O CORRETOR
EM MINAS
Informativo Mensal do Sindicato dos Corretores
de Seguros de Minas Gerais
R Curitiba 545 | 8º andar | Centro | Belo Horizonte
CEP 30170-908 | www.sincormg.com.br

10º Fórum chegou
à Grande BH depois
de percorrer MG.
Total: 1mil inscritos!

221

nº
NOV 2015

19º CONGRESSO BRASILEIRO
DOS CORRETORES DE SEGUROS
3º CONGRESSO BRASILEIRO
DE SAÚDE SUPLEMENTAR
08 A 10 OUTUBRO I 2015 I FOZ DO IGUAÇU

Confira os
melhores momentos
nesta edição, a partir
da página 8.

Sete Lagoas recebeu
colegas do Centro
de MG para avaliar
produtos e serviços
Página 10
Seminário sobre
a Lei do Desmonte
aconteceu em BH:
ótimos resultados!
Página 10

19º Congresso Brasileiro dos
Corretores de Seguros

2

EDITORIAL

O Corretor em Minas nº 221 | NOV 2015 | Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais

Como sobreviveríamos, um dia
sequer, sem seguro?
Maria Filomena Magalhães Branquinho
Presidente do Sincor/MG

Apesar do momento difícil, político e moral, pelo qual o Brasil atravessa, o mercado de seguros apresenta índices de crescimento.
Pode parecer a princípio uma equação sem solução, porém, se refletirmos, é um dado altamente significativo. Embora exista a crise financeira o comportamento do consumidor
brasileiro está mudando. Fica clara a
sua preocupação com a prevenção, e
consequente percepção de credibilidade que somente as apólices de seguro podem proporcionar.
É o momento oportuno de mostrarmos aos nossos segurados, a despeito da crise que atingiu profundamente outros setores de atividade, que
nosso mercado se mantém com saúde financeira e em franca expansão.
É hora de nos fazermos presentes diante do consumidor. Mostrar que
a única forma de garantiar a reposição de seus bens ou a renda de seus
familiares é através de uma apólice.
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Tomo a liberdade de reproduzir
o artigo escrito pelo ex-presidente da
Fenaseg, Sr. João Elísio, que embora
feito a alguns anos é sempre muito atual.
“Um dia sem seguro”
Por João Elísio Ferraz de Campos,
então presidente da Fenaseg

