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 1 (Jan-Mar/2016)

JAN-MAR/2016
VI Fórum Manaus
Seguros será inesquecível.
Confira o que estão
falando sobre ele

Falta pouco
para a carteira
do corretor de
seguros

PASI: trabalhador e empresa
são os beneficiados

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
PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Rafael Freire
PUBLICIDADE
Rafael Freire (92) 3233 5572 / 9 9102 0504
REDAÇÃO
Departamento de Comunicação do Sincor AM/RR
PERIODICIDADE
Triimestral

Editorial

VI FÓRUM MANAUS SERÁ
INESQUECÍVEL!
“No dia 23 de junho iremos realizar no Tropical Hotel Manaus,
a sexta edição do Fórum Manaus Seguros, e o tema principal
será “Inovar é o caminho”. As principais questões atuais do
mercado de seguros, além das tendências e oportunidades
serão apresentadas por renomados palestrantes.
Trata-se do maior evento da região norte e foi idealizado para
dar oportunidade aos profissionais da região a se atualizar e
poder debater com os palestrantes e especialistas presentes.
Os preparativos estão avançados e temos confirmadas
presenças ilustres que muito irão abrilhantar o nosso Fórum.
Temos que valorizar e prestigiar o que é nosso. Contamos com
a participação de todos que compõem o nosso mercado, mas
principalmente os corretores de seguros. Acessem o nosso
“site” e inscrevam-se, as vagas são limitadas.
Acreditamos que será um evento inesquecível!
Visite www.sincor-am.org.br!

Jair Fernandes - Presidente do Sincor AM/RR
Pós-Graduado em Negociação
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Superintendente da Bradesco Seguros
fala sobre o VI Fórum Manaus Seguros

Fonte: Sincor-AM/RR

“

O VI Fórum Manaus já está consolidado no mercado
segurador não apenas nos Estados do AM/RR, mas sim em
toda região Norte, inclusive se destacando como o maior
evento, nossos parceiros e executivos sempre nos indagam
sobre este evento e que a cada ano vem se reciclando e
trazendo sempre temas pertinentes ao momento atual e
palestras que são surpreendentes e motivacionais ‘Inovar é o
Caminho’ é sem dúvidas o tema perfeito para 2016.
As Seguradoras e os Corretores de Seguros tem que estar preparados
e qualificados para atender um público cada vez mais exigente e bem
informado a concorrência está cada dia mais acirrada, porém há ainda
um enorme espaço para todos, principalmente para os que estiverem
preparados e este Fórum é algo que sem dúvidas irá acrescentar para
esta qualificação.
Destaco também e parabenizo toda a Diretoria do Sincor pelo novo
formato do Fórum que será mais atrativo, mais Dinâmico e que com
certeza será destaque nacionalmente.”

Anuncie também a sua marca: (92) 3233 5572 | 9 9102 0504 | marketing@sincor-am.org.br

Raul Vignoli de Oliveira - Superintendente
Comercial N/CO (Bradesco Seguros)

Clique aqui e visite nosso site
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Izabela Arce da JMalucelli da sua opinião
sobre o VI Fórum Manaus Seguros

Fonte: Sincor-AM/RR

“

Na minha opinião.O Fórum
Manaus é o mais importante
evento do mercado de
seguros da Região Norte do
país. Trata-se de um evento
de extrema importância
para o mercado, pois
proporciona aos participantes, a
oportunidade de se atualizar sobre
temas pertinentes aos mais diversos
ramos de seguros, e, debatê-los com
as lideranças do segmento, executivos
das seguradoras e corretores. É,
também, um momento de ampliar
a rede de relacionamentos e de
confraternização. É através do evento
que nós seguradoras conseguimos
expandir a nossa imagem e despertar
em nossos corretores novos desafios e
oportunidades.”

