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Troféu Vitória-Régia chega à sua 13ª Edição
e elege os melhores do Seguro no ano de 2018
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Editorial

Vamos trabalhar!

2

018, um ano de lutas, de desafios e de transformações.
Assim considero, em resumo, o que aconteceu na
nossa pátria “não tanto amada”, Salve! Salve! Foi
preciso jorrar sangue para o povo ser protagonista
de uma decisão transformadora; de um futuro incerto, mas
acreditando, ao menos, em manter as esperanças acesas.
O mercado de seguros foi cauteloso, atravessou um mar
de incertezas e expectativas, mas não vermelhou no final.
Os índices, mesmo instáveis durante o ano, se mantiveram
positivos, e nesse cenário destaca-se a região Norte, a qual
fez a diferença. Prevaleceu o trabalho incansável de todos
os profissionais e, de certa forma, a união das instituições
representativas na defesa dos interesses comuns e,
principalmente, dentre outros, no combate ao mercado
marginal. Certamente houve muito aprendizado com o
cenário que se instalou no país e, também, um período pra
repensar as estratégias de atuação e na busca por demandas
de produtos que correspondam às tendências desse
segmento que é cada vez mais digital.
Diante do quadro hostil os sindicatos (Sincor’s) amargaram
perdas, principalmente nas finanças, que abalaram
suas estruturas. Essa crise interna traz a necessidade
de repensarmos o modelo, mas que seja abraçada,

imprescindivelmente,
por
toda a categoria. A vida
ativa dessas instituições,
considerando
todas
as
dificuldades e discordâncias,
ainda é fundamental para
o desenvolvimento e o
fortalecimento da categoria
profissional.

Jair Fernandes - Presidente do Sincor AM/RR
Pós-Graduado em Negociação

Não podemos chorar as perdas, vamos ser protagonistas
das nossas conquistas. Temos que levantar desse “berço
esplêndido” e fazer o que mais sabemos fazer, trabalhar!
Acredito que nesse novo ano encontraremos novos caminhos
que nos trará grandes conquistas e nos tornaremos mais
fortes.
Que em 2019 sejamos felizes, com “ordem e progresso”!

Jair Fernandes
Presidente Sincor AM/RR
Vice-Presidente FENACOR – Região Norte
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Fonte: SINCOR AM/RR

Dia do Corretor é comemorado em Manaus

OUTUBRO

O

Corretor de Seguros foi
homenageado pelo Sincor
AM/RR que promoveu o
evento “Fest Chopp com
Seguros”. O evento foi prestigiado por
muitos profissionais do ramo, familiares
e por gestores e funcionários de
seguradoras, e teve inicio pela manhã
com um bate papo sobre o mercado de
seguros e uma mini palestra sobre Lei
Trabalhista. No decorrer do dia houve
música, churrasco, rifas e bingos.
O presidente do Sincor, Jair Fernandes,
fez a abertura pela manhã e parabenizou
a categoria e pediu mais união. Ele
também agradeceu os patrocinadores
do evento: Porto Seguros (Master)
e Oficina DSCAR (Top), e também os
apoiadores: CAPEMISA, SOMPO, HDI e
ASS AMIL MANAUS

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
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Fonte: Jorge Clapp

Fenacor comemora 50 anos em grande evento

A

OUTUBRO

Fenacor
promoveu,
no
tradicional hotel Copacabana
Palace, um grande evento para
comemorar os 50 anos de sua
fundação, completados no dia 25 de
outubro. Aproximadamente 350 pessoas
estiveram presentes, entre as quais
presidentes e executivos das maiores
seguradoras do País, de entidades do
setor e da Susep, além de dirigentes dos
Sindicatos dos Corretores de Seguros
(Sincors) de todo o Brasil.
No início da cerimônia, foi apresentado
um vídeo com depoimentos e registros
dos principais fatos da história da
Fenacor.
Em seguida, foi lançado e obliterado
por representantes dos Correios o
selo personalizado em homenagem ao
cinquentenário da federação, composto
pela marca criada especialmente para as
comemorações dessa data histórica.

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
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O terceiro momento marcante da
solenidade foi o lançamento do livro
“Fenacor 50 anos”, que narra fatos e
conquistas históricas da federação e dos
corretores de seguros.

OUTUBRO

A emoção marcou também a
homenagem aos ex-presidentes da
federação, Paulo Gynner, Roberto
Barbosa e Octávio Milliet, que subiram
ao palco para receber placas especiais.
Além deles, foram homenageadas as
empresas e entidades do mercado que
têm uma relação histórica com a Fenacor.
Receberem uma placa os presidentes da
Sulamérica Seguros, Gabriel Portela;
da Porto Seguro, Roberto Santos; da
Bradesco Seguros, Octavio de Lazari;
da Escola Nacional de Seguros, Robert
Bittar; e da CNseg, Marcio Coriolano.
Logo depois, foram agraciados com a
comenda de mérito do cinquentenário
da Fenacor os presidentes do SincorGO, deputado federal Lucas Vergílio
(representando todos os presidentes dos
Anuncie também a sua marca!

Sincors); do Conselho da SulAmérica,
Patrick Larragoiti; e do Conselho do
Banco Bradesco, Luiz Carlos Trabuco
Cappi; o ex-presidente da CNseg, João
Elísio Ferraz; e o superintendente da
Susep, Joaquim Mendanha de Ataídes.
Por fim, ao saudar os convidados,
o presidente licenciado da Fenacor,
Armando Vergílio, acentuou que a
história da Fenacor, que representa 25
sindicatos e quase 100 mil corretores
de seguros, “é um registro de uma
verdadeira crônica positiva de dedicação
ao país, ao longo de sua própria
existência”.

da República, o mercado de seguros
precisará estar pronto para colaborar.
“O
futuro
governo
certamente
terá muitos desafios pela frente. O
Brasil viverá momentos difíceis e
precisará, uma vez mais, de todos
nós”, observou, acrescentando que é
preciso “compreender e aceitar com
humildade o recado vindo das urnas e
mudar pensamentos, comportamentos
e atitudes”.