Por ocasião do Dia Continental do
Seguro, 14 de maio, escrevi um artigo
em que pretendia induzir as pessoas
a pensarem no que seria o mundo se,
em determinado dia, não houvesse cobertura de seguro para nenhum risco.
A reflexão partia do princípio de que o
setor de seguros, previdência complementar e capitalização é responsável
pelo dinamismo de diversos segmentos da economia que os números, por
si só, nem sempre revelam.
O que significam os R$ 29,4 bilhões de indenizações e benefícios pagos no ano passado? Se analisarmos,
por exemplo, o ramo de automóveis,
vamos constatar que o valor de R$ 6,9
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bilhões pago em cerca de 1,8 milhão
de sinistros equivale à metade do faturamento de uma montadora como a
Volkswagen, que produz cerca de 570
mil veículos por ano e tem 24 mil empregados. E as 170 mil indenizações
anuais (média de R$ 22 mil) por óbitos representam cerca de 30% dos
falecimentos ocorridos na faixa etária
da população economicamente ativa
(entre 20 e 74 anos).
Meu sentimento é de que as pessoas, embora suas vidas estejam marcadas individual e coletivamente pela
proteção dos seguros, não têm consciência da sua importância. E não
têm porque é muito difícil imaginar como seria um dia sem seguro, ou seja,
um dia em que os riscos de todas as
atividades humanas deixariam de estar cobertos por seguros.
Se isso acontecesse, os aviões
não levantariam vôo, os navios não largariam dos portos e o transporte de
pessoas em geral não funcionaria pe-
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la falta da proteção do seguro de vida
e acidentes pessoais. Milhares de atendimentos médico-hospitalares não
se realizariam sem seguro saúde. Milhares de veículos provavelmente não
circulariam porque seus proprietários
não correriam o risco de acidentes sem
o seguro de automóveis. Conseqüentemente, milhares de oficinas e seus
empregados não teriam trabalho e
poucos carros novos seriam vendidos
porque muito pouca gente se arriscaria a retirar um veículo das concessionárias sem antes fazer o seguro. As
grandes plantas industriais parariam
de produzir porque os empresários, certamente, não admitiriam que seus investimentos e seus empregados ficassem expostos aos riscos sem a cobertura do seguro.
O comércio sofreria um impacto
sem precedentes, com os produtos
presos em seus depósitos e impedidos de chegar a seus destinos, dentro dos países e no exterior, por falta
da cobertura do seguro, e o desenvolvimento tecnológico ficaria estagnado porque nenhum avanço acontece,
nenhum satélite é lançado ao espaço
sem a proteção do seguro.
De um modo geral, todas as pessoas e atividades seriam afetadas em
suas vidas e seus negócios se houvesse "um dia sem seguro". Os prejuízos socioeconômicos equivaleriam
aos de uma imensa greve geral sem
piquetes e passeatas, mas com seqüelas que permaneceriam indefinidamente no inconsciente das pessoas.
Se acontecesse "um dia sem seguro" e se esse dia fosse o dia 11 de
setembro de 2001, por exemplo, as
vítimas do atentado de Nova York não
receberiam as indenizações, calculadas entre 70 e 100 bilhões de dólares, por morte, danos materiais, lucros cessantes etc.
O papel do seguro, em seu conceito mais abrangente, é esse: dar às
pessoas tranqüilidade para sonhar,
ousar e realizar, com a certeza de que
os riscos de viver e trabalhar têm a
proteção de uma instituição: a instituição ‘seguro’.

Grandes Eventos
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Prêmio Inconfidência 2015 acontecerá em
grande festa do Sincor-MG em BH, e Armando
Vergílio, presidente da Fenacor, será o
homenageado da noite
O Prêmio Inconfidência Mineira
2015, promovido pelo Sincor-MG, elegeu os melhores nas categorias “Seguradora de Ramos Elementares”, “Seguradora de Benefícios”, “Diretor Regional”, “Gerente de Sucursal”, “Account”, “Atendente interno” e “Personalidade Destaque”, que neste ano
será o presidente da Fenacor Armando Vergílio do Santos Jr, pelos inestimáveis serviços prestados em prol
da categoria, como a inclusão das empresas corretoras de seguros na faixa
III do Super Simples, por exemplo.
Realizada anualmente, a premiação reconhece os destaques do mercado de seguros no Estado de Minas
Gerais. Os candidatos à destaque são
indicados pelas suas respectivas seguradoras.
O levantamento foi realizado por
meio de votação online, no site do
Sincor-MG, onde os corretores de seguros que atuam na região e têm cadastro ativo na Susep puderam votar

por meio de login e senha disponibilizados pela diretoria social do SincorMG. A votação foi encerrada em 10
de outubro.
“O Prêmio Inconfidência Mineira
é uma iniciativa que valoriza a seguradora e seus executivos pelo destaque na prestação de serviços no dia
a dia da comercialização do seguro.
Ninguém melhor para reconhecer os
destaques que o próprio corretor”, afirma Maria Filomena Magalhães Branquinho, presidente do Sincor, e vicepresidente de marketing e eventos da
Fenacor.
A festa
A premiação dos eleitos do Inconfidência Mineira na Grande Belo
Horizonte ocorrerá em grande festa
no dia 5 de novembro, no MinasTênis, e nas cidades onde o Sincor-MG
mantém Delegacias Regionais, em datas ainda a serem divulgadas pela entidade.
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10º Fórum de Debates
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10º Fórum de Debates chega a BH depois de percorrer
todas as Regiões de Minas Gerais, totalizando mil inscritos

