto de 2017 e, no
Nordeste, o aumento representou 11,6%.
Entre os estados, em agosto de 2017, São
Paulo foi responsável por 28,5% dos novos
Anuncie também a sua marca!

empreendimentos, totalizando 59.259.
Em seguida, o estado com maior número
de novas empresas foi o Rio de Janeiro,
com 22.803 nascimentos, 11,0% do total.
A terceira posição no ranking nacional
de nascimentos em agosto de 2017 ficou
com Minas Gerais, com 22.211 novos
empreendimentos, 10,7% do total.

individual, tenha uma pequena empresa,
recolha sua contribuição como autônomo,
e você vai poder cadastrar, ou melhor,
oferecer seu serviço lá. Aí funciona
assim: uma pessoa que tiver interesse em
contratar um pintor, por exemplo, ou um
pedreiro, é só entrar lá, escolher a cidade e
vai aparecer a lista de profissionais.

Para o levantamento, foi considerada a
quantidade mensal de novas empresas
registradas nas juntas comerciais de todas
as Unidades Federativas do Brasil bem como
a apuração mensal dos CNPJs consultados
pela primeira vez à base de dados da Serasa
Experian.

O presidente disse que seu governo liberou,
no início de outubro, R$ 9 bilhões em
linhas de crédito para as micro e pequenas
empresas. As linhas de crédito serão
ofertadas pela Caixa Econômica Federal
e pelos bancos do Brasil, Santander, Itaú,
Bradesco, Banco do Nordeste e Banco da
Amazônia.

Temer diz que governo prepara aplicativo
para oferecer serviços de autônomos
O Governo Federal vai lançar um
aplicativo digital voltado para os
microempreendedores. O anúncio foi feito
pelo presidente Michel Temer hoje.
- Em breve vamos lançar um aplicativo, o
chamado OPS, Oportunidades de Serviço.
Basta que você seja um microempreendedor

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

e-mail: victor@sincor-am.org.br

O nosso governo vem prestigiando os
nossos empreendedores com aquilo que
eles mais precisam: crédito para investir.
No início de outubro, anunciei um volume
de R$ 9 bilhões para que esses pequenos
empresários possam pegar um crédito
facilitado e, naturalmente, crescer.
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Escrito por c q c s / Revista Cobertura

Projeto de Lei quer coibir o comércio ilegal de seguros
Ainda no mês de agosto, a Câmara
dos Deputados vai instalar a comissão
especial que irá analisar o Projeto de
Lei 3139/2015 do deputado federal
Lucas Vergílio (SD/GO), que regula as
operações de seguros e resseguros.
“A justificativa do projeto de lei é

a de que a Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP vem
apurando, sistematicamente, através
de vários processos administrativos
sancionadores, originários de denúncias
a ela formalizadas, que diversas
associações, cooperativas e outros,
vêm atuando como se sociedades

seguradoras fossem, sem a devida
autorização legal”, disse, em rápida
entrevista ao site Justiça Em Foco o
deputado Lucas Vergílio.
Os líderes dos partidos devem indicar os
integrantes.

Fonte: SINCOR AM/RR

Sincor-AM/RR produz revista para Corretores
O Sincor-AM/RR está produzindo uma

Agora, o Magazine Sincor é uma

revista para os Corretores: o Magazine

publicação

Digital. A publicação foi criada a partir

um resumo das principais notícias

dos informativos que já eram produzidos

locais e nacionais importantes para

parceiros expondo sua marca como

pela entidade e distribuídos para todo o

os Corretores. A primeira edição foi

GBOEX, DSCAR e reguladora Alpha

Brasil.

publicada em janeiro de 2016. Ele tem

Vistoriadora.
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Escrito por Agência Câmara

Projeto obriga fiador ou avalista
a contratar seguros

F

iadores e avalistas poderão ter
de contratar seguro específico
para cobrir eventuais prejuízos,
se o Projeto de Lei 6734/16 for
aprovado pelo Congresso Nacional.
Autor da proposta, o deputado Dr.
Sinval Malheiros (Pode-SP) alerta
para os prejuízos que fiadores e
avalistas vêm tendo ao assumir
dívidas. “A contratação de um
seguro evitaria esse transtorno e
poderia tornar o segmento mais
popular e acessível a todos”, disse.
“Além disso, com a redução da
inadimplência, o mercado teria
muito a ganhar”, completou.
O projeto altera o Código Civil (Lei
10.406/02). O texto atual da lei diz
que, pelo contrato de fiança, uma
pessoa se compromete a cumprir

Anuncie também a sua marca!

obrigação assumida pelo devedor,
caso este não a cumpra. A proposta
acrescenta dispositivo vedando à
pessoa natural prestar fiança sem
seguro vinculado ao respectivo
contrato.

Lançamento do
Congresso da
Região Norte

O código atual estabelece ainda
que o pagamento de título de
crédito, que contenha obrigação de
pagar soma determinada, pode ser
garantido por aval. O projeto veda
à pessoa natural conceder o aval
sem seguro vinculado ao respectivo
título.
A proposta, que tramita em caráter
conclusivo, será analisada pelas
comissões de Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e
Serviços; e de Constituição e Justiça
e de Cidadania.
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Escrito por Comunicação Sincor (SEGS)

“Se não é seguro não é seguro”

J

oão Carlos, um brasileiro normal, na faixa
dos 30 anos, com profissão reconhecida,
emprego garantido, retirada mensal
razoável, ou boa, se levarmos em conta
os dias atuais, tem um contraparente que é
irmão da namorada de um cidadão que tem
uma “cooperativa” que faz seguro de carro
pela metade do preço de uma seguradora.
Todo mundo que fez “seguro” lá se deu
bem, economizou uma grana e ficou bem
protegido, com a “segurança econômica”
da “cooperativa” garantindo a indenização
no caso de acontecer alguma coisa com seu
carro.
Neste cenário, depois de conversar muito
com vários amigos e conhecidos, que
aconselharam João Carlos a seguir os passos
de tantas pessoas espertas que enjoaram de
pagar seguro para seguradoras caras, nosso
herói se decidiu e, na hora da renovação do
seguro, em vez de fazer a nova apólice com
seu corretor de muitos anos, foi na conversa
do povo e contratou a garantia do seu
automóvel com o tal contraparente que tinha
ligação direta com a “cooperativa”.

Anuncie também a sua marca!