Izabela C. Arce de Holanda
(Comercial da JMalucelli em Manaus)

Anuncie também a sua marca: (92) 3233 5572 | 9 9102 0504 | marketing@sincor-am.org.br

Clique aqui e visite nosso site
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Depoimento da superintendente da Mongeral
Amazonas para o VI Fórum Manaus Seguros

Fonte: Sincor-AM/RR

“

Chegamos no 6o. ano consecutivo do Fórum
Manaus, confirmando o sucesso desse evento
que é um Marco em desenvolvimento profissional
e a oportunidade de uma conversa aberta do
Mercado Segurador.É um grande encontro
entre Seguradoras, Entidades como FUNENSEG
e SINCORs de outros Estados e corretores para
tratarmos de assuntos relevantes na proteção da sociedade
e o papel do profissional Corretor de Seguros. Todos
trabalhando juntos na inovação para seguirmos em frente
contornando as adversidades.”

Fabiana Perdiz Souza
Superintendente Comercial Amazonas

Anuncie também a sua marca: (92) 3233 5572 | 9 9102 0504 | marketing@sincor-am.org.br

Clique aqui e visite nosso site
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Thiago Rocha Superintendente da Bradesco
Seguros fala sobre o VI Fórum Manaus Seguros.

“

Fonte: Sincor-AM/RR

Estou há 6 anos em Manaus e acompanho a trajetória do
Fórum de Seguros desde sua primeira edição.

Considero o evento muito importante para o mercado
segurador na região, visto que o mesmo debate ano
após ano, temas de extrema importância para o
aprimoramento do exercício da função do corretor, além
de ser um excelente local para troca de conhecimento
e experiências, uma vez que todas as seguradoras e principais
corretoras se fazem presentes neste grandioso evento.
A Bradesco Seguros tem o prazer de fazer parte desta história,
sendo parceira do Sincor AM/RR em todas as edições.”

Anuncie também a sua marca: (92) 3233 5572 | 9 9102 0504 | marketing@sincor-am.org.br

Thiago Guedes Rocha
Superintendente Comercial Corporate

Clique aqui e visite nosso site
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Seguro obrigatório
O Sincor-AM/RR fará ação do Seguro DPVAT, no dia 16 de Abril com distribuição de panfletos e apresentação de faixa com as
informações do mesmo.
Local: Avenida Constantino Nery, Chapada, das 08:00 às 10:00h
Ponto de referência: Loja Baiano

Anuncie também a sua marca: (92) 3233 5572 | 9 9102 0504 | marketing@sincor-am.org.br

Clique aqui e visite nosso site
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Ação DPVAT - PAC VIA NORTE
No dia 20/02/2016 a SEJUSC realizou mais uma Ação de atendimento PAC
ALTERNATIVO, desta vez No Shopping Via Norte, na Zona Norte de Manaus-AM.
O objetivo é de desafogar os atendimentos realizados durante a semana e propor
uma nova alternativa para as pessoas que não conseguem acessar os serviços de
segunda à sexta-feira. Não serão todos os serviços disponíveis e cada PAC terá uma
gama diferenciada, além das mais procuradas como emissão de RG, CPF e Carteira
de Trabalho.O SINCOR AM-RR levou novamente seu serviço de atendimento Gratuito
sobre o Seguro DPVAT, realizando abertura de processo, esclarecimento de dúvidas
e educação no trânsito.
Fonte: Sincor-AM/RR

Anuncie também a sua marca: (92) 3233 5572 | 9 9102 0504 | marketing@sincor-am.org.br

Clique aqui e visite nosso site
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Perspectiva

Carteira do Corretor de Seguros
está perto de se tornar realidade
A Susep está realizando pregão
eletrônico para contratar empresa
especializada na prestação de serviços
de confecção de cédulas de identidade
profissional para uso dos corretores de
seguros em todo o território nacional.
De acordo com o edital publicado pela
autarquia no Diário Oficial da União,
deverão ser confeccionadas 72 mil
carteiras.
Em entrevista exclusiva para o CQCS,
o superintendente da Susep, Roberto
Westenberger, afirmou, nesta quintafeira (21/04), que não vai projetar
um prazo para o início da entrega das
carteiras, pois isso “foge do controle
da autarquia”, uma vez que envolve
questões burocráticas e um ritual
relacionado à oferta universal de
fornecedores. “Mas, pessoalmente, eu

Fonte: CQCS

quero que isso ocorra o mais rápido
possível. Creio que daqui a um mês já
teremos, ao menos, a empresa escolhida
para fazer a carteirinha”, frisou.

dentro dos critérios que serão definidos
pela autarquia. Assim, o corretor usará
a sua carteira para registrar os dados da
sua trajetória profissional.