Ele também conclamou todos os atores e
instituições do mercado a unirem forças
visando a ajudar o Brasil a enfrentar as
dificuldades que surgirão no processo
de retomada do crescimento econômico
e de busca do equilíbrio social e da
redução das desigualdades.
Para Armando Vergílio, independente
de quem venha a ser eleito presidente

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

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

Clique aqui e visite nosso site
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Escrito por Juliane Martins

OUTUBRO

O Homem de
Seguros do Ano

P

residente do Instituto de
Longevidade
Mongeral
Aegon, Nilton Molina foi
eleito o “Homem de Seguros
do Ano” pelo Clube de Vida em
Grupo (CVG) do Rio de Janeiro
e recebeu o prêmio, na quintafeira (04/10), durante cerimônia
no Museu do Amanhã (RJ).

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
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Escrito por Juliane Martins

OUTUBRO

Mitsui promove encontro com corretores em Manaus

O

encontro foi realizado nas
dependências do Restaurante
Côco Bambu e contou com a
participação do Sr.Hélio Kinoshita –
Diretor Vice Presidente, Gustavo Rey
– Diretor Comercial, Karina Nahoum –
Gerente de Marketing, Nathalye Morelli
– Superintendente de Assessorias
e Marco Benvenuto – Gerente da
Filial Manaus. Esteve também, como

Anuncie também a sua marca!

convidado, o Sr. Jair Fernandes Presidente do Sincor AM/RR.

aproveitando as facilidades das vias
tecnológicas.

Na ocasião os executivos explanaram
sobre a atuação da Mitsui no mercado
de seguros e da importância do
profissional Corretor de Seguros para
a companhia. O Sr. Hélio enfatizou a
necessidade de, cada vez mais, estreitar
os laços com os corretores e juntos atuar
para o desenvolvimento do mercado

O presidente do Sincor, Jair Fernandes,
considerou de grande importância
esse posicionamento e parabenizou
a companhia pela iniciativa de
promover um evento em que os seus
executivos se colocam frente a frente
com os Corretores e trocam diálogos
construtivos.

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

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

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

OUTUBRO

Porto Seguro e Plural Administradora foram patrocinadoras
“diamante” do Troféu Vitoria Régia 2018.

O evento foi realizado no dia 14 de
dezembro para um público de 400
pessoas e premiou os melhores do
mercado de seguros de 2018, dos
estados do Amazonas e Roraima.

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

10

Revista Eletrônica do Sindicato dos Corretores de Seguros e de Capacitação e Previdência
Privada nos Estados do Amazonas e Roraima. Ano II, edição nº 7 (Jan-Jun/2018)

Fonte: SINCOR AM/RR

OUTUBRO

Senac/AM promove evento “Capacitar Manaus 360”

O

Dra. Silvana (SENAC), Jair Fernandes (Sincor) e Rosana Sá (Palestrante)

SENAC realizou nos dias 18 e 19, deste mês, o evento “Capacitar
Manaus” que teve como finalidade a troca de experiências em
diferentes áreas e apresentar caminhos, diálogos, negócios e
modernizações relacionadas ao mundo das profissões no setor
do comércio de bens, serviços e turismo. Vários palestrantes do cenário
nacional de diversos segmentos falaram de suas experiências e deixaram
seus recados ao público presente que somou mais de 1mil participantes.
Prestigiaram o evento várias autoridades institucionais, dentre eles, a
diretoria da Fecomércio, Senac, Sesc e Sebrae.

Anuncie também a sua marca!

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

Ao final houve muitas manifestações de parabenizações pela organização,
pelas palestras e pelo nível de excelência profissional.
Representando o Sincor AM/RR, se fez presente o presidente Jair
Fernandes que participou da entrega de placas comemorativas aos
palestrantes. Jair, disse que o evento foi maravilhoso e que contribuiu
significativamente para melhorar a qualificação profissional de todos os
presentes e parabenizou toda a diretoria do Senac AM e, em especial, a
Dra. Silvana-Diretora.

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

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

Sompo Seguros em apoio ao evento “Fest Chopp com Seguros”

OUTUBRO

O Sincor AM/RR promoveu, no dia 12 de outubro o evento
Fest Chopp, em comemoração ao dia do Corretor de
Seguros. A Sompo fez a doação das canecas personalizadas.

Izabela Holandaq – Executiva de Contas da Sompo
e Jair Fernandes – Presidente Sincor AM/RR

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
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Fonte: Sincor AM/RR

Amil Assistência Médica
Manaus tem novo gestor

A

Daniel Brito, Jair Fernandes, Adriely Lira

presentaram-se em visita ao Sincor AM/RR o
novo gestor PME da Amil Assistência Medica
Internacional, Sr. Daniel Brito, e junto com
ele, a Sra. Adriely Lira, administrativa PME.

Eles irão comandar as ações da AMIL em Manaus
e buscam estreitar o relacionamento com os
profissionais corretores de seguros e para isso contam
com o apoio do Sincor. Eles foram recepcionados
pelo Sr. Jair Fernandes, presidente da instituição.
Anuncie também a sua marca!

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

Mais do que
cuidar de veículos,
a gente cuida
do que é bom
pra você.

