JAN-MAR/2017

Magazine

Revista Eletrônica do Sindicato dos Corretores de Seguros e de Capacitação e Previdência Privada nos Estados do Amazonas e Roraima. Ano I, edição nº 4 (Jan-Mar/2017)

Imperdível
Os dois maiores eventos do
mercado de seguros da Região
Norte serão na mesma data e local
CDEICS
Deputado Lucas Vergílio é
eleito presidente

Previdência
Apenas 4 em cada 100 brasileiros
poupam para a aposentadoria.
Como mudar?
Otimismo
O papel do seguro na
recuperação do país
E muito, muito mais...

Expediente
DIRETORIA EFETIVA
Presidente: Jair Antonio Martins Fernandes
Vice-Presidente: João Candido Gomes Neto
Primeira Secretária: Elianete Florencio Gonçalves Batista
Segundo Secretário: Joaquim Vidinha de Souza Filho
Primeiro Tesoureiro: Francisco de Assis Silva de Sales
Segundo Tesoureiro: Ernesto Pereira de Vasconcelos

DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À
FENACOR
Primeiro Delegado: Jair Antônio Martins Fernandes
Primeira Suplente: Anunciada Almeida Alves
Segundo Suplente: Francisco das Chagas Castro

DIRETORIA SUPLENTE

FUNCIONÁRIOS

Antonio dos Reis Ventura
Erico Leonardo Pereira Parente
Mary Rodrigues Siqueira Torres

Audione Lima Brito (Gerente Administrativo)
Waltemberg Tavares Braga (Assistente Administrativo)
Max Chandler R. de Oliveira (Auxiliar Administrativo)
Fernanda Cauper Antas (Assistente Administrativo DPVAT)
Cromwell Fereira Gonçalves (Representante junto ao Estado
de Roraima)

CONSELHO FISCAL EFETIVO
Primeiro membro: Álvaro Regis de Menezes Junior
Segundo membro: Elias Brasilino de Souza
Terceiro membro: José Raimundo Leão Prado
CONSELHO FISCAL SUPLENTE
Geneval Barreto da Silva
Ulysses Rufino Taumaturgo Veiga
Victor Sergio Pereira do Nascimento

Magazine

COORDENAÇÃO GERAL
Jair Fernandes e Victor Sergio do Nascimento
DIAGRAMAÇÃO
Rafael Freire
PUBLICIDADE
Victor Sergio do Nascimento
REDAÇÃO E COORDENAÇÀO DE PAUTAS
Jair Fernandes, Victor Sergio do Nascimento e assessorias
PERIODICIDADE
Triimestral

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 4 (Jan-Mar/2017)

Fonte: SINCOR AM/RR

Novo Diretor Regional N/NE da Allianz visita o SiINCOR AM/RR
Barros – Account – e Juliana Fernandes
da Rocha – Account. Estes receberam
a missão de incrementar os negócios
e a melhoria contínua dos serviços
e atendimento aos corretores e
segurados.

Alexandro Luciano, Juliana Fernandes, Jair Fernandes, Karina Barros e Carlos Lacerda

A

Allianz Seguros fez mudanças
estratégicas em suas bases
territoriais e, dentre elas, criou
a Regional Norte/Nordeste, a qual será
administrada pelo novo Diretor Regional
Sr. Alexandro Luciano Barbosa. Ele é
oriundo de Salvador, onde gerenciava a
unidade local da Seguradora.
O novo executivo disse que está feliz

Anuncie também a sua marca!

com seu novo cargo e encara os desafios
com bastante entusiasmo. Ele esteve em
Manaus a trabalho, fazendo reuniões,
visitas e conhecendo mais a cidade a
qual considera, além de bela, muito
pujante para os negócios da companhia.
Alexandro veio acompanhado da equipe
de gestores local Sr. Carlos Alberto
Lacerda – Gestor Filial Manaus, Karina
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O presidente do Sincor, Jair Fernandes,
os recebeu com honras e logo desejou
sucesso e colocou o Sincor a disposição.
Ele fez um breve relato das ações da
instituição em prol do desenvolvimento
e fortalecimento do mercado e enfatizou
a necessidade do apoio aos eventos
locais em razão maior de ser a única
opção para que os profissionais da
região interajam com as autoridades,
especialistas e colegas de outras regiões.
Ao final o Sr. Alexandro parabenizou o
Sincor pelos trabalhos realizados e disse
já ter conhecimento do sucesso desses
eventos e manifestou apoio total e
participação no evento que ocorrerá no
dia 23 de novembro.
Clique aqui e visite nosso site

4

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 4 (Jan-Mar/2017)

Fonte: Cnseg

ANS incentiva operadoras de planos de saúde
a aderirem à iniciativa Empresa Pró-Ética
Objetivo é promover no País um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente

O

Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controladoria Geral
da União desenvolveu a iniciativa
“Empresa Pró-Ética”, que resulta da
conjugação de esforços entre os setores
público e privado para promover no
País um ambiente corporativo mais
íntegro, ético e transparente. A proposta
é fomentar a adoção voluntária de
medidas de integridade pelas empresas,
por meio do reconhecimento público
daquelas que, independentemente do
porte e do ramo de atuação, mostram-se
verdadeiramente comprometidas com
a prevenção e o combate à corrupção e
outros tipos de fraudes.

aderirem à iniciativa que, a cada ano,
realiza um evento para anúncio entrega
da marca Pró-Ética para as empresas
selecionadas. A edição 2016 contou
com a participação de 195 empresas
de todos os portes e de diversos
ramos de atuação. Das 195 empresas
inscritas, 91 enviaram o questionário
de avaliação devidamente preenchido e
no prazo estipulado. Após o processo de
avaliação, 25 empresas foram aprovadas
e reconhecidas como Empresa Pró-Ética
2016. Os resultados são divulgados
durante a Conferência Lei Empresa
Limpa.

Na semana passada, a Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) publicou
uma nota em seu website incentivando
as operadoras de planos de saúde a
Anuncie também a sua marca!
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Fonte: SINCOR AM/RR

Dekra em visita ao SINCOR AM/RR
onde espera melhorar os resultados.
Disse ainda que a empresa possui
um pacote de serviços diferenciados
aos clientes e que em breve serão
lançados em Manaus. “A empresa
considera o Sincor um grande parceiro
na divulgação e relacionamento
com o mercado e estamos dispostos
a ampliar cada vez mais essa
parceria”, completou o executivo.

Washington Romano, Jair Fernandes e Anderson Ribeiro

R

epresentantes da DEKRA, Sr.
Anderson Ribeiro – Diretor do
Departamento de Franquias e o
Sr. Washington Romano – Diretor da
Sunshine Serviços de Inspeção e Vistorias
em Veículos, a qual é representante
e franqueada da empresa DEKRA em

Anuncie também a sua marca!