Ele explicou que, após a escolha da
empresa, haverá a questão operacional
e, por fim, a distribuição das carteiras,
que deve ser feita pelo Ibracor. “Vamos
fazer um convênio com o Ibracor para a
distribuição”, adiantou.

O edital está disponível para as empresas
interessadas na sede da autarquia (Av.
Presidente Vargas 730/8º andar – Centro
– Rio de Janeiro).

Segundo o superintendente da Susep,
essa carteira será bem mais que uma
forma de identificação do corretor. A
intenção é permitir, através da carteira,
o acesso ao site da Susep para que possa
confirmar que o corretor de seguros está
devidamente registrado.
Além disso, no futuro, terá dados da
educação contínua do profissional,

Anuncie também a sua marca: (92) 3233 5572 | 9 9102 0504 | marketing@sincor-am.org.br

O novo modelo da identidade
profissional dos corretores de seguros
chama a atenção por informar a data
de concessão do registro, mas não
determinar o prazo de validade da
carteira.
Na verdade, pela especificação técnica
divulgada pela autarquia, trata-se de
um cartão de identidade profissional,
em plástico policarbonato, impresso em
quatro cores.
Clique aqui e visite nosso site
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O cartão traz um chip com contato padrão ICP-Brasil 72 Kb e mede
85,6 cm de largura e 53,98 cm de altura. O peso é de apenas 0,5 g.

Foto: Shutterstock

Entre os itens de segurança do cartão constam o Brasão da Republica
e Fundo Numistático duplex com efeito de íris e com variação de
espessura com o “logo SUSEP”, além de tarja geométrica duplex.

Anuncie também a sua marca: (92) 3233 5572 | 9 9102 0504 | marketing@sincor-am.org.br

Clique aqui e visite nosso site
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Discussão

Lei do Desmonte: Fenacor
confirma novos eventos
Série de seminários tem o objetivo de discutir a importância de
imediata regulamentação da Lei nos estados
A Fenacor confirmou as datas de mais sete etapas do seminário
“Lei do Desmonte, Acidentologia e Vitimação no Trânsito”, que
a federação vem promovendo desde meados do ano passado,
com o apoio da Escola Nacional de Seguros, Fenseg, Seguradora
Líder e Sincors estaduais. As inscrições são gratuitas para todos
os seminários.

Fonte: Fenacor
Foto: Shutterstock

furtos de veículos, dos latrocínios e dos acidentes de trânsito”,
afirma o presidente da Fenacor, Armando Vergilio, que é o
autor do projeto que deu origem à lei.
A cada ano são roubados ou furtados no Brasil mais de 500
mil veículos, o que representa uma média de um carro levado
pelos ladrões a cada minuto. Desse total, apenas 60% são
recuperados.

Os novos eventos serão realizados em Belém (PA), no dia 31
de março; Palmas (TO), dia 10 de maio; Goiânia (GO), em 12
de maio; Manaus (AM), em 14 de junho; Porto Velho (RO), no
dia 16 de junho; João Pessoa (PB), em 28 de junho; e Natal (RN)
em 30 de junho. Além desses, já haviam sido confirmados os
seminários de Teresina (PI) e São Luis do Maranhão (MA), que
serão promovidos nos próximos dias 15 de março (terça-feira) e
17 de março (5ª feira), respectivamente.
Essa série de seminários tem o objetivo de discutir a
importância de imediata regulamentação da Lei nos estados.
“Essa lei vai contribuir para a redução significativa dos roubos e
Anuncie também a sua marca: (92) 3233 5572 | 9 9102 0504 | marketing@sincor-am.org.br

Clique aqui e visite nosso site!
Clique aqui e visite nosso site
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PASI: Conheça o seguro que vale muito
para o trabalhador e para a empresa