Só uma seguradora especialista oferece um seguro
de Furto e Roubo com atendimento personalizado
e preços até 80% menores que um seguro
completo, com aceitação de todos os veículos.

Especialista em cuidar do que é seu.
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Fonte: Sonho Seguro

JMalucelli agora é Junto Seguros, a primeira
seguradora digital de seguro garantia

N
novembro

a
última
sexta-feira,
9
de novembro de 2018, a
transformação digital pela qual
passa a JMalucelli Seguradora
estabeleceu
uma
nova
etapa.
A empresa, que emitiu a primeira apólice
de seguro garantia judicial no Brasil e
chegou este ano à marca de 1 milhão
de apólices emitidas, passa a se chamar
Junto Seguros: a primeira seguradora
digital do mercado de seguro garantia.
Segundo comunicado do grupo,
a Junto Seguros promete elevar a
um novo patamar a experiência
de cotação e emissão de apólices.
Uma plataforma 100% digital, ágil,
moderna, inovadora e focada no
cliente, por meio de um ambiente único
disponível em qualquer dispositivo.

Anuncie também a sua marca!

Entre as novidades, está também o
registro de apólices em blockchain.
A empresa promete continuar inovando,
afirma a nota. Essa transformação é
marcada também pela chegada do novo
presidente da empresa, Leonardo Deeke
Boguszewski, que já era conselheiro
da empresa e do Paraná Banco e
CEO da JMalucelli Investimentos.
“O ambiente de negócios está mudando
rápido e estamos novamente saindo
na frente. A Junto representa em si
mesmo a experiência que queremos
oferecer. Os nossos parceiros e clientes
podem esperar uma empresa ágil,
moderna e pronta para construir junto
com eles tudo que temos pela frente”.

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

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

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

Nova gestora da Amil Assistência Médica visita o Sincor AM/RR

novembro

A

senhora Fernanda Brandão
Reis é a nova gestora
comercial PJ da Amil Assis
Médica Manaus. Ela esteve
em visita à sede do Sincor AM/RR
e foi recebida pelo presidente Jair
Fernandes que agradeceu pela visita e
desejou sucesso na sua nova missão.
Ela disse estar muito feliz pelo novo
cargo e que se dedicará para ampliar

as ações da companhia e melhorar o
relacionamento com os profissionais
corretores. Ela disse ainda que irá se
aproximar cada vez mais do Sincor e
firmar parcerias, pois que considera
uma instituição representativa e de
muita importância pro mercado.

Escrito ou enviado por Comunicação Sincor-SP

Susep inclui riscos cibernéticos no segmento de responsabilidades

D

e acordo com publicação no
Diário Oficial da União, a Susep
oficializa a inclusão do seguro de
riscos cibernéticos no segmento
de “responsabilidades”, através da
Circular 579/18.
O documento modifica a Circular 535/16,
que estabelece a codificação dos ramos

Anuncie também a sua marca!

de seguro e dispõe sobre a classificação
das coberturas em planos de seguro.
Também houve alteração no Grupo
06, de Transportes, o nome do ramo
23 que passa a ser “Responsabilidade
Civil do Transportador Rodoviário de
Passageiros em Viagem Interestadual ou
Internacional”.

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

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

Outra mudança ocorreu no nome
do ramo 28, também do Grupo 06,
atendendo agora por “Responsabilidade
Civil do Transportador Rodoviário de
Passageiros em Viagem Municipal ou
Intermunicipal”.

Clique aqui e visite nosso site
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Escrito ou enviado por Cqcs

Manaus e Boa Vista recebem palestra
sobre Seguros de Riscos Ambientais

A

novembro

parceria entre o Sincor AM/RR e ENS - Escola Nacional de Seguros proporcionou aos corretores de seguros dos
estados do Amazonas e Roraima a realização de mais uma palestra em que o tema abordado foi “Seguros de
Riscos Ambientais”. A apresentação foi brilhantemente ministrada pelo palestrante Marco Antônio Ferreira
que enfatizou o gerenciamento de riscos para segurados e oportunidades de negócios para corretores.

O presidente do Sincor, Jair Fernandes, considera
importância e que deverá impulsionar novos
corretores.
O evento em Boa Vista celebrou
e foi conduzido pelo representante local do

Anuncie também a sua marca!

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

que o tema é de extrema
nichos de atuação pelos
o encerramento do ano
Sincor, Cromwell Ferreira.

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

Clique aqui e visite nosso site
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Fonte: Agência Estado

Presidente do Bradesco está otimista
como não ficava “há uma década”

O

presidente
do
Bradesco,
Octavio
de Lazari Junior, diz
estar otimista com as
perspectivas do Brasil como não
ficava “há uma década”.

novembro

Segundo ele, passadas as
eleições, há uma grande
perspectiva de o País alcançar
reformas importantes, como a
da Previdência e a simplificação
tributária, o que levaria à
retomada do caminho para um
crescimento mais sólido.

Octavio de Lazari Junior - Presidente do Bradesco

Anuncie também a sua marca!