Manaus, estiveram em visita ao Sincor
AM/RR e foram recepcionados pelo Sr.
Jair Fernandes – Presidente da instituição.
O Sr. Anderson está retornando a
Manaus para visitar os clientes e montar
as estratégias de atuação na região
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“O mercado necessita de pessoal
qualificado e que os serviços
disponibilizados
aos
clientes
sejam, cada vez mais, eficientes.
Nesse sentido é importante que as
empresas busquem, sempre, o melhor
atendimento. Esperamos, portanto
que a DEKRA continue o seu propósito
de crescimento e aperfeiçoamento
das suas atividades para oferecer
serviços diferenciados e que atendam
as
necessidades
do
mercado”,
disse o presidente Jair Fernandes.
Clique aqui e visite nosso site
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Fonte: Juliane Ramos

Deputado Lucas Vergílio é
eleito presidente da CDEICS
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e
Serviços é uma das mais importantes instâncias de debates da Câmara

P

rincipal representante do mercado
de seguros na Câmara, Lucas
Vergílio, deputado federal por
Goiás (SD/GO) e vice-presidente
Institucional e de Relações com o
Corretor de Seguros do SINCOR-GO,
foi eleito presidente da Comisão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria,
Comércio e Serviços – CDEICS – da
Câmara dos Deputados, no último dia 23.
Uma das mais importantes instâncias
de debate e de deliberação da
Câmara, a CDEICS tem como uma
de suas atribuições deliberar sobre

Anuncie também a sua marca!

os projetos relacionados à ordem
econômica nacional e internacional.
Lucas foi eleito por uma escolha
unânime entre os membros presentes
na reunião, que marcou o início dos
trabalhos legislativos da Comissão.
O deputado é autor de diversos
projetos de lei de grande relevância
para a sociedade, como os que tratam
dos seguros de vida; da terceirização;
previdência privada; e da farmácia
popular, entre outros. Foi eleito ainda
relator do Projeto de Lei nº 3.555, de
2004, que estabelece normas gerais

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606
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em contratos de seguro privado e
revoga dispositivos do Código Civil,
do
Código
Comercial
Brasileiro
e do Decreto-Lei nº 73 de 1966.
CDEICS – A Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e
Serviços integra a estrutura institucional
da Câmara dos Deputados e tem por
finalidade apreciar os assuntos ou
proposições submetidos ao seu exame,
além de sobre eles deliberar. A Comissão
exerce ainda o acompanhamento dos
planos e programas governamentais e
a fiscalização orçamentária da União.

Clique aqui e visite nosso site

7

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 4 (Jan-Mar/2017)

Fonte: SINCOR AM/RR

FUNENSEG e SINCOR AM/RR fazem entrega de certificados

O

SINCOR AM/RR em parceria
com FUNENSEG, promoveram
um encontro com os alunos
aprovados no Curso de Habilitação de
Corretores de Seguros em Manaus, 2016,
e fizeram a entrega dos certificados.
Estiveram presentes os professores,

Anuncie também a sua marca!

alunos, gestores de seguradoras e
diretoria do Sincor. A cerimônia foi
dirigida pelo Presidente do Sincor, Sr. Jair
Fernandes, que parabenizou os alunos e
fez algumas recomendações importantes
aos novos profissionais. Ele também
parabenizou os professores e ressaltou
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os trabalhos do Sincor em parceria com
a FUNENSEG. A Sra. Regiane Cardoso,
representando a Escola Nacional, fez
o anuncio dos alunos aprovados e
conduziu a entrega dos certificados com
a ajuda dos professores.

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

Gestores da HDI visitam o SINCOR AM/RR
mercado de seguros e manifestou apoio
e participação nos eventos “Forum de
Seguros e Troféu Vitória Régia” que
serão realizados no mês de novembro
deste ano.
O Sr. Paul esteve acompanhado do Sr.
João Victor – Gerente da Filial Manaus
e do Sr. Oséas Chaves – Gerente
Comercial.

Francisco Assis, João Vitor, Jair Fernandes, Paul Douglas e Oseas Chaves

G

estores da HDI SEGUROS
estiveram em visita no Sincor
AM/RR para reforçar os laços de
parceria institucional e desejar sucesso,
ao presidente e sua diretoria, neste ano
de 2017. O Sr. Paul Douglas Canarin
– Diretor Regional N/NE disse que a
companhia encara o ano acreditando
em um cenário melhor que no ano

Anuncie também a sua marca!

anterior, porém ressaltou os cuidados
que devem ser tomados para evitar
maiores surpresas relacionadas aos
problemas que o país atravessa. No
entanto, afirma que o sucesso se dará
com muito trabalho e qualificação
profissional. O executivo aproveitou
para parabenizar o Sincor pelas ações
em prol do desenvolvimento do

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606
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Eles foram recepcionados pelo
Presidente do Sincor, Sr. Jair Fernandes
e pelo Diretor Financeiro, Francisco de
Assis.

Clique aqui e visite nosso site
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Fonte: Sincor-GO

Ibracor: guia esclarece dúvidas dos corretores
Como funciona; a quem abrange; quais benefícios traz; o que é preciso fazer para se associar? Essas e outras questões
ligadas à atuação do Ibracor são esmiuçadas aqui, no guia preparado pelo Sincor-GO com respostas às perguntas mais
frequentes sobre o trabalho daquele instituto.

1) O que é o Ibracor?
É o Instituto Brasileiro de Autorregulação
do Mercado de Corretagem de Seguros,
de Resseguros, de Capitalização e de
Previdência Complementar Aberta
(Ibracor).
2) Qual objetivo do instituto?
O Ibracor é responsável por autorregular
e supervisionar o mercado de
corretagem de seguros, de resseguros,
de capitalização e de previdência
complementar aberta. Por definição
legal, é um órgão auxiliar da Susep e
traz, na sua atividade finalística, um
novo disciplinamento ético e profissional
para a categoria e para o mercado da
corretagem.
3) Como o Ibracor atua?
Anuncie também a sua marca!

Supervisionando
preventivamente
e orientando os associados que
atuam nas áreas de corretagem de
seguros, resseguros, capitalização e
previdência complementar aberta. Em
caso de atitude condenável ou que
denigra a categoria, o Ibracor pode
tomar providências e dar o devido
encaminhamento do assunto, seja no
âmbito interno ou junto à Susep.
4) Qual sua abrangência?
Tem abrangência em todo o território
nacional, sendo a primeira e única
entidade autorreguladora que alcança
todo o País, já que é constituída pelos
seus mantenedores, os sindicatos de
corretores de seguros, porém de forma
independente.