Fonte: Metlife
Foto: Shutterstock

As convenções coletivas de trabalho
(CCT)
determinam
condições
específicas para adequação de
necessidades dos profissionais em
cada segmento. É um acordo assinado
entre o Sindicato dos Trabalhadores
(empregados) e o Sindicato da
Categoria Econômica (empregadores)
e
as
decisões
estipuladas
transformam-se em direitos e deveres
para ambas as partes.
Há 26 anos, o PASI – Plano de
Amparo Social Imediato – se
preocupa em oferecer proteção
às classes trabalhadoras, gerando
inclusão e bem-estar social, através
de mecanismos sustentáveis, como
seguros de vida em grupo e benefícios
inovadores. Desenvolvido com o
objetivo de atender às necessidades
das empresas, o PASI é especializado
Anuncie também a sua marca: (92) 3233 5572 | 9 9102 0504 | marketing@sincor-am.org.br

Clique aqui e visite nosso site
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em cumprir as exigências das Convenções Coletivas de
Trabalho – CCT de diversos setores da economia.
Atualmente o PASI possui aproximadamente 20 mil empresas
conveniadas, 300 entidades de classe parceiras e 2,5 milhões
de segurados. Os números impressionam, mas o potencial
desse tipo de serviço ainda é enorme. Em 2014, a MetLife
passou a ser a seguradora oficial dos seguros do PASI. Com
a parceria, ambas as companhias reafirmam suas posições
de liderança no mercado e ampliam os benefícios para um
número cada vez maior de trabalhadores, por intermédio dos
corretores em todo país.
Em todas as cidades do Brasil existem padeiros, garçons,
funcionários da construção civil e outras categorias que
oferecem seguros de acordo com a CCT de cada região, o que
representa uma grande oportunidade para os corretores.
No site da MetLife e no site do PASI, você encontra
todas as informações sobre coberturas e condições para
comercialização do produto PASI. Nossas equipes comerciais
estão prontas para ajudá-lo a iniciar a prospecção em sua
região. Fale conosco!

Anuncie também a sua marca: (92) 3233 5572 | 9 9102 0504 | marketing@sincor-am.org.br

Clique aqui e visite nosso site
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Qual a importância do VI Fórum
para o nosso mercado de Seguros?

“

Fonte: Sincor-AM/RR

Sem dúvida este é o maior/melhor evento
do segmento de seguros da Região Norte,
possibilitando o aprendizado, atualização e
reciclagem de todo mercado. Neste momento
instável que estamos atravessando, um
evento deste nível pode nos apresentar novos
caminhos e tendências do mercado em um
cenário Nacional, para que possamos superar
quaisquer obstáculos e com isso trabalharmos
sempre o crescimento do setor.
Eventos como este são sempre uma grande
oportunidade de aumentarmos o nosso
networking.”

Anuncie também a sua marca: (92) 3233 5572 | 9 9102 0504 | marketing@sincor-am.org.br

Vera Lubiana(Gerente Filial Manaus)
Superintendente Comercial Corporate

Clique aqui e visite nosso site
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Roseti da GBOEX fala do
VI Fórum Manaus Seguros

“

Fonte: Sincor-AM/RR

“O Fórum é uma excelente oportunidade
para adquirirmos novos conhecimentos e
atualizações do mercado de seguros. Angariar
novos parceiros de trabalho, conhecer
colaboradores de outras seguradoras, e
principalmente nos tornarmos profissionais
preparados para enfrentar crises econômicas
através de ideias criativas, cujas palestras
serão de grande importância para tal.”

Roseti da Silva Pontes
Gerente da Unidade Manaus

Anuncie também a sua marca: (92) 3233 5572 | 9 9102 0504 | marketing@sincor-am.org.br

Clique aqui e visite nosso site
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Presidente da Fenacor, Armando Vergílio,
fala sobre o “VI Fórum Manaus Seguros”
Ele fará a palestra de abertura.

Como você analisa a importância desse evento pra região Norte?
É muito importante discutir os rumos que o corretor de seguros
deve seguir neste momento de instabilidade na economia.
Nesse contexto, VI FORUM MANAUS SEGUROS pode apontar
caminhos que permitam à categoria ver a crise como uma
oportunidade de negócios. A Região Norte vem apresentando
taxas de crescimento acima da média nacional há algum
tempo. Então, um evento desse porte é essencial para que se
possa impedir uma reversão das expectativas.