Apoio:

Depois de percorrer as Regiões
Centro-Oeste e Triângulo Mineiro em
março e abril deste 2015, o 10º Fórum de Debates de Seguros de Minas Gerais seguiu pelas Regiões Leste, Norte, Zona da Mata e Sul do Estado, discutindo temas da atualidade do mercado de seguros a partir
de suas peculiares regionais.
No último 27 de agosto, finalmente chegou à Grande BH, onde
aconteceu seu encerramento. Foi no
Centro de Convenções do Hotel Mercure, em Belo Horizonte, num dia
intenso de debates e palestras.
O Fórum reuniu em todo o seu
roteiro quase 1mil inscritos, entre seguradores e corretores, em torno do
tema central “a fidelização de clientes e o crescimento profissional”.
Maria Filomena Magalhães Branquinho, presidente do Sincor-MG, entidade que promove o Fórum, conta
que o objetivo maior desses encontros regionais é intensificar a relação
entres os profissionais do mercado em
busca da excelência no atendimento ao segurado. “Está provado que
o caminho é o do diálogo franco entre seguradores e corretores, em suas
regiões. E a grande missão do Sincor-MG é a de promover essa siner-

gia, só possível com o decisivo apoio dos patrocinadores. Minas Gerais é um estado de grande dimensão territorial, o que justifica realizar
tal esforço de organização num evento itinerante dessas proporções”,
explica Maria Filomena.
Em seu discurso de abertura, a
presidente do Sincor-MG destacou
diversos aspectos do mercado, dentre eles a necessidade do corretor
diversificar sua carteira com a inclusão de novos produtos, que não
o convencional auto. “Se nós fizermos uma rápida reflexão, existem outros corretores prospectando nossos
clientes atuais. Por que então não
oferecer a eles um vida, um residencial, um empresarial? Ampliando seu
mix de carteira, os resultados da corretora serão mais consistentes à médio e longo prazos. São produtos
que alcançam índices de renovação
altíssimos. Precisamos deixar de ser
imediatistas, focar somente no valor
da comissão.”
Maria Filomena destacou outra
questão que está na pauta do dia –
a atuação do Banco do Brasil em suas
agências com relação ao débito em
conta corrente de seguros de diversas companhias. “O segurado é obri-

gado a comparecer ao Banco para
autorizar o débito. E aí mora o perigo: o gerente se aproveita desta condição e tenta renegociar o seguro em
companhia de seu interesse.” Frente
a isso, o Sincor-MG distribuiu, na sessão de abertura do 10º Fórum, um
encarte que indica, por seguradora,
como proceder para solicitar a cobrança parcelada, via boleto, e assim evitar o assédio dos gerentes do
BB.
Por fim, Maria Filomena rechaçou a figura do “corretor assinador”,
aquele que não regulariza a situação
dos seus prepostos, para obter ganhos extras. “Este tipo está entre nós,
frequenta nossos eventos, mas não
se valoriza, nem valoriza a classe. Dá
um tiro no pé! Devemos denunciar e
combater este corretor. Como conquistar o respeito da sociedade, se
alguns de nós não fazem por merecer?”
Helder Lara Barbosa, presidente do Clube dos Corretores de MG,
manifestou sua preocupação com o
momento de crise que estamos atravessando. “Só trocando experiências e conhecimento encontraremos saídas criativas para o atual
momento que o país vive. É exata-
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Maria Filomena Magalhães Branquinho
(pres. do Sincor-MG)

mente o que estamos fazendo aqui,
neste 10º Fórum de Debates.”
Augusto Matos, presidente do
Sindseg MG/GO/MT/DF, estava otimista: “O mercado cresceu 11%.
Vida, cresceu 25%, sem VGBL. Estamos num mercado pujante! Temos
um Comitê de Ética aqui em Minas
Gerais que funciona, porque reúne
 
suas principais entidades e discute
seus problemas de forma transpa  
rente. Vamos tentar esquecer esse
noticiário ‘Lava-Jato’, banindo essa

gente toda do País!”
  