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606
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5) Quem pode se associar?
Os corretores e as empresas corretoras de
seguros, de resseguros, de capitalização,
de previdência complementar aberta,
pessoas naturais e jurídicas, inclusive
prepostos.
6) Há algum pré-requisito para associarse?
Sim. O primeiro é ser integrante do
mercado de corretagem. Em segundo
lugar, o interessado deve estar em
situação regular junto à Susep. É preciso
ainda aderir, observar e se submeter às
normas do Código de Ética do Ibracor.
7) O Ibracor cobra alguma mensalidade
do associado?
Não, para o caso dos que se associarem
Clique aqui e visite nosso site
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até junho de 2017. Estes estarão isentos
de pagamento de inscrição e anuidade
neste ano. A entidade solicitará o
pagamento da contribuição de associado
ao instituto, a partir dessa data,
correspondente à inscrição no valor de
R$ 200 e à anuidade de R$ 120.
8) Existe algum benefício para os
associados?
As vantagens são diretas e indiretas.
A entidade oferece a supervisão
preventiva ao orientar o corretor,
adequadamente, quanto ao efetivo
atendimento à legislação em vigor,
no tocante à profissão e sua atividade
negocial. A associação ao Ibracor
permite, ainda, que o corretor, em caso
de denúncia, possa fazer sua defesa
administrativa,
produzindo
todas
as provas e depoimento pessoal, ao
contrário dos procedimentos aos quais
está sujeito junto à Susep.
9) Há penalidade para o corretor de

Anuncie também a sua marca!

seguros que não se associar?
Não. No entanto, o corretor associado
que adere ao Código de Ética do Ibracor
receberá um selo de qualidade que
demonstra seu comprometimento com
a transparência dos seus atos. Além
disso, há também a recomendação
da CNSeg para que as companhias
seguradoras operem somente com
corretores associados ao instituto, assim
como as orientações, nesse sentido, dos
sindicatos dos corretores em todo o
Brasil e da própria Fenacor.

Será exibida uma tela, informando sua
senha e o e-mail que será usado para
autenticação no portal.
c) Uma vez autenticado no portal,
selecione o item de menu “Associados
> Cadastro de Associados”. Clique no
botão “Criar Novo Cadastro de Pessoa
Física” ou “Criar Novo Cadastro de
Pessoa Jurídica”´. Por fim, preencha os
dados cadastrais.
d) Será feita uma conferência de dados
junto à Susep. Assim, é preciso validar
seus dados antes de realizar o cadastro.

10) Como requisitar associação ao
Ibracor?
Inicialmente, é preciso se autenticar no
portal do Ibracor na Internet (http://
ibracor.org.br/pt/home). Para isso, basta
seguir o passo-a-passo:
a) Clique no link “Criar conta” e preencha
o formulário de cadastro:
b) Ao final, clique no botão “Salvar”.
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Fonte: Cnseg

Meio milhão de pessoas deixou de ter
planos de saúde no último trimestre de 2016

N

os doze meses terminados
em dezembro de 2016, o
setor de saúde suplementar
perdeu 1,5 milhão de beneficiários
de planos de assistência médica
O mercado de saúde suplementar
contabilizou
69,9
milhões
de
beneficiários em dezembro de 2016,
com redução de 1,7% na comparação
com dezembro de 2015. Os planos de
assistência médica totalizaram 47,9
milhões de beneficiários (68,5% do
mercado) e tiveram retração de 3,1%.
Nos últimos doze meses terminados
em dezembro de 2016, o setor
de
saúde
suplementar
perdeu
1,5 milhão de beneficiários de
planos
de
assistência
médica.
Vale ressaltar que nos planos de

Anuncie também a sua marca!

assistência
médica,
o
resultado
demonstra que o ritmo de desaceleração
permanece
estável,
considerando
que a taxa de variação foi de -3,1%
nos últimos doze meses terminados
em dezembro de 2016 comparandose a taxa de -3,1%, no igual período
terminado em setembro de 2016.
Como reflexo da crise econômica
enfrentada pelo país, os planos
empresariais registraram uma redução de
-3,2% de dezembro de 2015 a dezembro
de 2016, em um cenário que apresenta
mais de 12 milhões de desempregados.
“A contratação de um plano de saúde
depende de dois fatores: renda e
emprego. Há uma clara relação entre
a dinâmica do mercado de trabalho
e o desenvolvimento do mercado de
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saúde suplementar. Para que haja
recuperação do setor, é necessária a
retomada das atividades econômicas,
a volta das vagas formais de emprego
e, consequentemente o acesso ao
plano de saúde. E tudo isso passa pela
aprovação das propostas de reformas
estruturais, como da previdência”,
avalia Solange Beatriz Palheiro Mendes,
presidente da Federação Nacional
de Saúde Suplementar (FenaSaúde).
Na contramão da crise - Os planos
exclusivamente odontológicos, com
22,0 milhões de beneficiários (31,5%
do mercado), aumentaram 1,4%.
Nos últimos doze meses terminados
em dezembro de 2016, o segmento
absorveu 312 mil novos beneficiários.

Clique aqui e visite nosso site

13

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 4 (Jan-Mar/2017)

Fonte: Cnseg

O papel do seguro na recuperação do País

N

inguém duvida que o ano de
2017 será de grandes desafios. Os
brasileiros assistem às tentativas
de reconstrução econômica e social
em bases sustentáveis esperando
que esta não deixe de privilegiar a
proteção dos cidadãos contra riscos.
Seja qual for o modelo de recuperação
do Brasil, o sistema de seguros
privados terá um papel decisivo.
Em outras partes do mundo, a projeção
civilizatória foi conquistada através da
formação de ativos de longo prazo.
A reconstrução do período pós-Segunda
Guerra foi ancorada em um poderoso
sistema social de acesso à proteção contra
riscos, seja ele o do bem-estar social
europeu e dos EUA, seja o do modelo
japonês de acumulação de poupanças
previdenciárias.
Seguiu-se,
mais
recentemente, o modelo de construção
de ativos longevos característico de

Anuncie também a sua marca!

países como Coreia do Sul e Austrália.
Em todas essas circunstâncias, o cidadão
comum ganhou. As políticas públicas que
inauguraram os sistemas de seguridade
tiveram papel decisivo para destravar
modelos financeiros que protegeram, ao
mesmo tempo, a criatividade da iniciativa
privada e os direitos do consumidor.
No Brasil, os custos da reconstrução já
são mensuráveis, próprios de um país
que vai ao encontro consigo mesmo
para derrotar modelos que derrubaram
o emprego e a renda média. Nessa
luta entre o avanço e o atraso, todas
as inteligências progressistas parecem
se juntar para devolver ao Brasil o
desenvolvimento frustrado, a melhoria
da infraestrutura, a competitividade, a
liberdade de iniciativas empreendedoras
e a reconquista do emprego.
Mesmo com a recessão, o mercado

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606
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de seguros privados deu ao país
sua
contribuição.
As
atividades
securitárias cresceram, em termos
nominais, 9,2% em 2016, ante
2015, um avanço real de quase 3%.
Além da resiliência do setor, as forças
motrizes deveram-se à estabilidade
regulatória e ao ambiente de confiança
propiciado pela introdução de novos
produtos, como o seguro popular
de automóveis e o seguro de vida
universal.
Temos
confiança
em
líderes à altura dos desafios do Brasil.
Que eles repitam a resposta positiva de
outras lideranças pelo mundo. E que
coloquem todo o aparato securitário
existente no centro das políticas
públicas do País. As seguradoras
associadas da CNseg estarão preparadas.
Marcio Serôa de Araujo Coriolano é
economista e presidente da CNseg.
Clique aqui e visite nosso site

14

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 4 (Jan-Mar/2017)

Fonte: cqcs/Sindseg-RS

Quem modifica o carro pode perder o seguro em caso de acidente

A
os

lterações na estrutura do
veículo
podem
cancelar
a
apólice.
Tunadores
são
mais afetados pela medida.