É mais do que oportuno. Sem inovação, haverá dificuldades
para suportar as consequências do cenário instável na
economia. Há muito espaço para ser ocupado, mas o índice de
penetração do seguro, especialmente na região Norte, ainda
está muito abaixo do desejável. A inovação, nesse caso, é a
principal aliada do corretor.

Qual sua expectativa para a sua palestra de abertura?
A intenção é levar para os corretores de
seguros da região um discurso otimista,
mas não irreal. As lideranças da categoria
têm a obrigação e o dever de indicar
as práticas que podem assegurar ao
profissional superar obstáculos e crescer,
mesmo diante da crise econômica.

Sim, claro. É o melhor momento para estarmos unidos,
corretores e seguradores, em busca do pleno atendimento à
população. A instabilidade econômica aumenta a sensação
de insegurança na sociedade e é preciso que demonstremos
o quanto somos capazes de estender uma ampla rede de
proteção securitária para proteger o patrimônio e as vidas
das pessoas, assim como a continuidade dos negócios. Ações
sinérgicas são indispensáveis para que possamos atingir essa
meta. E espero que representantes de todos os segmentos
do mercado estejam presentes no evento para que possamos
discutir os rumos a seguir, juntos.

O tema “Inovar é o caminho” é oportuno
para o atual cenário nacional?

Você recomendaria a participação e apoio de todos os
segmentos do nosso mercado?

Anuncie também a sua marca: (92) 3233 5572 | 9 9102 0504 | marketing@sincor-am.org.br
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Gerente da Filial Manaus da HDI, fala
sobre o VI Fórum Manaus Seguros,
que será dia 23 de junho de 2016

“

Fonte: Sincor-AM/RR

“O VI Fórum Manaus Seguros é mais uma
grande oportunidade dos integrantes do
mercado de seguros do Estado do Amazonas
estarem se atualizando sobre o atual
cenário nacional, propriamente falando da
questão econômica pelo qual nosso país está
atravessando e poder traçar estratégias para
conquistar e se manter no mercado.
Estar em constante aperfeiçoamento
através de palestras e debates é sempre
engrandecedor.

Anuncie também a sua marca: (92) 3233 5572 | 9 9102 0504 | marketing@sincor-am.org.br

Adailson Cordovil
Gerente da Filial Manaus
HDI SEGUROS

Clique aqui e visite nosso site
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Executivo de negócios da Seguros
Unimed fala sobre o VI Fórum Manaus
Seguros

Fonte: Sincor-AM/RR

“

É uma excelente oportunidade para adquirirmos
novos conhecimentos e atualizações? É mais
uma grande oportunidade dos integrantes do
mercado de seguros do Estado do Amazonas
estarem se atualizando sobre o atual cenário nacional?

Hoje, entendemos a grande importância e magnitude
FORUM de Seguros para nossa classe, assim como para
nossa sociedade, pois através deste grande evento
adquirimos novas estratégias para desenvolvemos
em nossa região, e a cada ano somos surpreendidos
com o tema e conteúdo de informações/palestras.”

Anuncie também a sua marca: (92) 3233 5572 | 9 9102 0504 | marketing@sincor-am.org.br

Evaldo Rocha
Executivo de Negócios
SEGUROS UNIMED

Clique aqui e visite nosso site
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Ruberval Quirino fala sobre o
VI Fórum Manaus Seguros

Fonte: Sincor-AM/RR

“

Por muitos anos nossa cidade ficou alheia
aos acontecimentos de seguro, para inteirarnos dos fatos sempre tivemos que deslocar
para eventos fora de nosso município,
A criação do “Fórum de Manaus” em 2010 foi
audaciosa e inovadora, nos proporcionando mais
conhecimento e oportunidade de crescimento.
Este evento será impar pois nosso fórum será
“Regional”, confirmei minha presença e aproveito
para convidar a todos, pois tenho certeza que

será muito bom.”
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Ruberval Quirino Farias
Corretor de Seguros
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Felipe da Mapfre fala sobre
consolidação do VI Fórum
Manaus Seguros