Maravilha! Pagou menos da metade do
preço do seguro! Motivo mais do que válido
para comemorar, o que ele fez na semana
seguinte, bebendo chope com os amigos.
Foi aí que alguém interessado em seguir
seus passos, mas mais cauteloso, perguntou
qual era a garantia para danos a terceiros.
João Carlos não sabia, mas conversaria com
o contraparente para se informar sobre o
assunto e passar os valores para o amigo.
Telefonema dado, veio a surpresa. Não
tinha cobertura para terceiros, era só o
carro que estava “segurado”. Como assim?
Exatamente assim. A cooperativa não dava
cobertura para danos a terceiros, só o carro
era protegido. João Carlos tentou reclamar,
mas o contraparente colocou na linha um
“especialista” da “cooperativa”, que explicou
que com a economia no preço do seguro,
se precisasse, depois de um tempo ele teria
grana suficiente para pagar uma eventual
indenização.
Na semana seguinte, João Carlos entrou com
seu automóvel num lindo carro importado,
amassou a porta da frente e o para-lama,

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606
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que, ao amassar, levou junto o para-choque.
Aí ele descobriu que o barato pode sair caro.
Sem cobertura para danos a terceiros, João
Carlos teria que arcar com o conserto do carro
importado. Mas isso foi só o começo. Ao avisar
a “cooperativa” sobre a batida, descobriu que
eles não pagariam a indenização. Que o chefe
da “cooperativa” estava fora, sem data para
voltar, e só ele poderia autorizar o conserto…
Essa história é mentirinha, mas quantos casos
semelhantes acontecem todos os dias neste
País de gente esperta? Quantos milhares
de brasileiros estão caindo no golpe da
“cooperativa” ou da associação de proteção
veicular? Quantos estão descobrindo da
forma mais dura que o barato pode custar
caro? Seguro não é caro porque a seguradora
quer cobrar caro. Seguro é caro porque a
empresa precisa de capital mínimo, reservas
para garantir suas responsabilidades e,
dependendo do ramo, a sinistralidade é
alta. A diferença entre a seguradora e a
“cooperativa” é que uma segue a cartilha e a
outra vende sem se preocupar com o dia de
amanhã.
Clique aqui e visite nosso site
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Fonte: SINCOR/AMRR

Visita ao Sincor AM/RR – Sompo Seguros
– Diretor Comercial RJ/ES/NO/NE, acompanhado da Sra. Priscilla
Alencar– Gestora Filial Manaus e o Sr. Jair Fernandes – Presidente
do Sincor.
O Sr. Eduardo enfatizou a necessidade de todos do mercado de
seguros estarem antenados às transformações impostas pelo
mundo virtual. Falou, também, que geralmente, quando surgem
novos gestores, oriundos de outros segmentos, nos comandos
das instituições de seguros há uma melhora nos rumos daquela
companhia e também gera um plus pra todo o mercado de
seguros, pois esse profissional vem com visões inovadoras.
O presidente Jair Fernandes, disse que o “mercado de seguros”
precisa falar pra sociedade sobre a importância do nosso
segmento, dos produtos, das instituições e, principalmente, sobre
o papel do Corretor de Seguros. Disse ainda que embora haja
muitos avanços tecnológicos na nossa área, mas que há grandes
barreiras que impedem um desenvolvimento de alto nível.
Eduardo Fazio, Jair Fernandes e Priscilla Alencar

E

m conversa descontraída, mas vários assuntos do mercado
de seguros sendo abordados com ênfase ao comercio digital,
encontraram-se na sede do Sincor AM/RR o Sr. Eduardo Fazio

Anuncie também a sua marca!
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Eduardo Fazio disse estar feliz com os resultados da companhia
em Manaus e que está traçando estratégias para melhorar o
atendimento local. Finalizou confirmando presença e apoio
institucional ao VII Fórum Manaus Seguros e XII Troféu Vitória Régia
que ocorrerão em 23 de novembro. Jair Fernandes, agradeceu a
visita e o apoio aos eventos.

e-mail: victor@sincor-am.org.br
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Escrito por c q c s

Transportadora não pode oferecer seguros
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) divulgou comunicado informando que as empresas de transporte estão
proibidas de oferecer aos seus usuários o seguro facultativo complementar de viagem no transporte rodoviário interestadual e
internacional de passageiros.
De acordo com a agência reguladora, essa oferta deve ser feita exclusivamente “por empresas terceirizadas que gerenciam os
seguros, caso seja de interesse”.
O comunicado esclarece ainda que, devido à decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público
contra a União, não poderá mais regulamentar a comercialização desse seguro facultativo, por ser essa normatização “exclusiva da
Superintendência de Seguros Privados (Susep), vinculada ao Ministério da Fazenda”.
Fonte: Sincor –AM/RR

Seguradora SUHAI em SP recebe presidente do Sincor AM/RR
Visita
em

a
São

Seguradora
Paulo,

relacionamento.
com

o

Diretor

SUHAI

estreitando
Na

foto

Comercial,

Robson Tricarico e a Assessora
Comercial, Marcia Bessa.
Anuncie também a sua marca!
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Escrito por c q c s | Ivan Netto

Proteção veicular não é seguro em nenhum sentido

E

m tempos de crise, a busca por
garantia e tranquilidade pode levar
muitos proprietários de automóveis
a contratarem gato por lebre. Quem
procura por um preço mais em conta para
proteger o carro pode acabar achando
que a chamada proteção veicular é
uma opção ao seguro de auto. Mas é
bom ficar atento: proteção veicular não
é seguro em nenhum sentido. O alerta
é do CEO da Minuto Seguros, Marcelo
Blay, que recentemente publicou um
artigo sobre o assunto.
“A proteção veicular, oferecida por
cooperativas ou associações, funciona
como uma espécie de ‘seguro pirata’, já
que não oferece as mesmas condições
de um seguro, embora seja vendido
como se assim fosse. Entre os vários
Anuncie também a sua marca!

problemas enfrentados por aqueles que
optam por esta modalidade, estão o fato
de ela não oferecer qualquer tipo de
garantia, fiscalização ou regulamentação
por parte da Superintendência de
Seguros Privados (SUSEP), principal
órgão e responsável pela autorização,
controle e fiscalização dos mercados de
seguros no Brasil”, explica Blay.
Além do texto elaborado pelo seu CEO,
a Minuto Seguros preparou uma tabela
listando as principais diferenças entre
seguro e proteção veicular. O quadro
mostra que enquanto as seguradoras
possuem clientes e assumem os riscos,
as associações têm associados. Outro
ponto é que, caso a associação venha a
ter problemas financeiros, o associado
podem não receber a indenização.

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606
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Já com as seguradoras, a Susep exige
a manutenção de grandes reservas
calculadas com base estatística e com
rigor, para que o cliente nunca fique sem
receber seu pagamento em caso de um
sinistro.
“A cobertura de furto simples não
é oferecida na proteção veicular”.
Enquanto o recebimento da indenização
no seguro automotivo é certo, na
proteção veicular ela depende do caixa
da associação. E para citar mais um
exemplo comparativo, ao contrário do
que ocorre com os seguros, é praxe
haver franquia no pagamento de danos
a terceiros pelas empresas de “seguro
pirata”, finaliza Marcelo Blay.

Clique aqui e visite nosso site
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Fonte: Sincor AM/RR

Executivo da Tokio Marine, Marcos Kobayashi, visita o SINCOR AM/RR
alavancar mais negócios e aumentar os índices de penetração
dos produtos da companhia. Ele disse ainda que a equipe vem
se preparando para melhorar, a cada dia, o desempenho no
atendimento e servir com qualidade o corretor de seguros
em todos os canais disponíveis. “Para nós da Tokio Marine
o corretor de seguros é o principal canal de distribuição dos
produtos e protagonista dos resultados positivos do mercado”,
finalizou.