Apaixonados
de veículos

por
devem

personalização
ficar atentos.

O Sindicato dos Corretores de Seguro
(SINCOR-RS) afirma que o proprietário
que rebaixar o carro e colocar pneus
de tala larga, por exemplo, poderá
perder o seguro, que já tende ser
recusado por parte das seguradoras.
– Nunca altere as características originais
do veículo. Mudar, depois de o contrato
de seguro ter sido feito, é razão para
rescisão. Já no caso de quem alterou e vai
contratar uma apólice, a seguradora pode
recusar-se a aceitar o risco – explica o
presidente da entidade, Ricardo Pansera.
Para o dirigente, ao rebaixar o carro,
Anuncie também a sua marca!

o proprietário aumenta em mais
de 20% as chances de sofrer um
acidente, por conta do maior contato
com o chão, o que faz com que as
seguradoras não aceitem o automóvel.

Thozeski assinala que, se o carro tiver a
suspensão eletrônica regulável na parte
interna do veículo, que aumente e diminua
a altura, se ela for original de fábrica,
a seguradora avaliará se topa o risco.

A medida é uma das mais comuns entre
os chamados tunadores – aficionados por
transformar e equipar veículos em geral.

Se a regulagem for instalada,
caracteriza
uma
alteração
das
características e é proibida – ressalva.

Antes de pensar em fazer qualquer
alteração, consulte o seu corretor para
verificar a política da seguradora – sugere.

Os fabricantes utilizam softwares para o
dimensionamento das molas, e o cálculo
envolve um grande número de variáveis
como quantidade de elos, diâmetro,
comprimento, carga, inclinação dos elos,
tensão de cisalhamento e qualidade
do material, que normalmente recebe
tratamento térmico antes de ir para
o veículo. Os engenheiros avaliam
ainda a geometria da suspensão.

O diretor de Marketing do Sincor,
André Thozeski, afirma que quem
rebaixou o veículo deve desfazer a
alteração para não perder o seguro.
Ele adverte que qualquer alteração
nas características originais é proibida.
Isso inclui colocar pneus e rodas
que mudem a altura do veículo,
mesmo sem mexer na suspensão.
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Não é só na hora de colisão que pode
haver dor de cabeça. Em uma blitz,
o condutor será autuado com base
Clique aqui e visite nosso site
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no Artigo 230, VII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que
gera cinco pontos na CNH e multa de R$ 195,23. E, pelo fato
de o automóvel não ter sido submetido à inspeção veicular,
recebe outra multa do mesmo valor e mesmos pontos.
Porém, o veículo não terá de ser guinchado –pela lei, o Certificado
de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV) será apreendido,
e o condutor será notificado para regularizar a situação (em
situações normais, o prazo é de 48 horas) e reaver o documento.
Dentro da lei: O Conselho Nacional de Trânsito (Contran)
regularizou, em 2014, o rebaixamento de veículos, por meio
da Resolução Nº 479. Anteriormente, só a suspensão fixa
era permitida. A partir daí, é permitido rebaixar ou levantar
a suspensão de um veículo, desde que a alteração conste
no documento do carro e esteja de acordo com as regras.
A modificação da suspensão só está liberada para veículos
acima de 3,5 mil quilos. A altura mínima do carro rebaixado
deve ser de 100 milímetros, medida do ponto mais baixo do
chassi em relação ao solo, e as rodas e pneus não podem tocar
nenhuma parte da carroceria – inclusive no esterçamento.
A regra se aplica também a caminhões com a traseira
empinada. Uma das exigências do órgão é a do nivelamento da
longarina do chassi, que não pode ultrapassar dois graus em
uma linha horizontal, por ser considerado um limite seguro.

Anuncie também a sua marca!
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Escrito por cqcs | Julliana Leite

Roubo de automóvel durante a vistoria:
De quem é a responsabilidade?

A

noticia publicada em (15/03)
sobre o carro que foi furtado
durante a vistoria do seguro em
Vitória, levantou um questionamento
entre os leitores: De quem é a
responsabilidade neste caso? Para
entender os fatos, o C Q C S entrou em
contato com o advogado Gilberto de
Jesus que exemplificou as duas situações
possíveis.
No caso, o carro de uma analista de
mercado foi roubado durante uma
vistoria do seguro. De acordo com
testemunhas, a vítima estacionou
o veículo, desceu e encontrou com
vistoriador. Minutos depois, dois
criminosos chegaram e os renderam.
Não se sabe ao certo o local em que

Anuncie também a sua marca!

a analista foi rendida, o que acaba
dificultando os esclarecimentos.
Conforme Gilberto de Jesus, “pelo relato,
presume-se que o veículo e o condutor
encontravam-se em via pública, em
direção ao local da vistoria. Neste caso,
difícil se atribuir culpa à oficina pelo
crime, pelo simples fato de estar o
interessado pelo seguro conduzindo o
veículo para a vistoria”.
“Se o veículo e o condutor estavam
dentro do recinto da oficina, ou em local
de propriedade controlado pela mesma,
é possível se atribuir culpa à oficina, e
também à seguradora, porque ambas
estavam em fase pré-contratual, visando
prestação do serviço”, considerou o
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advogado.
O Corretor Eduardo Aranda, acredita que
nesta situação, existe uma relação entre
seguradora e segurado, de acordo com
o código do consumidor. “Ao entrar em
um estabelecimento, o cidadão deve
ser protegido pela seguradora ou pelo
dono do estabelecimento. Se a proposta
da vistoria foi emitida, e a seguradora
indicou um lugar, o cliente confiou e
foi. Não cabendo ao segurado esta
responsabilidade”.
A Delegacia de Furtos e Roubos e
Veículos (DFRV) está investigando o caso
e até o momento ninguém foi preso.