Novos Desafios
Boris Ber, titular da Asteca Cor- 
retora de Seguros e vice-presidente
  
do Sincor-SP, deu dicas simples de
  
como planejar o crescimento de uma
corretora a partir da organização dos

seus próprios números - renovações,
seguros novos, cancelamentos - pa- 
ra estabelecer objetivos palpáveis.
 
"O corretor passa a ter controle integral da sua operação ao comparar
Augusto
Matos
(pres. do
Sindseg-MG/
GO/MT/DF)

período com período, o que abre caminho para reorganizar a casa
nestes tempos de crise. É imprescindível melhorar o índice de conversão de renovação, antes de qualquer coisa". Boris sugere que o corretor persiga um índice como meta –
renovar 90% da carteira, por exemplo. E depois acompanhe os novos
percentuais. “Outra forma de buscar
resultados é realizar ações específicas para atrair de volta clientes que
se foram. É o que chamo na minha
corretora de ‘Volta para Casa’. Precisamos saber o que houve! Envie
uma correspondência, entre em contato, procure mapear estas informações. Muitas soluções para o seu
dia a dia podem vir daí”, indica o
vice-presidente do Sincor-SP.
E onde conquistar clientes novos? Segundo Boris, o corretor deve
pensar grande,
em escala. “Avalie


 canais - lojas, agências bancárias, concessionárias - e procure estabelecer
parcerias. A internet é outro exce
mas antes



lente canal,
procure
empresas especializadas no ramo digital. Elas vão gerar leads, ou seja,
contatos confiáveis para o seu ne  
 


gócio.” Paralelamente a essas ações, o corretor deve avaliar as informações do seu perfil de clientes, e a
  
 


partir delas, se utilizar da técnica de
vendas cross-selling, o que nada mais
é que oferecer para o dentista o seguro do consultório, ou para um executivo, o seguro D&O. “Ambos poBoris Ber,
vice-pres.
Sincor-SP

10º Fórum de Debates
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dem constar de sua carteira apenas
como segurados de automóvel, sendo que são potencias compradores
de outros produtos afins”, conclui.
Debate
Os trabalhos foram divididos em
três partes ao longo do dia
 27 de 
agosto. Pela manhã aconteceram as
palestras. Para os debates da tarde,
com o objetivo de atender aos mais
de 250 corretores inscritos no 10º
Fórum da Grande BH, o Sincor-MG
dispôs urnas sobre uma bancada na
entrada do auditório principal. Cada
urna continha o nome de uma seguradora, onde os corretores puderam
depositar fichas padrão com suas
perguntas, queixas ou elogios. Essas urnas foram abertas no painel
exclusivo de cada seguradora, e as
perguntas foram sorteadas. As que
não
no sorteio,
  saíram


 foram entre
gues aos seus respectivos executivos para serem respondidas aos
corretores após o evento.
 Os
 principais
 

 debate:


temas
em
Emissão de boleto no caso do
débito em conta apresentar problemas nas agências do Banco do Brasil; se há ou não cobrança em proposta improdutiva; seguro de bike;
desenvolvimento de novos produtos; seguro popular e reciclagem de
peças.
As demais dúvidas referiam-se
a problemas de emissão, serviços
de assistência 24h e vistoria prévia.
Helder
Barbosa,
pres.
ClubCor-MG
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Artigo Jurídico
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Redução da tributação para corretoras
está mais perto do que se imagina
Fernanda Prata Moreira Ribeiro e Leonardo Resende Alvim Machado são advogados,
professores de Direito Tributário e sócios de Leonardo Alvim Sociedade de Advogados.