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

O executivo diz que tem
percorrido o Brasil todo e já
tem visto muitos empresários
tirando projetos que estavam
parados na gaveta. Lazari
concedeu a seguinte entrevista
e-mail: victor@sincor-am.org.br

ao Broadcast, serviço de notícias
em tempo real do Grupo Estado:
O Brasil acabou de sair de
uma eleição extremamente
polarizada, com a vitória do
candidato que era mais bem
visto pelo mercado financeiro.
O que podemos esperar do
governo Bolsonaro?
Apesar de as eleições terem sido
polarizadas, a vontade popular
se estabeleceu. Temos agora de
trabalhar juntos, independente
do candidato escolhido, para
implementar o que queremos
para o País. Essa agenda,
quando falamos de reforma
da
Previdência,
disciplina
fiscal, simplificação tributária
e independência do Banco
Clique aqui e visite nosso site

17

Revista Eletrônica do Sindicato dos Corretores de Seguros e de Capacitação e Previdência
Privada nos Estados do Amazonas e Roraima. Ano II, edição nº 9 (Out-Dez/2018)

novembro

Central, já não é uma pauta de uma
pessoa, mas do Brasil e do povo, para
que o País possa entrar num caminho
de crescimento. Estou otimista com as
perspectivas do Brasil para os próximos
anos como não ocorria há uma década.
Há aparentemente uma onda de
otimismo após as eleições, com
instituições projetando crescimento
maior do PIB e empresários anunciando
investimentos. O que o sr. acha que vai
acontecer com a economia brasileira?
Talvez o pior já tenha passado. Vemos
uma expansão positiva no crédito para
grandes empresas, algumas empresas
já procurando captar recursos, seja
no mercado de capitais, seja nas
linhas tradicionais de banco para fazer
investimentos, melhorando o nível de
emprego. A expectativa de todos está
muito positiva. Tenho viajado o Brasil
inteiro. O que eu posso observar de todos
os empresários com quem conversei
é uma expectativa muito grande de
investimentos, pois eles estavam na
Anuncie também a sua marca!

gaveta, e hoje já vemos muitas empresas,
como as da construção civil, da indústria
pesada, de vários segmentos, tirando
esses projetos da gaveta.
E o que seria necessário agora para
esses investimentos realmente saírem
da gaveta?
Tudo é confiança de que o empresário
vai poder produzir, confiança de quem
vai comprar. Não existe só um fator.
A expectativa de uma reforma da
Previdência, simplificação fiscal, BC
independente, para que tenhamos a
condução da política econômica de forma
contundente, isso tudo gera um clima de
maior confiança das pessoas. Com as
pessoas confiantes, a roda da economia,
da prosperidade se movimenta.
Não há riscos a esse otimismo?
O presidente eleito enviou algumas
mensagens não tão favoráveis ao
mercado, ao atacar parceiros comerciais
importantes, como a Argentina e a
China...

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606
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Nós temos parceiros comerciais
importantes e o Brasil precisa se
aproximar cada vez mais deles, pois somos
grande exportadores de commodities,
como minério e alimentos, e é impossível
no mundo atual viver isolado. Cada vez
mais, o Brasil fará parcerias, não só no
Mercosul, mas também com os Estados
Unidos, a China, a Europa. É assim que a
economia mundial se movimenta. Esse é
um ponto sem discussão.
No exterior, também há uma grande
desconfiança em relação ao novo
governo, principalmente pela defesa do
regime militar pelo presidente eleito, o
que poderia significar um risco para a
democracia. O sr. vê algum risco nesse
sentido?
A democracia no País é um patrimônio
do povo brasileiro, conquistado com
o voto. Não há nenhum risco a ela. As
informações são do jornal O Estado de
S. Paulo.

Clique aqui e visite nosso site
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Escrito ou enviado por Cqcs

Corretor, saiba como emitir sua nova carteira profissional

dezembro

A

Susep disponibiliza em seu
site um passo-a-passo para o
corretor de seguros solicitar
e receber a sua carteira de
identidade profissional. No total, são
nove ações desde o momento da
solicitação da carteira até o recebimento
da carteira pelo corretor, na sede do
Sincor do seu estado ou em uma das
delegacias regionais do sindicato.

senha criada no recadastramento. Caso
não lembre da senha, há um link a seguir
(na página de login) para isso.

A primeira exigência para o profissional
solicitar sua carteira é ter feito o
recadastramento, e que o mesmo tenha
sido deferido (aprovado) pela Susep.
Os corretores de seguros que tiveram sua
concessão de registro deferida após o
início do recadastramento (em junho do
ano passado), também poderão solicitar
a carteira, seguindo as mesmas regras.

A Susep alerta que é de exclusiva
responsabilidade do corretor solicitante
conferir seus dados no cadastro. Caso
seja identificado algum dado incorreto,
o corretor não deve concluir a solicitação
da carteira e não deve gerar o boleto para
pagamento, pois a carteira de identidade
profissional será expedida exatamente
com os dados disponibilizados para essa
conferência.

Depois disso, será solicitado um login, em
que o corretor deverá usar seu CPF e a

A autarquia recomenda que, em
situações de identificação de erro, o

Anuncie também a sua marca!

O corretor deverá, então, conferir seus
dados (extraídos de seu cadastro na
Susep) antes de ser redirecionado para o
site da parceira na confecção da carteira,
onde completará o seu cadastro e fará o
pagamento do pedido da carteira.