Clique aqui e visite nosso site
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Fonte: Robert Bittar, presidente da Escola Nacional de Seguros

“A crise é o momento certo para a
reorientação do mercado de seguros”

N

ada de pessimismo nem previsões
alarmistas. O setor de seguros
desafia a maré recessiva e resiste
às turbulências no cenário econômico.
Em 2016, o mercado registrou
crescimento nominal de 9,2% em
volume de prêmios.
O resultado foi muito além da variação
do PIB, cuja expressão real (descontada a
inflação) fechará em queda pelo segundo
ano consecutivo. Esse desempenho é
ainda mais significativo em um período
marcado pelo aprofundamento da crise
política e econômica, que resultou no
encolhimento de importantes áreas da
economia, como comércio e indústria.
Mesmo que altamente dependente
dos níveis de emprego e renda, o
setor de seguros mostrou resiliência
e manteve índices encorajadores que,
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somados ao crescimento de exercícios
anteriores, configuram uma década de
alto desempenho. Mas o bom é inimigo
do ótimo. Por conta dos entraves à
penetração dos seguros na economia,
perdeu-se a chance de uma expansão
mais robusta e a possibilidade de
ofertar produtos mais em linha com as
necessidades do consumidor.
A
morosidade
legislativa
e
a
insensibilidade do Governo quanto
a esses aspectos mostram que o
Poder Público ignora a contribuição
socioeconômica do setor, propiciada
por reservas técnicas de quase R$ 1
trilhão em poupança interna de longo
prazo, aplicada em títulos do Tesouro.
Esse quadro é agravado pelo excesso
regulatório e pela burocracia, que
oneram as operações e encarecem o
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produto final para o segurado.
No agregado, portanto, a indústria
de seguros vai bem. Mas como fica a
intermediação com o consumidor? E
o que dizer do corretor de seguros,
o principal canal de distribuição do
mercado? A luz amarela acendeu. Isso
porque a expansão setorial foi encorpada
pelo desempenho dos produtos
de acumulação com distribuição
bancarizada, em que os corretores
pouco atuam. É o caso dos planos de
previdência, cuja arrecadação aumentou
18,7% em 2016 na comparação com o
ano anterior.
Outros segmentos não tiveram o mesmo
desempenho. Em volume de prêmios, o
ramo automóvel caiu 2,4% em termos
nominais no acumulado de 2016.
Descontando-se a inflação média de
Clique aqui e visite nosso site
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8,7% no período, isso significou perda de
10,2% em relação a 2015. Já os produtos
de risco dos seguros de pessoas
cresceram somente 4,6%, enquanto
os de seguros de danos apenas 1,2%.
Ou seja, o resultado global do setor é
motivo de comemoração, mas há muito
o que progredir quando se trata de
seguro de riscos – e não de acumulação.
A força de trabalho tem três motivos de
preocupação: a perda da produtividade
em razão do decréscimo de prêmios,
a elevação constante dos custos
operacionais e a pulverização da massa
de clientes no ambiente de maior
concorrência. Existem, hoje, cerca de
100 mil corretores no Brasil, dos quais
quase 30 mil são pessoas jurídicas que
estariam com a sobrevivência econômica
ameaçada, se não fosse pela adesão ao
Supersimples.

com a redução do déficit fiscal e a
liberação dos investimentos, essenciais
para a recuperação da economia. Ao
longo das últimas décadas, o setor
de seguros foi capaz de reconhecer
e remover os entraves que barravam
seu desenvolvimento. A crise é o
momento certo para a reorientação do
mercado, que tem muito espaço para
se desenvolver. Ou seja, há boas razões
para manter o otimismo.

Em meio ao cenário de incertezas, o
horizonte começa a se abrir, uma vez
que o Governo parece compromissado

Anuncie também a sua marca!
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Escrito por SINCOR/SP

Seguros de vida e previdência privada devem crescer este ano
A expectativa é que esse saldo em 2017, com o crescimento da economia no ano, comece a apresentar melhoras.

A

pós uma variação de 4% ao ano, em
2016, a evolução do seguro de pessoas
apresenta projeções melhores para
2017. A informação é o destaque da edição
de janeiro da Carta Conjuntura do Setor de
Seguros, publicação mensal assinada pelo
Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros
no Estado de São Paulo).
O aumento da confiança em diversos setores,
em conjunto com a previsão da reforma da
previdência, sinalizam um momento de avanço
que levará implicações diretas nos setores de
seguros de vida e previdência privada. “Se antes
não estava clara a importância de o corretor
de seguros apostar nos ramos de pessoas,
conhecer melhor e oferecer os produtos de
vida e previdência para seus clientes, chegou
a hora. A longevidade é assunto recorrente
e facilita a formação da cultura do seguro no
brasileiro”, defende o presidente do Sincor-SP,
Alexandre Camillo.
Para o Sincor-SP, a melhora no comportamento
da economia brasileira em 2017 gera boas
expectativas. Embora, os números econômicos
do País, em 2015 e 2016, não tenham sido os

Anuncie também a sua marca!

melhores, a previsão é mais otimista para 2017.
As previsões atuais sinalizam uma inflação de
4,5%, um crescimento econômico de 0,5% e
um dólar em dezembro de R$ 3,50, segundo
o estudo.
As expectativas positivas do setor já são
refletidas no aumento do número de corretores
no Estado. De acordo com o estudo, o número
de profissionais passou de 36 mil em janeiro de
2016 para mais de 40 mil no mesmo período
deste ano. Em média, são dois mil novos
corretores ou corretoras por ano trabalhando
para o crescimento do mercado. A atuação
desses profissionais nos ramos de vida, saúde
e previdência correspondem a 20% de toda
atuação do mercado.
Nos ramos típicos de seguros (por exemplo,
automóvel, pessoas, residencial, empresarial,
etc.), ainda sem considerar as operações de
saúde suplementar, a variação acumulada foi
positiva em 2%. Como comparação, em todo
ano de 2015, esse mesmo número foi 5%,
também positivo. Já nos produtos do tipo VGBL,
a variação acumulada no ano, em comparação
ao mesmo período de 2015, é mais de 18%. Em
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2016, o patamar ultrapassou R$ 780 bilhões,
com variação 20% no exercício.
O estudo apresenta ainda um declínio na
rentabilidade acumulada das empresas desde
2014. Os números de 2013 a 2015 indicam que
houve queda na rentabilidade acumulada das
empresas (17% para 10%, respectivamente).
Em seguradoras, a variação foi um pouco
menos intensa, de 13% para 11%. Apesar dessa
variação, pode-se dizer que o lucro líquido ficou
parcialmente satisfatório, sobretudo devido
às circunstâncias em que vivia a economia.
Como houve diminuição no patrimônio
líquido acumulado do setor, isso acabou
proporcionando uma taxa de rentabilidade
(lucro líquido/patrimônio líquido) até mais
favorável, nos valores totais das companhias.
Na análise parcial de 2016, chegou-se à
conclusão que a rentabilidade do setor sofreu
de forma mais intensa e, em termos nominais,
quebrou a tendência de crescimento de
anos anteriores. Por exemplo, o montante
acumulado de lucro líquido caiu 9%, de R$ 22,2
bilhões para R$ 20,2 bilhões.
Clique aqui e visite nosso site
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Escrito por cqcs | Sueli Santos

Susep defende união do mercado
para combater seguro pirata

Cartão de Crédito Porto Seguro.
Quanto mais seu cliente usar, mais desconto
ele tem no seguro do carro.
• 5% de desconto na contratação e
renovação do Porto Seguro Auto1;

Na prática, a cada veículo novo emplacado, mais
de cinco já utilizados são comercializados no País
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• Até 25% de desconto na franquia,
sem resgate de pontos²;
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“O mercado precisa encontrar uma solução definitiva para
o problema porque é preciso proteger o consumidor que,
sem proteção nenhuma, busca essas empresas de proteção
veicular”, alerta.