Amanda Franco, Jair Fernandes, Regiane Coelho, Marcos Kobayashi

O

Sr. Marcos Kenji Kobayashi é superintendente
comercial nacional vida da seguradora Tokio Marine.
Ele, acompanhado da gerente da filial Manaus Sra.
Regiane de Souza Coelho e da gerente comercial Amanda Sena
Franco, fez visita ao Sincor e foi recebido pelo presidente, Jair
Fernandes.
Marcos Kenji, disse acreditar no potencial da região Norte para

Anuncie também a sua marca!
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O executivo demonstrou interesse em saber das ações
do Sincor para ajudar na qualificação e no fortalecimento
do mercado local e também sobre os eventos que serão
realizados no próximo dia 23 de novembro. O presidente Jair
Fernandes argumentou que o Sincor desempenha um papel
muito importante no mercado, pois, mesmo em condições
adversas, consegue disponibilizar aos corretores grandes
momentos que possibilitam a reciclagem dos serviços e
“antenados” nas questões contemporâneas e as tendências
do mercado. Isso se dá através da palestras e cursos em
parceria com a Escola Nacional de Seguros, através do Fórum
que reúne vários especialistas e representantes do mercado,
através do incentivo a ida dos corretores aos congressos em
outros estados. Acrescentou que o Sincor tem vários canais

e-mail: victor@sincor-am.org.br
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de mídias onde divulga as ações e
notícias do mercado: newsletter,
face e site... Jair destacou o papel
representativo do Sincor perante
as entidades públicas e privadas
em defesa dos interesses da
categoria.
Quanto aos eventos do dia 23
de novembro, o presidente
disse que são os dois mais
tradicionais eventos de todo o
Norte onde estarão reunidos
todos os componentes do
mercado: corretores, seguradores,
funcionários, prestadores de
serviços,
representantes
do
mercado nacional e convidados.
São
eventos
de
grande
importância e necessários para o
mercado local.
Ao final o Sr. Marcos fez elogios
a gestão da diretoria do Sincor e
confirmou a participação e apoio
da Tokio nesses eventos.
Anuncie também a sua marca!
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Escrito por Caroline Campos - Gerente Nacional de Varejo da AGIS Distribuidora

ZIM: a solução digital que irá facilitar o
trabalho e aumentar as vendas dos corretores

V

ender mais, potencializar a
aproximação
com
clientes,
visualizar dados remotamente
e poupar tempo. Esses são alguns dos
benefícios que o corretor de seguros
terá com a utilização do Zim, uma
solução digital totalmente inovadora no
mercado de seguros, que será lançada
no dia 12 de outubro, em homenagem
ao Dia do Corretor.
O Zim é uma solução criada
especialmente para o corretor de
seguros. Foi idealizada com foco
no perfil e comportamento desse
profissional, com funções fáceis de
usar e interface intuitiva, reunindo
ferramentas necessárias para que seu
trabalho se torne mais prático, eficiente

Anuncie também a sua marca!

e competitivo.
“A rotina de trabalho do corretor de
seguros é complexa e exaustiva. Hoje,
ele gasta muito tempo na atividade
meio e tem pouco tempo para o que
interessa vender e se relacionar melhor
com o cliente. Recursos e ferramentas
que venham para facilitar o seu dia-a-dia
são muito bem-vindos. É, por isso, que
aguardamos com grande expectativa
a chegada do Zim ao mercado. Sem
dúvida, será um valioso e poderoso
aliado para o corretor desempenhar
suas funções, organizando melhor sua
vida e aumentando a produtividade
do negócio”, adianta o presidente da
Fenacor, Armando Vergílio.
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Fonte: Sincor AM/RR

Representantes da Hapvida visitam o Sincor AM/RR
de seguros para cada vez mais melhorar
os negócios de venda dos planos junto
a sociedade.
A Sra. Deuza parabenizou a atuação do
Sincor perante o mercado de seguros
e manifestou interesse em anunciar
nas mídias da instituição bem como
levará, a sua diretoria, a necessidade
de participação e patrocínio ao Fórum
de Seguros e Troféu Vitória Régia que
ocorrerá em novembro. Ela acredita
que a Hapvida marcará, fortemente, sua
presença nesses eventos.
Deuza Aguiar, Jair Fernandes, Luiza Helena

C

om a intenção de estreitar o
relacionamento
institucional
com o Sincor, estiveram em
visita na sede do sindicato as senhoras
Deuza Aguiar – Diretora Comercial
e Luiza Helena – Gerente Comercial.
Anuncie também a sua marca!

As
executivas
informaram
dos
investimentos realizados na região, em
particular em Manaus, onde apresenta
crescimentos constantes no segmento
saúde. Disseram que buscam ampliar a
parceria com os profissionais corretores
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O presidente do Sincor, Jair Fernandes,
agradeceu pela visita e fez uma
explanação dos trabalhos desenvolvidos
em prol do fortalecimento do mercado
e que espera que esse relacionamento
com a Hapvida possa se ampliar e
gerar oportunidades aos profissionais
corretores de seguros.
Clique aqui e visite nosso site
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Escrito por c q c s

Comissão aprova proposta de Lucas Vergilio de
realização de audiência pública para discutir PL
3139/2015

A

Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao Projeto de Lei 3139/15
aprovou requerimento que sugere a
realização de audiência pública para discutir
a proposta. O autor do requerimento é o
deputado Lucas Vergilio (SD-GO), que também
elaborou o projeto, o qual proíbe associações
e cooperativas ou clubes de benefícios de
comercializarem contratos de natureza
securitária.

de seguros; a comercialização de produtos
securitários e “o processo de fiscalização deste
que é um dos mais robustos, consolidados e
eficientes mercados do país”.

Pelo texto aprovado, serão convidados
para participarem da audiência pública
representantes da Fenacor, CNSeg, Susep,
Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon)
do Ministério da Justiça e Segurança Pública; e
Associação Brasileira de Defesa do Consumidor
– PROTESTE.

O projeto de lei do deputado Lucas Vergílio
proíbe associações, cooperativas e clubes de
benefícios de constituir, operar, comercializar
ou realizar contratos de natureza securitária, ou
quaisquer produtos que prevejam coberturas,
ressarcimentos, indenizações e proteção para
quaisquer fins, inclusive aqueles que sejam
assemelhados ou idênticos aos de seguros de
danos ou de pessoas, assim como instituir e
administrar fundos mútuos, para as finalidades
descritas.

Segundo Lucas Vergilio, o objetivo é debater
o mercado de seguros, sua regulamentação
e funcionamento; o trabalho dos corretores
Anuncie também a sua marca!

O deputado acrescentou ainda que o mais
importante é “a observância do interesse
público e a proteção dos consumidores de
seguros privados”.
PROJETO
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De acordo com o projeto, as pessoas naturais
e pessoas jurídicas que desrespeitarem a lei,
estarão sujeitas à sanção administrativa, pelo
órgão regulador de seguro, de multa igual ao
valor da soma das importâncias seguradas.
Independentemente
dessas
sanções
administrativas,
as
pessoas
naturais
enquadradas nas disposições da lei, na condição
e administradores, diretores ou gestores,
também poderão ser responsabilizadas,
criminalmente.
O texto estabelece ainda que somente poderão
operar em seguros privados as sociedades
anônimas ou cooperativas, desde que
devidamente autorizadas pelo órgão supervisor
e fiscalizador do mercado de seguros.
No caso das cooperativas, a atuação ficará
restrita aos seguros agrícolas, de saúde e de
acidentes do trabalho.
Clique aqui e visite nosso site
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Fonte: Sincor AM/RR

Sincor AM/RR promove encontro dos corretores de Boa Vista

O

SINCOR AM/RR realizará,
no próximo dia 09/11, o
encontro anual dos corretores
de seguros de Boa Vista. O
evento será realizado no hotel Aipana
Plaza em Boa Vista e contará com a
presença de vários representantes
de seguradoras e do presidente do
Sincor, Jair Fernandes, que falará sobre
a atuação da entidade e de vários
assuntos do mercado de seguros.
Haverá uma palestra sobre seguro de
vida que será ministrada pelo Sr. César
Luiz da Silva – Superintendente Regional
da Icatu Seguros.
Para essa realização o Sincor contou
com o apoio das seguradoras Icatu
Seguros, Porto Seguros e HDI Seguros.
Ao final será servido um coquetel a
todos os presentes.