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606
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corretor corrija o seu cadastro, através
de pedido de alteração cadastral, a ser
realizado no sistema da Susep, utilizado
o número de seu CPF e a sua senha
criada no recadastramento. “Eventuais
emissões de carteiras com erro por
informação confirmada no sistema em
razão de falta de conferência por parte
do corretor são de responsabilidade do
próprio corretor”, alerta a Susep.
É importante também que o solicitante
tenha sempre em mãos o seu código
de corretor. Ele será solicitado também
a fornecer uma foto e sua assinatura.
Essa foto deverá atender às exigências
do padrão ICAO (o mesmo usado em
passaportes).
Quanto à assinatura, a Susep explica
que é possível anexar o arquivo com a
assinatura no formulário disponível, fazer
o upload de um arquivo com a imagem
da assinatura digitalizada, ou desenháClique aqui e visite nosso site

20

Revista Eletrônica do Sindicato dos Corretores de Seguros e de Capacitação e Previdência
Privada nos Estados do Amazonas e Roraima. Ano II, edição nº 9 (Out-Dez/2018)

la com o mouse. No caso de assinatura
digitalizada, a mesma deve obedecer a
alguns requisitos mínimos (descritos na
página onde será solicitada).

dezembro

Caso apareça uma mensagem de
segurança “Site Não é Seguro”, devese ignorar o erro (clicando na opção
Avançado) e prosseguir para o site.
Se ocorrerem outros erros diversos
no prosseguimento, é importante
verificar a versão do navegador, sendo
recomendadas as versões Mozilla Firefox
(40.0 ou superior), Chrome (37.0 ou
superior) e Internet Explorer (10 ou 11).
Em relação ao prazo de disponibilização,
a produção das carteiras pela empresa
contratada se dará em lotes, incialmente
de 500 unidades, em face dos custos
envolvidos para a sua produção, podendo
o tempo de entrega variar conforme a
demanda.
A Susep lembra que não há prazo mínimo
ou máximo para emissão das carteiras,
após a solicitação no sistema, uma vez
Anuncie também a sua marca!

que somente serão emitidas a partir do
fechamento do lote de 500 unidades.
A entrega das carteiras será de
responsabilidade do Ibracor, devendo
o corretor se dirigir ao Sincor de seu
estado ou às Delegacias Regionais para
retirada do documento. “As carteiras não
serão entregues por Correio”, observa a
autarquia.
Em caso de identificação de erro na
carteira de identidade profissional
emitida, no ato da conferência realizada
na entrega, somente será aceita a
devolução, para os erros relacionados à
empresa que confeccionou o documento.
Isso significa que, para os erros de
digitação ou informação equivocada no
cadastro, confirmada pelo corretor no
ato da solicitação realizada no sistema,
não serão aceitas devoluções.

cadastral, a ser realizado no sistema da
autarquia, utilizado o número de seu CPF
e a sua senha criada no recadastramento.
Após o processamento da alteração no
cadastro, o corretor deverá proceder
com uma nova solicitação, arcando com
o ônus da nova emissão.
O solicitante deverá também apresentar
comprovante de pagamento da carteira e
documento de identificação original com
foto para a retirada do documento.
Mas, atenção: o documento a
apresentado no ato da retirada
carteira deverá ter assinatura igual
similar à enviada para a emissão
carteira.

Caberá ao corretor corrigir o erro
identificado na carteira de identidade
profissional diretamente no cadastro da
Susep, através de pedido de alteração

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

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

Clique aqui e visite nosso site

ser
da
ou
da

21

Revista Eletrônica do Sindicato dos Corretores de Seguros e de Capacitação e Previdência
Privada nos Estados do Amazonas e Roraima. Ano II, edição nº 9 (Out-Dez/2018)

MAIS+ ICATU.
TUDO O QUE VOCÊ PRECISA
PARA VENDER MAIS ICATU.

dezembro

O Mais Icatu é um conjunto de soluções onde
você encontra cursos online, materiais de venda,
ferramentas, programa de incentivo e muito mais.

ACESSE AGORA MESMO
www.maisicatu.com.br
Entre em contato com o seu gerente
comercial e saiba mais.
Central de Relacionamento: 0800 285 3002

Anuncie também a sua marca!
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Escrito por Rafael Freire - Sincor AM/RR

Sincor AM/RR premia os melhores do seguro em 2018
O Troféu Vitória-Régia, que reconhece os destaques do mercado de seguros da região
norte, chegou à sua 13ª edição e aconteceu em Manaus, no dia 14/12, no Versalles
Eventos. Confira a entrevista feita com os Patrocinadores Master do evento.

dezembro

Ana Pedra - Laboratório Sabin
O que você enxerga de oportunidade
para o Laboratório Sabin, no fato de
estar apoiando este evento, que hoje,
celebra a sua 13ª Edição?
O Sabin tem a missão de trazer serviços
de excelência. No entanto, trazer esse
apoio junto aos corretores de seguros é
para poder chegar dentro das empresas,
onde a corretora é necessária para
fazer a negociação e o Sabin tem a
missão de ser um apoiador da saúde.
Ele não é só um laboratório de análises
clínicas, na verdade ele utiliza a gestão
da saúde junto à empresa e, quando
procuramos o corretor, o nosso intuito
foi de fechar uma parceria, fazendo esse
apoio durante a negociação, visando

Anuncie também a sua marca!

entender de que forma podemos
beneficiar as empresas. Esse foi o intuito
de procurarmos o Sincor AM/RR através
de uma corretora parceria do laboratório
para que pudéssemos começar esse
trabalho em 2019.
E em relação a 2019, quais são as suas
perspectivas para o mercado?
2019 parece vir com uma cara melhor do
que nós vivenciamos nos anos anteriores
e Manaus e Boa Vista são regiões com
muita chance de crescimento. Eu vejo
a ampliação de segmentos que ficaram
retraídos durante o período de crise.
2019 representa um ano de muita
oportunidade.
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Ana Pedra - Gestora de Relacionamento
Manaus/Boa Vista - Laboratório Sabin
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Fabiana Cavalcanti - Icatu Seguros
O que você tem a dizer sobre os desafios e superações da Icatu no ano de 2018?
2018 foi um ano muito desafiador, porém também foi um ano no qual conseguimos
traduzir em vários resultados. A Icatu é a empresa líder no mercado das seguradoras
independentes e nós sempre estamos na frente em relação aos planos de Previdência
Privada.