RO

Mendanha alerta que é importante o empenho do mercado
em combater o problema. Para isso, ele disse que pretende
conversar com o presidente da Federação Nacional dos
Corretores (Fenacor), Armando Vergílio, e com Márcio
Coriolano, presidente da Confederação Nacional das
Seguradoras (CNSeg) para que todos enfrentem juntos o
problema.
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Susep não consegue combater as empresas de seguro
pirata sozinha. Joaquim Mendanha, superintendente
da Susep, diz que a assumiu a direção da autarquia
ele disse que tem dado prioridade ao encaminhamento de
processos contra o mercado marginal para o Ministério Público
Federal. “A Susep tem suas limitações jurídicas”, diz ele.

• Usando o cartão, o desconto aumenta
e o seguro pode até sair de graça;

l

• Serviços nos Centros Automotivos
Porto Seguro pagos em até
10 vezes sem juros³;
• A 1ª anuidade é grátis4 e, nas
próximas, com o uso do cartão,
ela pode ser reduzida ou zerada
automaticamente;
• E, claro, o seu cliente pode resgatar
os pontos em milhas aéreas também.

1- Consulte condições em www.cartaoportoseguro.com.br. 2 - O desconto não é somatório ao desconto do Porto Seguro Auto que
é de 25%, limitado a R$ 500,00, utilizando as oficinas referenciadas em caso de sinistro coberto e indenizável, conforme condições
da apólice. Para calculo do desconto, aplica-se o da apólice (Porto Seguro Auto) e sobre o valor final aplica-se o desconto do cartão.
Os descontos serão concedidos mediante disponibilidade de pontos no programa de Relacionamento do cartão, bem como do que
tiver sido contratado na apólice do Porto Seguro Auto. 3 - Promoção válida durante o período de divulgação. Parcela mínima de R$
10,00. Sujeita à alteração a exclusivo critério da Porto Seguro, mediante aviso prévio. 4- Esta condição se aplica à primeira bandeira,
exceto nos cartões Porto Seguro Visa Infinite e MasterCard Black. Condições e regulamento no site: www.cartaoportoseguro.com.br.
Portoseg S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - CNPJ: 04.862.600/0001-10. Central de Atendimento: (11) 3366-3466 (Grande
São Paulo) | 4004-5300 (demais localidades) | 0800 727 2769 (SAC - cancelamento e reclamações) | 0800 701 5582 (atendimento
exclusivo para deficientes auditivos) | 0800 727 1184 (Ouvidoria), de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 18h30, exceto feriados.
Automóvel - CNPJ: 61.198.164/0001-60 - Processo SUSEP: 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado e Valor Determinado.
333-PORTO (333-76786 - Grande São Paulo e Rio de Janeiro) | 4004-PORTO (4004-76786 - capitais e grandes centros) | 0800 727 0800
(demais localidades) | 0800 727 2766 (SAC - cancelamento e reclamações) | 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para deficientes
auditivos) | 0800 727 1184 ou (11) 3366-3184 (Ouvidoria). O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia,
incentivo ou recomendação à sua comercialização.
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Estadão Conteúdo

Vendas de carros usados crescem 9% no
primeiro bimestre, diz Fenabrave

N

a prática, a cada veículo novo
emplacado, mais de cinco já
utilizados são comercializados no

País

SÃO PAULO - Enquanto a comercialização
de automóveis novos cedeu ao menor
patamar dos últimos 11 anos, as vendas
de veículos usados estão em alta,
segundo levantamento divulgado nesta
quarta-feira, 8, pela Fenabrave, entidade
que representa as concessionárias de
carros.
No primeiro bimestre, os brasileiros
compraram 1,54 milhão de carros de
passeio e utilitários leves, como picapes,
usados, o que corresponde a um
crescimento de 9% na comparação com
os dois primeiros meses de 2016. A cada
carro novo emplacado, mais de cinco
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usados são vendidos no País.
Ao avaliar o resultado, o presidente da
Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior,
comentou em nota que o consumidor
brasileiro está levando em conta os
preços mais acessíveis dos veículos
usados. Por terem sofrido depreciação,
eles permitem ao comprador pagar
menos, em relação a um carro novo, por
modelos mais equipados.
Só em fevereiro, 709,8 mil carros usados
foram vendidos, alta de 1,6% sobre o
volume apurado no mesmo mês do ano
passado. Em relação a janeiro, houve
queda de 14,2% no segmento, mas
essa comparação é influenciada pelo
calendário mais curto do mês passado,
que teve quatro dias úteis a menos. Do
total vendido em fevereiro, os usados
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com no máximo três anos de uso
representaram 13,3%.
No mercado de novos, as vendas não
param de encolher, com queda de
6,4% dos emplacamentos no primeiro
bimestre - considerando nessa conta
apenas os carros de passeio e comerciais
leves.
A
Fenabrave
também
apurou
crescimento, nos dois primeiros meses
do ano, das vendas de caminhões, cuja
alta foi de 4,1%. As vendas de ônibus
usados, por sua vez, subiram 39% em
igual período. Na mesma direção, as
vendas de motos usadas cresceram
3,8%, chegando a 417,9 mil unidades
negociadas no primeiro bimestre.
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Foto: BNC

“Aeroporto de Manaus é que mais evoluiu”,
diz Infraero após ranking
pelo Ministério dos Transportes, Portos
e Aviação Civil, referente ao último
trimestre de 2016.