Anuncie também a sua marca!
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Fonte: Sincor AM/RR

Gestores da Tokio Marine visitam o SINCOR AM/RR
O executivo,
Sr. José Luis,
comentou
sobre
o
crescimento
positivo da
companhia
e
das
expectativas
de melhorar
e s s e
crescimento,

José Luis, Regiane Coelho, Jair Fernandes e Cefas Paiva

O

Sincor AM/RR recebeu as ilustres
visitas dos gestores da Tókio
Marine, o Sr. José Luis S. F. Silva
– Diretor Comercial Varejo Nacional, Sr.
Cefas Paiva Rodrigues – Superintendente
Regional Comercial Varejo e Regiane de
Souza Coelho – Gerente Filial Manaus.

Anuncie também a sua marca!

principalmente aqui na praça de Manaus
onde já está sendo desenvolvido um
ótimo trabalho pela equipe local sob o
comando da gestora Regiane Coelho.
Ele disse ainda que, recentemente, foi
contratada a senhora Marilene Ferreira,
a qual se juntou a equipe para ajudar nos
objetivos projetados.
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O presidente do Sincor, Jair Fernandes,
agradeceu pela visita e parabenizou
pela contratação da Marilene, a qual
considera grande profissional e desejou
sucesso a toda equipe. Ele agradeceu
também pelo convite que recebeu para
participar, no dia 19, no hotel Blue
Tree, de uma palestra (bate papo) com
a presença de corretores convidados e
será ministrada pelo diretor José Luis
e, dentre outros assuntos, abordará
a questão do seguro no mercado on
line, assunto esse que será abordado
no VII Fórum de Seguros em Manaus,
cujo tema será “O seguro no mundo
tecnológico”
Os executivos confirmaram também,
apoio e presença nos eventos do dia
23/11, o Fórum de Seguros e o Troféu
Vitória Régia.
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Fonte: Fenacor - Sincor AM/RR

Fenacor, com o apoio dos Sindicatos filiados, faz esclarecimento
“Inovar não é só mudar de pensamento;
é,
principalmente,
mudar
de
comportamento e de mentalidade”.
No auge da permanente revolução
digital e da era da inovação é inaceitável
e incompreensível, que os ventríloquos
do atraso ainda ambicionem deter
os avanços tecnológicos que surgem
diariamente
em
benefício
da
sociedade. Combater o futuro, recusar
a modernidade resvala naquilo que
se pode dizer: a insanidade. Ousar e
propor o novo são desafios permanentes
que exigem, de todos, coragem e
determinação.
Premissas
bolorentas,
suspeições
deliberadas e infundadas, construídas
a partir da desinformação ou
obscurantismo, não irão construir
conclusões verdadeiras.
Críticas

açodadas
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ou

feitas

sem

fundamento verídico com base em
factoides não se sustentam por muito
tempo e não podem ser levadas a
sério por pessoas consequentes e
responsáveis.
O descrédito é ainda maior para quem
usa esse artifício para fins exclusivamente
políticos. É o que ocorre neste momento
histórico para os corretores de seguros,
que lamentavelmente, alguns tentam
manchar com ilações não verdadeiras e
com absurdos ataques feitos ao processo
que resultou no desenvolvimento, pela
Fenacor, da maior e melhor plataforma
de soluções tecnológicas para a
categoria.
As
delirantes
manifestações
do
presidente
do
SINCOR-RJ,
que
intencionalmente embaralha - por
motivações pessoais e políticas - a força
construtiva dos moinhos com demônios
imaginários encontra tradução na
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ignorância ou na má-fé.
Talvez, e provavelmente, essa estranha
hostilidade do Sincor-RJ possa também
ser explicada pelo fato de que se trata do
único Sindicato não filiado à FENACOR e,
consequentemente, seus associados,
lamentavelmente, não poderão ter o uso
pleno e a gratuidade da nova plataforma
por dois anos.
Assim sendo, claramente se vê então
que essa sua manifestação contrária ao
Zim, na verdade se trata de já antecipar
a desculpa. Nada mais é do que a clara
tentativa de se justificar diante dos
corretores de seguros do Rio de Janeiro.
A
FENACOR
tem
legitimidade
para defender a categoria por ela
representada, e vem fazendo isso clara e
decisivamente. Como exemplos recentes
disso temos a inserção e a manutenção
no SuperSimples e a guerra que estamos
Clique aqui e visite nosso site

26

Magazine

Revista Eletrônica do Sindicato dos Corretores de Seguros e de Capacitação e Previdência
Privada nos Estados do Amazonas e Roraima. Ano II, edição nº 6 (Jul-Dez/2017)

travando no combate às associações de
proteção veicular.

radicalmente, seu plano enganoso de
comunicação.

Da mesma maneira o fez e continuará
a fazê-lo, também, especial e
notadamente, em relação a Youse, não
só ingressando com ações na Justiça,
mas, fazendo incursões administrativas,
políticas e institucionais e contundentes
campanhas contra a sua atuação ilegal e
em desacordo as regras em vigor.

Além disso, a autarquia reguladora,
devidamente lastreada em consistentes
e sólidos fundamentos legais e jurídicos,
recentemente indeferiu o pedido de
registro da Youse como seguradora.

Somente denúncias junto à SUSEP foram
cinco, além de mais uma denúncia
formalizada na Comissão de Ética da
CNSEG/Fenseg.
Como resultado prático dessa atuação
da Fenacor, a Youse teve de retroceder e
modificar substancialmente sua postura
e atuação. Admitiu a importância
e a necessidade do corretor, como
interveniente nos contratos de seguros,
e passou a aceitar a livre indicação, por
parte do cliente, do corretor de seguros
de sua preferência, tendo abortado
produtos que não eram bons e alterado,
Anuncie também a sua marca!

Como se vê, a Federação, no seu âmbito
de atuação legal e institucional, não tem
medido esforços no sentido de aprimorar
a eficiência a produtividade e, em
especial, a salvaguarda dos interesses
individuais e coletivos da nossa categoria
e do nosso segmento. Por isso, a Fenacor
se sente obrigada a reestabelecer,
neste momento, a verdade dos fatos e
a contestar, pontualmente, as ilações
quixotescas do presidente do Sincor-RJ.
A Caixa seguradora é apenas um
investidor na Wiz e detém somente 25%
do seu capital.
A bem da verdade, a WIZ não possui
qualquer relação acionária ou de gestão
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com a plataforma Youse.
A Wiz, empresa que desenvolveu o
ZIM em parceria com a FENACOR,
é
completamente
segregada
e
independente da Youse. Inclusive estas
tem visões bem distintas e antagônicas.
Enquanto a Youse apostou na
Distribuição direta de seguros, tentando
marginalizar o corretor de seguros, a Wiz
sempre acreditou no papel fundamental
do corretor de seguros neste processo.
Isto fica evidente na plataforma ZIM. Ela
é toda desenvolvida tendo o corretor
de seguros como único protagonista.
Aliás, foi essa uma das razões que levou
a FENACOR a firmar um contrato com
esta empresa visando desenvolver e
disponibilizar para os corretores de
seguros a melhor, mais adequada e
moderna solução.
A WIZ não atua e não atuará como
corretora de seguros no caso específico
do ZIM.
Ao

contrário

dos

devaneios
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conspiratórios, o ZIM é uma solução
digital criada especialmente para
aumentar a produtividade do corretor
de seguros. É o resultado de esforço
conjunto da Fenacor e da Wiz
Soluções que, através de uma parceria
transparente, abriu uma revolucionária
porta para o futuro com objetivos claros
e definidos, a saber:

dispõe, no momento, das seguintes
funcionalidades:

proteção e, principalmente, segurança
jurídica e tecnológica.