Fonte: Sincor-AM/RR

“

É sempre muito importante ‘ouvir’ o
que o mercado de seguros tem a dizer,
referente à
sua movimentação, em
especial no momento em que vivemos
hoje, com instabilidades políticas e econômicas,
as quais refletem em toda e qualquer ação
empreendedora o que requer estratégias
inovadoras, a fim de aproximar ainda mais os
clientes, parceiros e distribuidores.
O FORUM MANAUS já consolidou sua
importância e a cada ano nos surpreende com
suas abordagens e novidades ao mercado,
Segurador, ampliando sua atuação e parcerias.

Anuncie também a sua marca: (92) 3233 5572 | 9 9102 0504 | marketing@sincor-am.org.br
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Gerente Sucursal Manaus
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Gerente da Mitsui Seguros,
filial Manaus, fala sobre o VI
Forum Manaus Seguros

Fonte: Sincor-AM/RR

“

O fórum integra o mercado segurador e
nos mantém atualizados sobre tendências
e novidades do mercado. Informação
e conhecimento são importantes para
o crescimento de todos envolvidos neste
seguimento. A presença de lideranças das
companhias seguradoras também enriquecem e
confirmam a importância do evento. Mais uma
vez este Sincor está de parabéns não só pela
iniciativa como pela manutenção deste evento.

Cristovam Ferreira de Sousa Filho
Gerente da Filial
Anuncie também a sua marca: (92) 3233 5572 | 9 9102 0504 | marketing@sincor-am.org.br
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Em abril

Regras do seguro auto
popular entram em vigor

Fonte: Sincor SP
Foto: Shutterstock

Após longos debates no mercado de seguros, em reunião
realizada esta semana, o CNSP aprovou as normas do seguro
popular de automóveis, que entrou em vigor no dia 01/04.
O público principal do produto são os donos de veículos
com mais de cinco anos de uso, pois o seguro permitirá a
utilização de peças recondicionadas ou seminovas para reparo
dos automóveis, graças a Lei 12.977, que regulamentou os
desmontes de veículos em todo País.
O produto deve ter cobertura mínima de indenização por
danos causados ao veículo por colisão, sendo vedada a oferta
de cobertura que preveja apenas a indenização integral
por colisão. Será de escolha do segurado, em caso de danos
parciais, a utilização de oficinas.
Apesar de tudo, o seguro não será restrito a parcela da frota
com mais de cinco anos. O segurado poderá optar pelo novo
produto, desde que seja avisado que os reparos serão feitos
com peças usadas ou seminovas. No entanto, tais peças
não poderão ser utilizadas, caso envolva a segurança dos
passageiros, como o sistema de freios, suspensão, cintos de
segurança, etc.
Anuncie também a sua marca: (92) 3233 5572 | 9 9102 0504 | marketing@sincor-am.org.br
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Medida Provisória

Susep reestrutura Seguro Dpem
A Superintendência de Seguros Privados (Susep) vem
trabalhando junto ao mercado supervisionado e ao Conselho
Nacional de Seguros Privados (CNSP) na tentativa de retomar
com a maior brevidade possível a oferta do Seguro DPEM. No
entanto, desde 31 de março deste ano, este seguro deixou
de ser ofertado, apesar da edição da Circular nº 530, que
alterou os valores da tarifação, tornando mais condizente com
a realidade dessa operação, tendo como objetivo viabilizar a
comercialização do seguro.

Fonte: Susep
Foto: Shutterstock

Com relação as indenizações às vítimas das embarcações
que possuam o Seguro DPEM vigente, serão realizadas
normalmente pela seguradora que subscreveu os riscos.
Quanto às vítimas de embarcações não identificadas, ou que
não possuam o Seguro DPEM, não haverá neste momento
nenhum tipo de indenização.