U

A nota diz ainda que em 2013, ano
inicial da pesquisa, o Aeroporto de
Manaus recebeu nota 3,51. Atualmente,
de acordo com a última avaliação, a nota
do terminal manauara é 4,34, o que
representa uma evolução de 30,3% na
nota desde que a pesquisa começou a
ser aplicada pelo Ministério. Em outras
palavras, o aeroporto evoluiu apenas
0,81 pontos.

m dia depois do ranking
que colocou o Aeroporto
Internacional
de
Manaus
Eduardo Gomes na oitava colocação em
satisfação dos passageiros, a Infraero
preferiu ver a situação por outro ângulo,
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digamos assim. Em nota, a empresa
disse que o aeroporto “ foi o que mais
evoluiu na percepção dos passageiros”
e atribui a informação a última
Pesquisa Permanente de Satisfação do
Passageiro, publicada no último dia 24,
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Ainda segundo a empresa, a evolução
colocou o aeroporto de Manaus à frente
de aeroportos como Galeão (RJ), com
23,6%, e Brasília, com 23,3%.
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Escrito por DSOP Educação Financeira

Apenas fim do rotativo do cartão de crédito
não diminuirá inadimplência

A

penas a mudança que leva a
substituição do rotativo do cartão
de crédito pelo parcelamento da
dívida à juros menores não diminuirá
a inadimplência. Afinal, com as novas
taxas, por mais que o valor total da
dívida seja diminuído, as parcelas
mensais acabarão sendo iguais ou até
mesmo maiores do que o valor mínimo
da fatura. Ou seja, no orçamento mensal
do consumidor, a diferença será quase
nula.

problema.

A saída para o problema está menos
em acompanhar as taxas e muito mais
em se educar financeiramente. Quem
chegou ao ponto de não conseguir
pagar as parcelas mensais precisa
fazer, imediatamente, um diagnóstico
financeiro para rever sua situação
e combater a verdadeira causa do

O cartão de crédito é uma excelente
ferramenta para quem sabe aproveitar
seus benefícios, como serviços de
milhagens e prêmios. Porém, se não
for utilizada com consciência pode
promover compras por impulso, é
preciso ter responsabilidade na hora de
consumir. É importante que as dívidas no

Anuncie também a sua marca!

O descontrole financeiro tem origem nos
hábitos e comportamentos, portanto
é preciso, em primeiro lugar, mudar
as atitudes para sair desta situação. É
válido também buscar uma modalidade
de crédito mais barata que o cartão de
crédito, mesmo considerando as taxas
mais baixas da nova regra. Entretanto,
trocar uma dívida pela outra não é a
solução do problema, que tem origem
comportamental.
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cartão de crédito não ultrapassem 30%
do salário ou ganho mensal, justamente
para evitar o descontrole financeiro.
Para evitar que os gastos sejam maiores
que os ganhos, é preciso compreender
de que forma o dinheiro da pessoa ou
família é utilizado. Após um diagnótico
financeiro, é mais fácil reduzir o padrão
de vida, ou seja, viver de acordo com a
sua realidade.
Entenda as mudanças
Atualmente, o consumidor deve fazer
o pagamento mínimo (15% do valor da
fatura) até o vencimento para não ficar
inadimplente. O restante da dívida,
acrescido de juros, é cobrado no mês
seguinte e o consumidor pode fazer o
pagamento mínimo novamente, mês a
mês, gerando a famosa “bola de neve”
Clique aqui e visite nosso site
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do rotativo do cartão de crédito.
Com a mudança, o consumidor só
poderá fazer o pagamento mínimo por
um mês. Depois disso, o banco ou a
instituição financeira será obrigada a
oferecer uma linha de crédito para que o
consumidor parcele o saldo devedor com
juros menores do que os do rotativo,
gerando uma dívida total menor. O prazo
final para se adequar as mudanças é 3 de
abril, entretanto muitos bancos já estão
aderindo as novas regras.
Reinaldo Domingos é doutor em
educação financeira, presidente da
Associação Brasileira de Educadores
Financeiros (Abefin) e da DSOP Educação
Financeira e autor do best-seller Terapia
Financeira, do lançamento Diário dos
Sonhos e da primeira Coleção Didática
de Educação Financeira do Brasil.

Anuncie também a sua marca!
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Apenas 4 em cada 100 brasileiros poupam
para a aposentadoria - como mudar?
É uma questão cultural. No Brasil, só 4
em cada 100 pessoas poupam para a
aposentadoria. Em um levantamento
feito pelo Banco Mundial em 143 países,
o nosso está na 12º pior condição.
O hábito de pensar apenas de forma
imediatista precisa ser superado,
dando espaço ao planejamento para
curto, médio e longo prazo. Confira
abaixo 6 orientações para mudar este
comportamento.
Com a reforma na Previdência, os
trabalhadores precisam planejar melhor
a sua aposentadoria. Muitos contribuem
apenas para o INSS, mas essa futura
renda, apesar de muito importante,
não garante por si só tranquilidade aos
brasileiros. Dentre os aposentados que
continuam trabalhando, 46,9% o faz por
necessidade e alega que a aposentadoria

Anuncie também a sua marca!

não é suficiente para pagar as contas e
despesas pessoais, segundo pesquisa do
SPC Brasil e da CNDL.
Por isso, são bastante recomendáveis
o planejamento e a organização das
finanças para conseguir poupar dinheiro
desde já. Para tanto, é preciso tomar
algumas atitudes:
1 - Pense no padrão de vida que deseja
ter quando se aposentar e no que você
tem feito para conquistá-lo. Garantir
a sua tranquilidade e sustentabilidade
financeira no futuro deve ser uma de
suas prioridades hoje, em seu período
produtivo de trabalho;
2 - Defina com quantos anos você deseja
se aposentar e o quanto quer receber
mensalmente. Neste valor, considere as
prováveis despesas, as atividades que
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deseja fazer e os sonhos que deseja
conquistar no período;
3 - Entenda que para isso você precisa
acumular um capital que renda o
dobro do que deseja ter mensalmente.
Por exemplo: caso deseje obter dessa
aposentadoria privada R$ 2 mil por mês,
seus investimentos precisarão render R$
4 mil por mês. Assim, você saca metade
e deixa a outra metade rendendo, para
que o dinheiro se recapitalize e se
preserve. Elaborei uma planilha que faz
esse cálculo automaticamente, basta
incluir suas informações. Acesse no
link: http://www.dsop.com.br/arquivosdownloads/file/calculo-de-aplicacaopara-independencia-financeira?id=1
4 - Comece a poupar todos os meses
para atingir essa meta conforme o
Clique aqui e visite nosso site
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planejamento. Quanto mais cedo
começar, melhor, pois poderá escolher
uma estratégia entre ou poupar um
valor menor mensalmente ou poupar
um valor maior, ser mais agressivo e
adiantar a conquista da independência
financeira;
5 - Faça um diagnóstico financeiro por 30
dias, anotando todas as suas despesas,
separando por categorias como
alimentação, transporte, vestuário,
educação, guloseimas, etc. Assim
reconhecerá o seu comportamento
financeiro e saberá quais hábitos
pode mudar para diminuir ou
eliminar despesas e conseguir poupar
para a aposentadoria. O sonho da
independência financeira é algo que
irá te mover e te motivar, mas além
dele você pode estabelecer outros, de
curto e médio prazo, e fazer poupanças
diferentes.

adequados para sonhos de longo prazo,
como Previdência Privada e Títulos
do Tesouro Direto. Como essa é uma
reserva muito importante, fruto de anos
de trabalho, caso queira diversificar
em investir em ações, é aconselhável
destinar apenas cerca de 10% para essa
modalidade, considerando o alto risco
da aplicação.
Reinaldo Domingos é doutor em
educação financeira, presidente da
Associação Brasileira de Educadores
Financeiros (Abefin) e da DSOP Educação
Financeira e autor do best-seller Terapia
Financeira, do lançamento Mesada não
é só dinheiro, e da primeira Coleção
Didática de Educação Financeira do
Brasil.