• Comunicação personalizada para uso
do corretor;

• Criar uma plataforma tecnológica para
inserir e manter o corretor de seguros na
era digital;

• Recebimento de pedido de cotação de
seguro entre cliente e corretor;

O ZIM é um porto moderno e
seguríssimo. O compromisso público
e inarredável do ZIM é o de manter
o sigilo, a confidencialidade e a
integridade das informações bem como
da inviolabilidade da carteira de clientes
do corretor, conforme detalhamento
abaixo:

• Aumentar a produtividade do corretor
de seguros;
• Potencializar negócios do corretor de
seguro, inclusive com a venda de novos
produtos e/ou serviços.
De braços dados com os interesses
da categoria, aliada com a irrecusável
modernidade, a parceria abusou,
sim, de inovação, pesquisa, ousadia,
investimentos e espírito coletivo
para propor uma solução atual que

Anuncie também a sua marca!

• Chat entre cliente e corretor;
• Estatística com diversos indicadores
para gestão do corretor;

• Envio de proposta de seguro por meio
do corretor;
• Central de apoio, com canais de ajuda
para tirar dúvidas do corretor (via chat e
e-mail);
• Clube de benefícios para o corretor (e
seu cliente) trocar pontos, conforme uso
da solução;
Como não poderia ser diferente, a
ferramenta tecnológica desenvolvida
para aqueles que mais entendem de
seguro, está resguardada com garantias,
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• A solução conta com certificados de
segurança e investimento na melhor
tecnologia disponível e adotando o mais
alto nível de governança corporativa.
• O ZIM conta com seguro E&O que
protege de qualquer “sinistro com
a carteira de clientes” dentro da
plataforma, com importância segurada
de até R$ 5 milhões.
• Armazenamento de dados é feito
através de ambiente Microsoft Azuree,
ambiente Salesforce.

Clique aqui e visite nosso site
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O ZIM também oferece ao corretor de
seguros o tempo que ele tanto necessita
para exercer a sua atividade fim, a
comercialização de seguros. Isso significa
mais negócios, maior faturamento,
melhor posicionamento no mercado.
Como indica estudo feito recentemente
pela FENACOR, os profissionais de
pequeno ou médio porte gastam dois
terços do seu tempo (65%) na atividade
meio e somente 35% são destinados à
comercialização de seguros.
A nova solução oferecida pela Fenacor,
e que se será gratuita por um bom
tempo para os associados dos Sincors,
inverte essa lógica, aprimora e qualifica
o relacionamento com o cliente e pode
mais que dobrar o tempo utilizado pelo
corretor para vender seguros.
• Essa é uma parceria transparente
e sustentada por um minucioso e
detalhado contrato firmado com o
respaldo de um importante escritório de
Anuncie também a sua marca!

advocacia.
Tal contrato, como todos do gênero,
inclui termos de confidencialidade,
ferramenta importante para proteger
informações sigilosas de um projeto tão
grande e importante como esse.
Ainda assim, em comum acordo com
a WIZ, a FENACOR adianta alguns
dispositivos contratuais que asseguram
total proteção ao corretor de seguros:
A - O Contrato estabelece uma parceria
cujo objeto é o desenvolvimento,
implementação e operação, pela
WIZ Soluções e pela FENACOR, EM
CONJUNTO, de uma plataforma
tecnológica destinada aos corretores de
seguros, de modo que estes tenham a
oportunidade de comercializar produtos
de seguros e outros serviços para seus
clientes em UM AMBIENTE DIGITAL.
B – A WIZ obrigatoriamente terá
de respeitar a confidencialidade
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manutenção de sigilo e dos dados e
informações fornecidos à Plataforma,
inclusive a GARANTIA DE PRESERVAÇÃO
DOS NEGÓCIOS E CARTEIRA DE CLIENTES
DOS
CORRETORES
ADERENTES,
garantindo, inclusive a manutenção
desse compromisso de confidencialidade
e de não concorrência, se e quando,
o corretor vier a deixar de integrar
a Plataforma, comprometendo-se a
evitar que terceiros (inclusive outros
Associados Usuários) tenham acesso a
tais dados e informações e uso diverso
do escopo do presente Contrato.
C – A WIZ também se compromete a
garantir a inviolabilidade e integridade
da carteira de clientes dos Associados
Usuários e a PRESERVAR EM FAVOR
DESTES A INTEGRALIDADE DA COMISSÃO
A QUE FIZEREM JUS, proveniente do
produto comercializado aos clientes
dentro da plataforma.
D – A WIZ igualmente deverá manter
registros de transações e aderências
Clique aqui e visite nosso site
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de usuários da Plataforma, de forma
a permitir o acompanhamento e a
auditoria dos negócios da Plataforma
com o intuito de verificar o cumprimento
das normas previstas neste Contrato.
Trata-se de uma relação extremamente
exigente, muito bem estruturada e de
um contrato elaborado com observância
a preceitos éticos e técnicos, além de
conter todos os cuidados necessários e
que expressa a dimensão dessa parceria,
que por sua vez foi detidamente e
minuciosamente analisada e aprovada
unanimemente pelo comitê tecnológico
da Fenacor que tem um mandato para
isso conferido por uma decisão também
unânime de duas assembleias da
federação.
Aqueles que sempre desconfiam e
duvidam da eficácia de contratos como
este e da seriedade das empresas e
instituições envolvidas nesta parceria,
certamente são os que ainda vivem
presos, infelizmente, em um Brasil do
Anuncie também a sua marca!

“vale tudo”, provavelmente por ser esta
a régua que eles utilizam para medir os
outros.
• Pelo Contrato firmado, foram criados
Comitês de supervisão e curadoria bem
como estratégico e de desenvolvimento,
com o propósito de efetuar os ajustes
que se fizerem necessários além de
aumentar a eficiência na utilização da
Plataforma e definição de relatórios e
indicadores utilizados para acompanhar
os resultados e projeções de vendas
dentro da Plataforma; e de auditoria,
que irá definir as regras de gestão
da carteira de clientes trazidos pelos
corretores aderentes; e apurar eventuais
denúncias realizadas pelos Associados
Usuários, podendo a Fenacor solicitar
informações,
esclarecimentos
e
correções à WIZ nestas hipóteses.
• O ZIM é uma plataforma pela qual
clientes ou potenciais clientes em
busca de serviços de seguridade,
financeiros e outros, sejam pessoas
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físicas ou jurídicas, podem
sempre através do corretor de
propostas de produtos de
serviços financeiros entre
frisamos, sempre vinculados
corretores cadastrados.

solicitar,
seguros,
seguros,
outros,
a seus

• Além de tudo repetimos : a adesão
ao Zim é facultativa, como em qualquer
outra ferramenta tecnológica. E o
corretor tem a opção de sair a qualquer
momento. Por meio do próprio
aplicativo, todos os dados dos clientes
e suas apólices são automaticamente
apagados, não sendo mais possível
recuperar - inclusive o histórico de
interação que desenvolver no Zim.”
• Somente pessoas físicas ou jurídicas
habilitadas a exercerem a atividade de
corretagem poderão se cadastrar na
Plataforma como Corretores. O Corretor
será o único (com total segurança) que
terá acesso ao seu login e senha usados
para acessar a Plataforma.
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• A FENACOR decidiu, sim, adotar uma
ação é uma atitude corajosa e não ficar
só assistindo o debate tão intenso e
ameaçador para a categoria, qual seja
o ingresso da tecnologia de ponta,
que todos estão falando irá reduzir os
espaços para os corretores de seguros.
Até porque, sabemos, ninguém ou
nenhuma instituição teria isoladamente
capacidade financeira para bancar um
projeto tão dispendioso e construir
solução com essa robustez.