dezembro

Por mais que tenha sido, nós conseguimos captar bastante recursos e estamos
chegando muito perto do nosso objetivo, mesmo porque o ano ainda não acabou.
A Icatu foi uma das contempladas na premiação do Troféu Vitória-Régia. O que
você tem a considerar sobre o evento, uma vez que hoje ele faz parte do calendário
nacional do seguro?
É um evento fantástico, eu não canso de dizer. Se trata de um evento muito importante
para a região, pois consegue reunir, tanto as seguradoras quanto os corretores de
seguros do Amazonas e Roraima e, na minha concepção, ele representa o resultado
do ano.
E para 2019,o que a Icatu espera junto ao mercado e aos corretores?
Nós sempre torcemos para que as coisas melhorem e a Icatu é uma empresa muito
otimista em relação ao mercado. Nós, da Icatu, acreditamos que o Brasil vá sair da
crise.
Fabiana Cavalcanti
Gerente Regional Comercial - Icatu Seguros

Anuncie também a sua marca!
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dezembro

Fabio Lessa - Capemisa Seguros
Fabio, como você resumiria o ano de 2018 para o mercado do Seguro?

de seguros.

Sem sombra de dúvida, foi um ano muito desafiador... muitos feriados,
copa do mundo, eleição e tantos outros eventos. Nós conseguimos
dar foco e direcionamento na nossa estrutura comercial, na parte
de back office (que atende os nossos clientes), realizamos a entrega
de algumas ferramentas comerciais e de produtos que estavam
planejados no nosso hall de investimentos. Lançamos também um
novo produto para pequenas e médias empresas, que é o foco da
Capemisa e que acreditamos ser o principal vetor da economia e na
retomada da empregabilidade do país.

Você tem alguma
mensagem para o
ano de 2019?

O Troféu Vitória Régia está celebrando a sua 13ª edição e se
consolidou como parte do calendário de eventos do mercado de
seguros. O que você tem a dizer sobre ele?
Eu enfatizei a importância do evento para o Presidente Jair Fernandes,
parabenizei pela organização e pela resiliência em manter o evento
num ano tão difícil. Ele e toda a sua diretoria estão de parabéns. É a
minha primeira vez aqui e fiz questão de vir ao evento e espero poder
repetir outras vezes.
Sem dúvida é um evento importante porque a Região Norte é
importante para a Capemisa, não é a toa que estamos presentes
em todo o norte do país com sucursais e, em Boa Vista (RR), com um
profissional residente. É muito importante estarmos presentes na
região norte parabenizando e fazendo parte da história do mercado

Anuncie também a sua marca!
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A nossa mensagem
é de esperança e,
independente
de
quem esteja no
poder, eu penso que
o mais importante
é acreditarmos no
nosso país.
A Capemisa acredita
em um ano de
mudança e tem uma
série de entregas
progamada, sempre
Fabio Lessa
na linha do pequeno
Diretor Comercial - Capemisa Seguros
empreendedor
e do empreendedor individual, no seguro de eventos e estamos
preparando muitas surpresas para o ano de 2019, ainda na realização
de algumas entregas previstas para o mercado no orçamento desde
2017, melhorando cada vez mais, considerando a facilidade para o
corretor e claro, a melhoria contínua dos nossos processos.

e-mail: victor@sincor-am.org.br
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Karen Pimentel - Porto Seguro
Karen, como você avalia o ano de 2018,
em relação ao mercado de Seguros?

o apoio da Porto. O que você tem a dizer
sobre ele?

Foi um ano muito desafiador e ousado
para a Porto Seguro, pois tivemos
várias mudanças, tanto na questão
de estruturação de equipes como de
produtos.

Eu mesma participo desde a primeira
edição e o evento me surpreende cada
vez mais. Eu entrei e achei tudo muito
bonito, bem organizado e a Porto sempre
apoia, pois isso faz parte da filosofia da
empresa, que é incentivar o mercado
segurador. Apoiando o Sincor, ela apoia os
corretores indiretamente e o evento está
de parabéns.

A Porto lançou o Consórcio de Automóvel,
que é um produto novo em Manaus
(apesar de ter 45 anos de mercado) e a
nossa equipe também foi reformulada,
pois só na sucursal Manaus estamos
oferecendo um consultor de Vida e
Previdência, um consultor de Ramos
Elementares e o próprio consultor de
Consórcio.
Além disso, o nosso novo Gerente, o
Gabriel Passos, que veio do Rio de Janeiro,
passar a integrar o nosso time em 2019 e
eu espero que seja bem melhor que 2018.
O Troféu Vitória Régia está celebrando a
sua 13ª edição e mais uma vez conta com
Anuncie também a sua marca!

melhor e a Porto vai continuar apoiando
os Corretores e o mercado segurador.

Você tem alguma mensagem para deixar
para os profissionais do seguro e para os
demais parceiros da Porto, em relação a
2019?
Com certeza vai ser um ano muito bom,
primeiro para o Brasil - que elegeu um
novo Presidente -, para o Amazonas, que
também elegeu um novo Governador.
Então eu acredito que automaticamente
o mercado do Seguro melhora bastante
também. 2018 foi um ano bom, mas
2019 eu tenho certeza que vai ser muito

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

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

Karen Pimentel
Gerente Comercial no Amazonas - Porto Seguro
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Fabiana Perdiz e Gleison Costa - Mongeral
parceria com a Escola Nacional, que é
de responsabilidade do Gleison, nosso
Gerente Comercial.

dezembro

Um grande marco foram mais de
2 milhões de indenizações pagas
aos assegurados, de modo que eles
pudessem ir em busca de alternativas
de tratamento, de dar continuidade aos
estudos dos filhos e ao padrão de vida.
Isso foi uma responsabilidade muito
grande e isso faz com que nos sintamos
vitoriosos em 2018, pois nós honramos o
nosso compromisso.
E você, Gleison. O que tem a destacar?