6 - Invista o valor poupado para a
independência financeira em fundos
Anuncie também a sua marca!
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Fonte: Sincor-AM/RR

Bradesco Seguros apresenta novo gestor em Manaus

O

Sr. João Nobrega Interaminense
Junior
–
Superintendente
Executivo da Bradesco Seguros
Regiao NO/CO, esteve em visita ao
Sincor para apresentar o novo gestor
local da Bradesco Seguros Mercado,
Sr. Marcio Ferreira Teixeira, o qual veio
transferido do estado de Rondônia em
substituição ao Sr. Raul Vignoli que foi
transferido para Cuiabá-MT.
Registramos também na visita, a
presença da Sra. Nayara do Nascimento
Cordoba Gonzales que assumiu, na
metade do ano passado, a gestão da
Sucursal Manaus Rede. As Senhoras
Luiza Janaina Menenzes e Mirla Barbosa
de Lima, ambas Gerentes Comerciais,
estavam presentes na comitiva.
Na conversa com os diretores do Sincor,
Jair Fernandes – Presidente, Victor
Nascimento – Diretor de Comunicação

Anuncie também a sua marca!

e Elianete Florêncio –
Secretária, o Sr. João
Nobrega Junior fez
uma avaliação da atual
situação do mercado
de seguros da região
e as perspectivas
institucionais.
Disse que o nosso
mercado
ressente
as
dificuldades
econômicas
do
país
que
ainda
não conseguiu se
estabilizar e produzir em
escalas adequadas como é
o caso da indústria do automóvel. Ele
ressaltou o trabalho da companhia na
geração dos resultados positivos em
2016, fruto da estratégia e do empenho
de todos os funcionários e executivos e
disse acreditar em bons resultados para
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Marcio Ferreira, Luiza Janaina, Mirla Lima, João Nobrega,
Nayara Gonzalez, Jair Fernandes

2017. O executivo fez a apresentação do
novo gestor orientando da necessidade
de um trabalho voltado ao bom
relacionamento com o mercado e na
prestação de serviços de qualidade aos
Corretores de Seguros e parceiros.
Clique aqui e visite nosso site
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Por Fernando Antonio Mourao Januzzi (cqcs)

Brasil está perto de atingir marca histórica
de Corretoras em atividade
assegura ao setor uma das maiores
capilaridades

entre

todas

as

atividades econômicas do País.

O

mercado brasileiro deve atingir
em breve a marca histórica de
40 mil empresas corretoras de

seguros em plena atividade. Segundo
o banco de dados da Fenacor, neste
início de ano, estão cadastradas 39.447
empresas do segmento, espalhadas
por todo o território nacional, o que

Anuncie também a sua marca!

empresas corretoras de seguros.
De acordo com a Fenacor, dessas
empresas, a maioria atua na região

Vale ressaltar que tais números

Sudeste, onde estão 24.821 corretoras,

podem ser alterados com o início

ou 63% do total. Destaque para São

do recadastramento dos corretores

Paulo, para onde direcionam suas

de seguros, pessoas físicas e

atividades

jurídicas, que deve começar em

segmento. Isso significa que, de cada 10

março, segundo previsão feita

corretoras de seguros, mais de quatro

pelo

presidente

da

Fenacor,

Armando Vergílio. Contudo, o reflexo

16.872

empresas

desse

estão instaladas em solo paulista.

desse recadastramento deve ser mais

As demais regiões têm o seguinte

significativo entre os corretores pessoas

número de corretoras em atividade: Sul

físicas, pois muitos podem ter deixado

(7.067), Nordeste (3.851), Centro-Oeste

de operar nos últimos anos.

(2.760) e Norte (948).

Isso dificilmente ocorrerá no caso das
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Brasileiros estão menos preparados financeiramente
para a velhice que congoleses

E

studo do Banco Mundial aponta
que apenas 4% dos brasileiros
poupam recursos para a velhice.
Entre os 143 países avaliados, o Brasil
está na 132ª posição, perdendo até para
o Congo, Maláui e Togo, com PIB per
capta 15 vezes menor. Já na Tailândia,
com PIB per capta semelhando ao do
Brasil, a taxa de poupança para a velhice
é de cerca de 60%.
Entre as razões apontadas por
especialistas para esse baixo índice de
poupança dos brasileiros para a velhice
está a memória do período de elevada
inflação que durou até os anos 1990. “Há
20 anos, mal era possível planejar para
o fim do mês”, afirmou Paulo Valle, vicepresidente da FenaPrevi.
Mas por mais que os especialistas
destaquem a importância da educação
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financeira para o hábito da poupança,
também afirmam que isso só não basta,
ressaltando a importância de ações
diretas sobre o comportamento. O
economista-chefe do time de pesquisa
em finanças e setor privado do Banco
Mundial, Leora Klapper, cita os exemplos
de Gana e Bangladesh, onde os salários
dos trabalhadores são entregues
sempre com um lembrete para que
poupem. Em Gana, 55% têm o hábito
de poupar e 13% economizam para a
velhice. Em Bangladesh, são 24% e 6%,
respectivamente.
Políticas públicas também têm um
importante papel de incentivo à
poupança, segundo a professora da
escola de negócios da Universidade da
Pensilvânia, Olivia Mitchell. “Isenções
fiscais, por exemplo, podem incentivar
investimentos em alguns tipos de
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previdência, mas ainda assim boa parte
da população só poupará se houver
adesão automática”, diz ela.
E se os brasileiros não estão preparados
para a aposentadoria, também não
estão para os casos de emergência.
Segundo o estudo, 44% deles - mais
de 70 milhões acima dos 15 anos consideram impossível levantar cerca
de R$ 2.500 numa necessidade extrema,
necessitando, nesse caso, recorrer a
amigos e parentes.
Segundo os pesquisadores do Ipea
Marcos Antonio Coutinho da Silveira
e Ajax Reynaldo Bello Moreira, um dos
fatores que impedem a acumulação de
poupança é o baixo acesso ao crédito.
“Sem empréstimos para suavizar o
consumo, as pessoas consomem toda
a renda”, afirmam. Mas, mesmo entre
Clique aqui e visite nosso site
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os 10% mais ricos da população, 46%
das famílias têm poupança financeira
zero. A não inclusão bancária e falta de
confiança no sistema financeiro também
foram apontados por entrevistados
como razões para não investirem.
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