“Três coisas em demasia e três coisas
em falta são perniciosas aos homens:
falar muito e saber pouco; gastar muito
e possuir pouco; estimar-se muito e não
valer quase nada”.

• É importante salientar que a
FENACOR buscou um parceiro com
grande capacidade e musculatura
financeira, com know how estratégico
e conhecimento operacional, para que
essa parceria seja duradoura, perene e
de longo prazo.
Por fim, lembremos do insubstituível
ensinamento de Miguel de Cervantes,
autor da ficção “Dom Quixote de La
Mancha”, referida acima, para lamentar
os despropósitos das vozes do atraso:

Anuncie também a sua marca!
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Fonte: Fenacor

Fenacor orienta corretores sobre
como proceder após alterações

A

Lei
Complementar
155/16,
sancionada em outubro de
2016, alterou a legislação que
trata sobre o Simples Nacional. Foram
aprovados, entre outros pontos, a
elevação do teto de receita para 2018,
a inclusão de outras atividades, a
alteração da fórmula dos cálculos e dos
anexos, com parcelas de dedução.
No que se refere às Sociedades
Corretoras de Seguros, até o
momento não houve alteração de
enquadramento de Anexo, pois o artigo
18, parágrafo 5º B, inciso XVII, não foi
incluído nas alterações contidas na Lei
Complementar nº 155, parágrafo 5° M,
que altera a fórmula de enquadramento
nos Anexos para definição de alíquota no
Simples Nacional, quando diz “Quando
a relação entre a folha de salário e a
Anuncie também a sua marca!

receita bruta da microempresa ou da
empresa de pequeno porte for inferior
a 28% (vinte e oito por cento), serão
tributadas na forma do Anexo V desta
Lei Complementar.

feitos da seguinte forma:

Portanto, as sociedades corretoras de
seguros continuam enquadradas no
Anexo III, que é a opção mais vantajosa
para a categoria e representou uma
grande conquista.

2 – Corretoras com faturamento anual
de R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 –
terão que fazer o cálculo da DAS (guia de
recolhimento) pela alíquota de 11,20%,
com parcela a deduzir no valor de R$
9.360,00.

Todavia, o Anexo III foi alterado, pois
tinha 20 (vinte) alíquotas e foi reduzido
para 6 (seis) alíquotas, a partir de 2018,
mas aumentou o limite de receita de R$
3.600.000,00 para R$ 4.800.000,00, com
uma novidade, foram criadas as parcelas
a deduzir que serão aplicadas após o
cálculo do imposto (DAS).
Assim, os cálculos para 2018 deverão ser
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1 – Corretoras de Seguros com um
faturamento anual de até R$ 180 mil
-permanecem com alíquota de 6%.

Vejam, abaixo, alguns exemplos de como
deverão ser feitos os cálculos:
Primeiro Exemplo: Para uma receita
bruta de corretagem de seguros de
R$25.000,00 (mês):
R$25.000,00 x 12 = R$300.000,00
R$300.000,00 x 11,20% (alíquota) =
Clique aqui e visite nosso site
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R$33.600,00
R$33.600,00 – R$9.360,00 (parcela a
deduzir) = R$24.240,00
R$24.240,00 / 12 = R$2.020,00 (Imposto
a Recolher – DAS).
Na metodologia anterior, recolheria o
valor de R$2.052,50. Portanto, neste
caso, houve uma redução do imposto a
pagar no montante de R$32,50 mesmo
com a aplicação da nova tabela.
Segundo Exemplo: Para uma receita
bruta de corretagem de seguros de
R$40.000,00 (mês):
R$40.000,00 x 12 = R$480.000,00
R$480.000,00 x 13,50% (alíquota) =
R$64.800,00
R$64.800,00 – R$17.640,00 (parcela a
deduzir) = R$47.160,00
R$47.160,00 / 12 = R$3.930,00 (Imposto
a Recolher – DAS).
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Na metodologia anterior, recolheria o
valor de R$3.847,50. Portanto, neste
caso, houve uma majoração de imposto
a pagar no montante de R$82,50.

R$150.000,00 x 12 = R$1.800.000,00

Terceiro Exemplo: Para uma receita
bruta de corretagem de seguros de
R$60.000,00 (mês):

R$288.000,00 – R$35.640,00 (parcela a
deduzir) = R$252.360,00

R$60.000,00 x 12 = R$720.000,00
R$720.000,00 x 13,50% (alíquota) =
R$97.200,00
R$97.200,00 – R$17.640,00 (parcela a
deduzir) = R$79.560,00
R$79.560,00 / 12 = R$6.630,00 (Imposto
a Recolher – DAS).

R$1.800.000,00 x 16% (alíquota) =
R$288.000,00

R$252.360,00 / 12 = R$21.030,00
(Imposto a Recolher – DAS).
Na metodologia anterior, recolheria o
valor de R$20.520,00. Portanto, neste
caso, houve uma majoração de imposto
a pagar no montante de R$510,00.
Quinto Exemplo: Para uma receita
bruta de corretagem de seguros de
R$300.000,00 (mês):

Na metodologia anterior, recolheria o
valor de R$6.786,00. Portanto, neste
caso, houve uma majoração de imposto
a pagar no montante de R$156,00.

R$300.000,00 x 12 = R$3.600.000,00

Quarto Exemplo: Para uma receita
bruta de corretagem de seguros de
R$150.000,00 (mês):

R$756.000,00 – R$125.640,00 (parcela a
deduzir) = R$630.360,00
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R$3.600.000,00 x 21% (alíquota) =
R$756.000,00

R$630.360,00 / 12 = R$52.530,00
Clique aqui e visite nosso site
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(Imposto a Recolher – DAS).
Na metodologia anterior, recolheria o
valor de R$52.260,00. Portanto, neste
caso, houve uma majoração de imposto
a pagar no montante de R$270,00.
Sexto e Último Exemplo: Para uma
receita bruta de corretagem de seguros
de R$400.000,00 (mês):
R$400.000,00 x 12 = R$4.800.000,00
R$4.800.000,00 x 33% (alíquota) =
R$1.584.000,00
R$1.584,000,00 – R$648.000,00 (parcela
a deduzir) = R$936.000,00
R$936.000,00 / 12 = R$78.000,00
(Imposto a Recolher – DAS).
Neste caso, não existe comparação
pois este valor de R$400.000,00 mês e
R$4.800,000,00 ano não estava previsto
na tabela anterior.
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Fonte: Sincor AM/RR.