Gleison Costa (Gerente Comercial) e Fabiana Perdiz (Gestora), ambos da Mongeral

Fabiana, na visão da Mongeral, como
foi o ano de 2018?
Foi um ano muito de crescimento apesar
dos desafios da situação econômica,
porém o que foi mais relevante foi
o fato de nós podermos amparar as
pessoas nos momentos mais difíceis
Anuncie também a sua marca!

das suas vidas através do diagnóstico
de uma doença, um acidente ou até
mesmo a ausência de um provedor da
família e isso se deve ao trabalho de
conscientização dos corretores, pois a
Mongeral faz a formação do Corretor de
Seguros dentro da nossa estrutura em

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606
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Proteger e poder proporcionar um futuro
para as famílias é muito gratificante
para nós, que trabalhamos com isso e
fazer o trabalho de conscientização e de
sensibilização é fundamental.
Qualquer pai, qualquer mãe que seja a
base da família precisa dessa proteção
em relação aos seus filhos e eu acho
Clique aqui e visite nosso site
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fenomenal a nossa profissão, que só tem
a crescer. Eu não tenho dúvida de que
estamos no caminho certo.

Gleison, o que os clientes, os corretores
e o mercado podem esperar da
Mongeral no ano de 2019?

Fabiana, o Troféu Vitória-Régia está
na sua 13ª edição e já faz parte do
calendário nacional do seguro. O que
o evento representa para a Mongeral?

Nós temos visto a longevidade da
vida das pessoas, a Mongeral tem se
atentado para isso e um exemplo é o
Instituto Longevidade, que é o primeiro
da América Latina. É muito importante
que quanto mais as pessoas vivam, mais
elas possam pensar no futuro.

O
Sincor
AM/RR
tem
uma
responsabilidade muito grande, pois ele
faz a integração do mercado segurador e
em vários momentos do ano traz cursos,
informações, palestras, etc. Eu não acho
nada melhor do que encerrar o ano
com esse reconhecimento profissional
através da entrega dos troféus, através
da votação e através da transparência.
Nós ficamos muito felizes de podermos
levar 3 troféus nesta edição e
pretendemos continuar fazendo um
trabalho que possa ser reconhecido.
Parabéns ao Sincor AM/RR e toda a
Diretoria por, mesmo num ano difícil, dar
importância a esta confraternização. No
final, todo mundo sai ganhando.
Anuncie também a sua marca!

Com base nisso, 2019 tem tudo para
ser um ano em que a Mongeral vai
bater forte em cima disso e fazer com
que as pessoas se conscientizem sobre
a importância de pensar no futuro
e de juntar dinheiro para ter uma
aposentadoria tranquila.
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Francisco Alexandre e Janary Rodrigues - Provisa

dezembro

Primeiramente eu gostaria de agradecer
ao Sincor AM/RR por essa premiação,
que temos ganhado por tantos anos
consecutivos, pois temos uma filosofia
de trabalho, que é cuidar de vidas. O
nosso negócio é cuidar de pessoas. Nós
somos uma mão amiga no momento
da necessidade e pretendemos dobrar
a empresa no ano de 2019, que vem
com um cenário totalmente novo e
estamos trabalhando para estarmos
aqui neste evento ano que vem e ganhar
novamente, se Deus assim permitir.

Franscisco Alexandre e Janary Rodrigues - sócios da Provisa

Alexandre, quais foram os desafios e
superações que vocês encararam em
2018?

com mais visitas, contratando mais
vendedores e fazendo negócios com
mais intensidade.

Não foi um ano fácil, então para que nós
pudéssemos nos manter no mercado e
continuar crescendo, a nossa estratégia
foi de sermos mais agressivos ainda,

Passamos a focamos mais nas pequenas
e médias empresas, o que fez com que
pudéssemos crescer nesse ano tão
difícil.

Anuncie também a sua marca!

E você, Janary? Gostaria de acrescentar
algo?
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e-mail: victor@sincor-am.org.br

Janary, na visão de vocês, qual a
importância do Troféu Vitória-Régia?
Nós olhamos este evento como um
reconhecimento. Grande parte dos
nossos funcionários está participando,
eles adoram este evento, eles vivem
este evento e este evento realmente
representa tudo aquilo que fizemos
Clique aqui e visite nosso site

29

Revista Eletrônica do Sindicato dos Corretores de Seguros e de Capacitação e Previdência
Privada nos Estados do Amazonas e Roraima. Ano II, edição nº 9 (Out-Dez/2018)

durante todo o ano e ele possibilitou que
nos coroar em 2018 .

dezembro

E você, Alexandre? O que pensa?
Com o Presidente Jair Fernandes
este evento tem ficado cada vez mais
musculoso. A cada ano fica mais bonito,
mais gostoso. Os nossos funcionários
valorizam demais esse prêmio e
trabalham para ganhar esse prêmio a
cada ano. Por isso, eu quero parabenizar
o Sincor AM/RR, principalmente a
pessoa do Jair, que sempre está nos
incentivando e correndo atrás de
benefícios para o corretor. Toda a
diretoria está de parabéns

E você, Alexandre?
Em
2019
vem
crescimento,
desenvolvimento, admissão de novos
funcionários e com certeza nós vamos
nos habilitar para continuar ajudando as
pessoas que necessitam na hora em que
mais estão precisando, na hora da dor,
da doença.
Peço a Deus, que em 2019, nos dê
sabedoria e competência para isso!