Além da Circular, foi editada também a Medida Provisória
719, de 29 de março de 2016, que trouxe várias melhorias
à Lei nº 8.374, de 1991, que dispõe sobre o Seguro DPEM,
como a criação de fundo especial para cobertura de vítimas
de embarcações inadimplentes e não identificadas, a ser
gerido pela Agência Brasileira Gestora de Garantias e Fundos
Garantidores (ABGF).
A Medida Provisória também torna sem efeito a exigência
de apresentação do Seguro DPEM no ato da inscrição das
embarcações, bem como em eventuais vistoriais e inspeções
por parte da Marinha do Brasil, quando não houver, no
mercado, sociedade seguradora que ofereça o seguro.
Anuncie também a sua marca: (92) 3233 5572 | 9 9102 0504 | marketing@sincor-am.org.br
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Estabilidade

Seguro DPVAT não
aumentará em 2016
O Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, não vai
reajustar os valores do seguro DPVAT para 2016. Pago em
conjunto com o IPVA, o seguro obrigatório vai manter a tabela
de 2015. Para automóveis, o prêmio custa R$ 105,65, para
motocicletas, R$ 292,01 e caminhões e picapes pagam R$
110,38. A novidade é que em 2016, ciclomotores de até 50cm³
também pagarão o seguro, com valor fixado em R$ 134,66.
Ônibus e lotações com cobrança de frete ou capacidade para
mais de 10 passageiros pagam R$ 396,49, enquanto os que não
fizerem serviço de transporte de passageiros cobrado pagarão
R$ 242,42.

O valor do seguro é calculado de acordo com o índice de
acidentes de cada categoria de veículo. O CNSP usa projeções
dos custos de indenizações para eventuais acidentes num prazo
de 3 anos, prazo que as vítimas têm para dar entrada no pedido
de seguro. Os cálculos são feitos pela Superintendência de
Seguros Privados, a SUSEP.
As projeções também levam em consideração os repasses
destinados ao SUS (45%), para atendimento médico, e ao
DENATRAN (5%). O DPVAT pode ser parcelado em até três
vezes, mas a parcela não pode ser inferior a R$ 70, nem há
parcelamento para pagamentos de anos anteriores.
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Robert Bittar, Presidente da Funenseg, fala sobre o “VI Fórum
Manaus Seguros” e aponta caminho para o corretor desviar
da crise
Fonte: Sincor-AM/RR

Será realizado em Manaus, através do Sincor AM/RR, a sexta edição do Fórum
Manaus Seguros... – Na sua opinião qual a importância desse evento para a região
Norte?
O Fórum Manaus Seguros está consolidado como o evento de maior relevância
do mercado de seguros no Norte do País, pois congrega lideranças do setor,
representantes das principais companhias seguradoras, corretores de seguros de
toda a região e demais empresas e profissionais que compõem o setor de seguros.
Iniciativas como essa são fundamentais para estimular a troca de ideias e promover
debates entre todos os agentes que pensam, vivem e fazem a indústria de seguros
acontecer. A cada ano o encontro se reveste de maior importância e ganha a adesão
de novos participantes, oriundos de vários estados da região Norte. Podemos
afirmar que o Fórum já faz parte do calendário de eventos mais prestigiados do
setor.
O tema do Fórum será “Inovar é o Caminho”. Qual sua opinião sobre este tema?
O Sincor-AM/RR foi extremamente feliz na escolha do tema dessa edição, que é
absolutamente pertinente, porque, em tempos de crise, criatividade e inovação são
fatores que fazem a diferença em qualquer negócio. E o mercado de seguros não
foge a essa regra, pois está cada vez mais concorrido e dinâmico. Seguradoras e
corretores precisam repensar a maneira de atuar, não dá para continuar fazendo
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“mais do mesmo”, o momento é de ir
além, de surpreender o consumidor, de
se superar.
Qual a sua expectativa sobre o
evento, haja vista o senhor ser um dos
palestrantes?
A melhor possível! Como mencionei
em resposta anterior, o Fórum será um
grande espaço para debates e interação
de centenas de profissionais de seguros
da região Norte. Essa aproximação
e troca de experiências são muito
positivas para o desenvolvimento desses
profissionais e, consequentemente,
do setor como um todo. Espero poder
contribuir com informações relevantes,
reforçando o trabalho da Escola Nacional
de Seguros, instituição que presido e
que vem atuando em todas as regiões
do País para prover o mercado com mão
de obra cada vez mais qualificada e de
excelência.
Em Manaus o curso de habilitação de