VII Fórum Manaus Seguros
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R

ealizado
anualmente
pelo
Sindicato dos Corretores de
Seguros dos estados Amazonas e
Roraima (Sincor AM-RR), o VII Fórum
Manaus Seguros, que aconteceu no
centro de convenções do Manaus
Plaza Shopping no dia 23 de novembro,
teve como tema neste ano “Seguro
no Mundo Tecnológico” como missão
reunir representantes de seguradoras,
corretores de seguros e públicos de
interesse da indústria corretora da
região Norte do Brasil, para oferecer
palestras com temas atuais e coerentes
com a realidade do setor. A ideia de ter
promovido o Fórum tendo como tema
a Tecnologia, é um reflexo da revolução
digital que o mundo está passando,
onde quase tudo pode ser feito na
palma da mão em poucos minutos.
O
mercado
de
seguros
tem
acompanhado essa realidade. Já
é possível encontrar plataformas
desenvolvidas para facilitar o trabalho e
o processo de seguradoras e corretores,
ou então aplicativos pensados para
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aqueles que preferem ter mais
autonomia nas decisões. O mundo está
mudando, e a indústria corretora está
caminhando junto para continuar se
prospectando.
Durante a cerimônia de abertura com
início às 13h30, o Presidente do Sincor
AM-RR, Jair Fernandes, manifestou
sua alegria em estar promovendo um
evento que vem crescendo anualmente
e que tem gerado excelentes resultados
para quem participa. “É necessário
que aconteça esse evento, pois é a

única oportunidade que os corretores
da região têm de estar de frente com
os especialistas e representantes
de instituições para discutir sobre
as atualidades do mercado” disse.
Compuseram o dispositivo de honra
juntamente com o presidente do Sincor
AM-RR a senhora Maria Filomena
Magalhães, presidente do Sincor MG e
Diretora de Eventos da Fenacor, o senhor
Jair da Conceição, 1º Delegado do Sincor
TO e Vice-presidente do Fenacor Região
Norte, o senhor Geraldo Cavalcante,
Presidente do Sincor RO-AC, e o senhor
Juscelino Kubitscheck Araujo, Secretário
de Estado representando o Governador
Amazonino Mendes.
PAINEL 1 - GESTÃO E TENDÊNCIAS DE
MERCADO
A primeira palestra que abriu os painéis
foi “A inovação tecnológica, a internet
e o impacto na venda e administração
das corretoras”, proferida pelo Gustavo
Cunha Mello, professor mestre da
Funenseg e Sócio da Correcta Corretora
de Seguros. Segundo ele, o mundo

Anuncie também a sua marca!
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atravessa, sem perceber, uma outra
revolução industrial, só que dessa
vez é da era digital. “É preciso que
todos estejam preparados para outras
mudanças que ainda estão por vir, para
continuar prestando um serviço de
qualidade ao mercado e promover as
coberturas necessárias que a economia
precisa para progredir.” disse.
Em seguida, Rosana Nerci Sá da Cyclos
trouxe a palestra “Competências
essenciais da liderança do século XXI”.
De uma maneira muito descontraída
e alto-astral, Rosana discutiu com
o público presente sobre como a
tecnologia pode contribuir para o
desenvolvimento da liderança do
corretor de seguros. De acordo com
a palestrante, é implícita a presença
da tecnologia em tudo, e cabe aos
profissionais de seguros se manterem
atualizados, mesmo para aqueles que
nasceram antes da era tecnológica, e
ainda reforçou que, tanto a geração
atual como as passadas podem se
complementar bastante com suas
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diferentes formas de olhar o mundo.
PAINEL 2 - NOVAS TECNOLOGIAS E
CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Dando continuidade à programação com
a segunda parte dos painéis, Guilherme
Contrucci, Diretor Executivo do portal
Vagas e Seguros e apresentador do
programa WebSeguros TV do portal UOL
contemplou o evento com sua palestra
“O mercado de seguros em 2020 e as 4
megatendências”. Conforme Contrucci
disse em seu debate, tecnologia é um
tema muito popular e debatido no
mundo inteiro, porém, é preciso ter
informações mais completas. “Será que
a demanda do mercado está nas redes
sociais, ou então nas mídias sociais, ou
em plataformas? E são essas dúvidas
que precisam ser esclarecidas para
compreender a sua real necessidade, e
se isso não for entendido, a tecnologia
se tornará complexa, comprometendo
o progresso contínuo para os próximos
anos.” concluiu.
“Mercado digital” foi o tema de Claudia
Clique aqui e visite nosso site

40

Magazine

Revista Eletrônica do Sindicato dos Corretores de Seguros e de Capacitação e Previdência
Privada nos Estados do Amazonas e Roraima. Ano II, edição nº 6 (Jul-Dez/2017)

Simplicio, que encerrou o ciclo de
palestras da sétima edição do Fórum
Manaus Seguros. Claudia tem um canal
no YouTube chamado “Sou corretor,
e agora?” onde cria vídeos sobre os
mais variados temas que englobam o
universo de seguros. Em entrevista, a
CEO da Ragasa Assessoria e Treinamento
disse que é muito importante que
o corretor esteja atento às novas
tendências de mercado, e o Fórum traz
essas informações necessárias para que
ele saiba quais caminhos deve seguir.
O intercâmbio que o evento promove
é uma forma que os corretores podem
trocar experiências e assim conseguir
tomar decisões futuras baseado nessas
trocas de ideias em eventos como este.

confraternização de encerramento após
o Fórum.

O resultado final do VII Fórum, na
opinião dos participantes, foi um
sucesso. A reunião dos profissionais
da indústria de seguros foi uma
conclusão com todas as expectativas
alcançadas, e excepcionalmente neste
ano, o Sincor AM-RR decidiu realizar o
Trofeu Vitória Régia como uma grande
Anuncie também a sua marca!
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Fonte: Sincor AM/RR.

XII Troféu Vitória-Régia
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O

Troféu Vitória Régia nasceu
da vontade de celebrar as
conquistas do setor de seguros
que, diante de todas as adversidades,
continua crescendo a cada edição.
Especialmente neste ano, o XII Troféu
Vitória Régia aconteceu no mesmo dia
e lugar que o Fórum Seguros Manaus.
O significado desse prêmio deve-se a
uma das maiores plantas aquáticas do
mundo. As folhas possuem as bordas
dobradas, são grandes e flutuantes,
apresentam-se no formato de um círculo
e algumas chegam a medir três metros

Anuncie também a sua marca!

quadrados.
Escolhidos pelo voto direto de quem
faz o mercado de seguros no Amazonas
e em Roraima, a premiação é dada
os destaques de 2017 em sua décima
segunda edição que, como toda certeza,
emocionou os presentes. São histórias
de superação, de força, de lideranças
e de muito trabalho em equipe, o
resultado não poderia ter sido diferente
de “inesquecível”. Os vencedores do
Trofeu Vitória Régia foram:
Melhores Corretores(as) do Amazonas

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606
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• Maruaga Corretora, que venceu
na categoria de Melhor Corretora de
Seguros no ramo Previdência;
• Ulysses Taumaturgo, vencedor na
categoria Melhor Corretor de seguros no
ramo Vida;
• Provisa Corretora, Melhor Corretora
de Seguros no ramo Saúde;
• Hilário Ruiz, Melhor Corretor de
Seguros no ramo Multirisco;
• Arte Real, Melhor Corretora de
Seguros no ramo Automóvel.
Clique aqui e visite nosso site
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Melhores Corretoras e Seguradoras de
Roraima

• Porto Seguros, Melhor Seguradora no
ramo Automóvel e Multirisco.