Janary, que mensagem vocês gostaria
de deixar para o ano de 2019?
Primeiramente, muita fé em Deus.
Quando ele está no barco, nós
vislumbramos
coisas
boas,
nós
vislumbramos vitórias, para nós e para
nossos clientes. É isso que eu desejo.

Anuncie também a sua marca!
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Wilker Monteiro - Plural
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Wilker, como você avalia o ano de 2018,
em relação ao mercado de Seguros?
Foi um ano em que o nosso país entrou
numa profunda recessão e na diminuição
da demanda, onde o consumidor passou
a procurar menos serviços e produtos,
mas também foi um ano de reflexão e
avaliação pra que nós pudéssemos nos
reinventar.
Dentro desse cenário, aquele que
domina a arte da venda consegue
navegar num mar de tempestade com
certa habilidade. A gente entende que
o vendedor, independente da crise, vai
conseguir atingir os seus resultados
porque pra ele, o que importa não é
a crise em si, é a força de vontade de
ter uma vida melhor. Eu acho que isso
demonstrou a força que o mercado de
seguros e benefícios tem, pois enquanto
a gente enxerga o mercado caindo, é
possível visualizar também empresas

Anuncie também a sua marca!

crescendo.
A Plural, em 2018, cresceu em torno
de 30% e isso se deu à dedicação, ao
empenho, ao compromisso com o
mercado e a seriedade, que os fatores
que move a Plural nos seus objetivos.
O que você tem a dizer em relação
ao Troféu Vitória-Régia, que neste
ano completa a sua 13ª edição e está
premiando profissionais e empresas
que foram destaque em 2018?
Primeiramente eu venho parabenizar o
Sincor AM/RR por incluir, no seu Hall,
as administradoras para concorrer neste
ano. Isso contribui para fortalecer o
trabalho que a Plural vem desenvolvendo
no mercado no decorrer dos anos no
mercado de Manaus. A empresa se
preocupa em ser um instrumento de
realizações .
O Sincor está de parabéns pelo evento,
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a festa está muito bonita e muito bem organizada. Pelo brilhantismo que a festa é, o Sincor está à altura de representar todas as
seguradoras, as empresas administradoras e as operadoras de saúde.
Que mensagem você gostaria de deixar para o ano de 2019?
2019 é um ano de infinitas possibilidades, é um ano onde nós iremos inovar e ter uma estabilidade política e econômica, então esse
é o ano que nós vamos colher aquilo que plantamos em 2018.

dezembro

Tenho a certeza de que teremos um país bem melhor e mais bem administrado, com a seriedade que o povo brasileiro merece.

Anuncie também a sua marca!
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Conheça, a seguir, os melhores do Mercado
de Seguros no ano de 2018 nos Estados do
Amazonas e Roraima!
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os melhores do ano - roraima

Melhor Corretora de Seguros Ramo Benefícios
(Vida/Previdência/Saúde)
SÁBIO CORRETORA DE SEGUROS

Melhor Corretora de Seguros Elementares
(Auto/ Multirisco)
SPIES E CAMPOS CORRETORA DE SEGUROS

Melhor Seguradora do Ramo Benefícios
(Vida / Previdência / Saúde)

Melhor Seguradora de Ramos Elementares
(Auto/ Multirisco)
PORTO SEGURO

ICATU SEGUROS
Anuncie também a sua marca!
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os melhores do ano - amazonas

Melhor Corretor de Seguros
Ramo Previdência
ULYSSES RUFINO TAUMATURGO VEIGA

Melhor Corretora de Seguros
Ramo Vida
GISELLE VALETA

Melhor Corretora de Seguros
Ramo Multirisco
ARTE REAL CORRETORA DE SEGUROS

Melhor Corretora de Seguros
Ramo Auto
LESLEY CORRETORA DE SEGUROS

Anuncie também a sua marca!
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os melhores do ano - amazonas

Melhor Corretora de Seguros
Ramo Saúde
PROVISA CORRETORA DE SEGUROS

Melhor Empresa de
Assessoria de Seguros
AMIL MANAUS

Melhor Empresa
Administradora de Benefícios
PLURAL SAÚDE

Melhor Empresa Prestadora de Serviços
Oficina Automotiva
DSCAR

Anuncie também a sua marca!
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os melhores do ano - amazonas

Melhor Seguradora
Ramo Saúde
BRADESCO SEGUROS

Melhor Seguradora
Ramo Vida
MONGERAL AEGON

Melhor Seguradora
Ramo Previdência
PORTO SEGURO

Melhor Seguradora
Ramo Multirisco
PORTO SEGURO

Anuncie também a sua marca!
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os melhores do ano - amazonas

Melhor Funcionário (a)
Comercial de Seguradora
GLEISON COSTA (MONGERAL)

Melhor Gestora / Executiva
Local de Seguradora
FABIANA PERDIZ (MONGERAL)

Melhor Suporte Digital
de Seguradora:
PORTO SEGURO

Seguradora Destaque
do Ano 2018
CAPEMISA SEGURADORA

Anuncie também a sua marca!
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os melhores do ano - amazonas

Corretora Destaque do
Ano 2018:
MAIS PROTEÇÃO CORRETORA DE SEGUROS

Melhor Seguradora na
Opinião Popular
PORTO SEGURO

Melhor Funcionária de
Atendimento de Seguradora
KEILA FAÇANHA (SOMPO)

Melhor Seguradora
Ramo Auto
HDI SEGUROS
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Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

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

Clique aqui e visite nosso site

40