corretores, ao longo desses 10 anos em
que é realizado, tem atraído muitos
interessados. O interesse por esse curso
em todo o Brasil, e em particular em
Manaus, está dentro das expectativas
da Escola Nacional de Seguros?
De acordo com o estudo Retratos da
Sociedade Brasileira – Mercado de
Trabalho, divulgado no final de 2015
pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI), o investimento em formação
e capacitação profissional tem sido
uma das alternativas dos brasileiros
para driblar a crise. Das 2.002 pessoas
entrevistadas em 141 municípios, 24%
informaram ter intensificado a busca
por qualificação. Na Escola Nacional de
Seguros, essa tendência se reflete no
aumento de matrículas no Programa para
Habilitação de Corretores de Seguros,
oferecido em todo o Brasil. Registramos,
em média, crescimento de 25% no
número de alunos inscritos no Programa
em relação ao primeiro semestre de
2015. Especificamente no que tange

Anuncie também a sua marca: (92) 3233 5572 | 9 9102 0504 | marketing@sincor-am.org.br

a Manaus, o Curso de Capitalização,
o primeiro dos três que compõem o
Programa, apresentou, nesses primeiros
meses de 2016, expansão de 37% em
comparação ao mesmo período do
ano passado. Também faço questão
de citar outra iniciativa da Escola que
visa a capacitação dos profissionais
da região, que é o ciclo de palestras
gratuitas, realizado em parceria com o
Sincor local. Ao longo de 2015, cerca de
500 profissionais participaram desses
eventos, que colocaram em debate
temas técnicos e motivacionais.
Diante do atual cenário em que o
Brasil atravessa o nosso mercado
sofre algumas conseqüências... – Qual
o caminho que o senhor apontaria
ao corretor de seguros que está sem
direção?
Apesar do forte impacto que a crise
econômica vem tendo em praticamente
todos os segmentos, o mercado de
seguros ainda é um dos menos atingidos,
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o que, por si só, já é um fator positivo.
Tem se falado muito que é na crise
que surgem grandes oportunidades e,
particularmente, acredito nisso. É óbvio
que o desafio é grande, pois estamos nos
referindo a um setor que, em condições
normais, já é bastante competitivo, logo
em cenários de retração como o atual a
tendência é haver um agravamento.
Em primeiro lugar, o corretor de seguros
que quiser passar por esse momento
sem sobressaltos terá que atuar com
criatividade, saindo do lugar comum e
operando não somente com aquelas
carteiras tidas como mais tradicionais,
casos de Automóveis e Vida, por
exemplo. Um caminho para identificar
novos nichos a serem trabalhados é
analisar a carteira de clientes com um
olhar mais estratégico, lançando uma
visão macro sobre o perfil dos segurados
e da sua família, a fim de identificar
coberturas que normalmente não são
solicitadas, mas quando oferecidas pelo
corretor que já é de sua confiança têm

boa chance de aceitação por parte dos
clientes.
Outro aspecto fundamental e que
certamente é um diferencial competitivo
nesse momento é o conhecimento.
Profissionais estagnados não terão
espaço diante de um consumidor cada
vez mais informado, consciente dos seus
direitos e que compara preços e serviços.
Para concretizar um negócio é necessário
ter profundo domínio daquilo que está
sendo oferecido e isso só se conquista
por meio de capacitação contínua. A
Escola Nacional de Seguros oferece
um vasto leque de produtos e serviços
educacionais a todos os profissionais
do mercado, securitários, corretores
de seguros, prestadores de serviço, nos
mais diversos níveis de conhecimento
em que se encontram. Deixo um convite
para que visitem o nosso site, www.
funenseg.org.br, e conheçam melhor
tudo o que temos a oferecer. A Escola
também mantém o Tudo sobre Seguros
(www.tudosobreseguros.org.br)um
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portal com informações sobre os mais
variados tipos de seguro, em linguagem
simples e acessível tanto ao corretor
como ao cliente de seguros.
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