• Porto Seguros, Melhor Seguradora no
ramo Vida;

• Sábio Corretora, que venceu na
categoria Melhor Corretora de Seguros
no ramo Benefícios;

Melhores do Amazonas

• Mongeral Seguros, Melhor Seguradora
no ramo Previdência;

• Alpha Vistoria, que venceu na categoria
Melhor Prestadora de Serviços;

• Spies Corretora, vencedora na
categoria Melhor Corretora de Seguros
no ramo Automóvel e Multirisco;

• DS Car, vencedora na categoria Melhor
Oficina Automotiva;

• Bradesco Seguros, Melhor Seguradora
no ramo Benefícios;

• Bradesco Seguros, Melhor Seguradora
no ramo Saúde;

Anuncie também a sua marca!
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• Tokio Marine Seguradora, Melhor
Seguradora no ramo Multirisco;
• HDI Seguros, Melhor Seguradora no
ramo Automóveis;
• Renata Tavares (Tokio Marine
Seguradora),
Melhor
Funcionária

Clique aqui e visite nosso site
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Após as premiações, foram realizados
sorteios de brindes especiais oferecidos
pelas seguradoras e foi servido o jantar
de confraternização. Os participantes se
divertiram ao som da banda ZEN, que
tocou sucessos do pop, rock, sertanejo,
entre outros. O encerramento com
chave de ouro foi ao som das toadas
dos bois de Parintins, Garantido e
Caprichoso, com seus bailarinos
caracterização de tribos indígenas.
Comercial de Seguradora, na opinião dos
corretores;

• Porto Seguros, Melhor Seguradora em
Suporte nos Canais Digitais/Virtuais;

• Luan Carvalho (HDI Seguros), Melhor
Funcionário de Atendimento de
Seguradora;

•Jornalista
Sérgio
Carvalho,
homenageado especial pelas 300
edições do Jornal Nacional de Seguros
(JNS) durante os 25 anos de existência
da empresa.

• Regiane Coelho (Tokio Marine
Seguradora), Melhor Gestora de
Seguradora, na opinião dos corretores.
• Icatu Seguros, vencedora na categoria
Seguradora Destaque 2017;
• Bradesco Seguros, Melhor Seguradora
2017 pelo voto popular;
Anuncie também a sua marca!

Destacaram-se pelo número de
conquistas a seguradora Porto Seguros
que foi vencedora de quatro Troféus
Vitória Régia, seguida da Bradesco
Seguros com três Troféus.
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O Fórum Seguros Manaus e o Troféu
Vitória Régia contaram ainda com o
patrocínio da Porto Seguros, Bradesco
Seguros, HDI Seguros, Sompo Seguros,
PASI Programa de Amparo Social,
Sulamérica Seguros, Allianz Seguros,
Mapfre Seguradora, Icatu Seguros,
Liberty
Seguros,
Tokyo
Marine
Seguradora, J. Malucelli Seguros, GBOEX
Previdência Privada, Mitsui Seguros,
Mongeral Seguros, Hapvida Saúde,
Plannin Corretora, Provisa Corretora
de Seguros, Oficina DS Car, Alpha
Vistoriadora, Dekra Vistoriadora e com
Clique aqui e visite nosso site
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o seguro e patrocínio da Capemisa
Seguros.

Paul Douglas, Diretor Regional Norte e
Nordeste (HDI Seguros).

assuntos recorrentes anualmente, como
as inovações e mudanças de mercado.” -

DEPOIMENTOS E FRASES MARCANTES

“A conexão é o principal elemento
que faz o Fórum ter essa característica
aproximativa. Os temas são sempre
muito instigantes e inspiradores, e
possibilitam a explanação de conteúdos
e de capacitação para os participantes.” Rosana Sá (Cyclos e Funenseg).

Gustavo Cunha Mello, Professor da
Funenseg e sócio da Correcta.

“O Fórum de Seguros em Manaus
representa o maior evento da indústria
seguradora na região Norte, que
traz sempre grandes novidades do
direcionamento do setor para os
próximos anos, como tendências,
investimentos, tecnologia e casos de
sucesso. É um evento muito importante,
completo de debates e discussões
direcionadas para a nossa indústria.” Anuncie também a sua marca!

“Me surpreendi com a estrutura e
quantidade de participantes nesta sétima
edição do Fórum. Acho fundamental os
corretores se unirem e debaterem os
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“A cada edição o Fórum vem maior e
melhor, sempre com temas atuais e de
grande relevância para todos.” - José
Luiz Soares de Souza, Presidente eleito
do Sincor Rondônia e Acre.
“O Fórum de Seguros em Manaus é um
dos mais emblemáticos que possuímos
na região, e participar é muito

Clique aqui e visite nosso site
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importante, pois aqui observamos
a evolução que parte de todas as
seguradoras que se apresentam
e de todos os níveis de negócios
que são abordados.” - Cesar Silva,
Superintendente Regional da Região
Norte (Icatu Seguros).
“A grande contribuição do Fórum é o
desenvolvimento e a capacitação para
o mercado de seguros. É um evento
que já está tomando proporções
regionais e até nacionais diante da
representatividade de tantos estados.”
- Cefas Paiva, Superintendente Regional
da Região Norte (Tokio Marine).
“Cada vez que acontece o Fórum de
Seguros em Manaus, além de agregar
conhecimento e oportunidade de
negócios, mostra para o grupo de
seguradores os grandes nichos de
mercado que nossa região possui, já
que a maioria das seguradoras estão
localizadas no sul e sudeste do país, e
nem sempre conhecem nossa região.”
- João Braga da Silva, Presidente do
Anuncie também a sua marca!

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

e-mail: victor@sincor-am.org.br

Clique aqui e visite nosso site

47

Magazine

Revista Eletrônica do Sindicato dos Corretores de Seguros e de Capacitação e Previdência
Privada nos Estados do Amazonas e Roraima. Ano II, edição nº 6 (Jul-Dez/2017)

Sincor Pará.
“O Fórum fomenta toda a região Norte
e dissemina culturalmente a importância
de se contratar seguros de qualquer
natureza.” - Luiz André Santos, Diretor e
Primeiro-secretário do Pará.
“É importante para trazer conhecimento
e união para os corretores. É o lugar
perfeito para adquirir experiência da
área que cada um segue na indústria
corretora.” -Jair da Conceição, Vicepresidente da Fenacor da Região Norte e
Vice-presidente do Sincor Tocantins.

conhecimento para os corretores
do Norte que nem sempre podem
se dirigir para os grandes centros
do país, e isso preenche essa lacuna
geográfica.” - Catuno Ribeiro de Freitas,
Superintendente Regional Corporate
Norte e Centro-Oeste (Bradesco
Seguros).

“Tudo que vem para somar é bom, e
esse Fórum que já está na sua sétima
edição já proporcionou aos estados de
Rondônia e Acre muitos frutos oriundos
desse encontro.“ - Geraldo Cavalcante
Ramos, Presidente do Sincor Rondônia
e Acre.
“Já participo há três anos consecutivos
do Fórum e admiro a importância de
sua realização no sentido de trazer
Anuncie também a sua marca!
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Parabéns!

Uma data tão querida não poderia passar despercebida!
Seja um corretor de seguros associado!