Diante da elevada tributação a
que são submetidos os brasileiros, vislumbrar a diminuição no pagamento
de tributos parece situação inimaginável. Embora o país não esteja entre
as maiores cargas tributárias do mundo, sabe-se que a burocratização e a
cobrança das mais diversas exações
são entraves ao desenvolvimento dos
empresários. Assim, torna-se cada vez
mais difícil encontrar quem consiga desempenhar suas atividades com regularidade. Além disso, atualmente, a
crise econômica torna necessária a
adoção de medidas que impliquem contenção das despesas, na intenção de
que seja passageira a fase que se impõe.

A possibilidade de redução do valor recolhido a título de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) e de Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL) pode trazer significativas mudanças na realidade de muitos empresários. E, se a
ordem do momento é minimizar custos, as corretoras de seguros devem
estar atentas ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
As alíquotas gerais da COFINS e
da CSLL são de 3% e 9%, respectivamente. Contudo, as pessoas jurídicas elencadas no art. 22, §1º, da Lei
nº 8.212/1991, dentre elas as sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de
arrendamento mercantil e cooperativas de crédito possuem um tratamen-

to diferenciado. O próprio instrumento normativo citado determina que a
alíquota da CSLL para tais sociedades empresárias é de 15%, nos termos do §1º, do art. 23. Em relação à
COFINS, no ano de 2003, com a edição da Lei nº 10.684, as referidas pessoas jurídicas passaram a recolher a
contribuição à alíquota de 4%. Embora o art. 22, da Lei nº 8.212/1991
não faça expressa menção às corretoras de seguros, as autoridades fazendárias as incluíam no aludido rol,
de modo que estas também eram abrangidas pelas alíquotas majoradas.
Muitas controvérsias surgiram acerca da temática em evidência. A Receita Federal, inclusive, em resposta à
consulta administrativa, confirmou o
posicionamento até então adotado, o
qual aplicava à corretagem de seguros as alíquotas de 4% para a COFINS e de 15% para a CSLL. O principal questionamento tangenciava a
ideia de que as pessoas jurídicas relacionadas no art. 22, §1º, da Lei nº
8.212/1991 correspondiam a instituições financeiras ou a elas equiparadas, o que, por certo, excluiria o alcance do regramento às corretoras
de seguros. Normatizada pelo Decreto-Lei nº 73/1966, as corretoras de
seguros apresentam uma atuação intermediária, posto que estas, ainda que
em nome próprio, subsidiam a venda
de contratos de seguro entre os terceiros e as seguradoras.
Os infindáveis questionamentos

suscitaram várias demandas judiciais,
o que chegou até o Superior Tribunal
de Justiça (REsp 1.400.287). A manifestação do Tribunal foi no sentido de
que a corretagem de seguros não está inserida na listagem do artigo supracitado, sob a alegação de que atividade típica de instituições financeiras não se confunde com a desempenhada pelas Corretoras.
Embora a Colenda Corte tenha
considerado a inaplicabilidade das alíquotas majoradas às corretoras de seguros, a Receita Federal ainda permanece com a exigência dos índices
de 4% e 15%, relativamente a COFINS
e a CSLL. O que se tem hoje é um
importante precedente jurisprudencial
que poderá embasar futuras ações
judiciais, uma vez que houve a confirmação de que as corretoras de seguro estão adstritas ao tratamento tributário geral. Dessa forma, além da possibilidade de ressarcir o indébito, poderá o contribuinte pleitear, junto ao
Poder Judiciário, a certificação de que
o pagamento dos tributos em referência deve ocorrer pelas alíquotas de 3%
para a COFINS e 9% para a CSLL.
Agora, inicia-se uma corrida contra o tempo: a restituição dos valores
que foram recolhidos indevidamente
está limitada ao prazo retroativo de 5
anos. Certo é que a redução da carga
tributária para corretoras é uma possibilidade, cabendo a cada uma tomar
providências no sentido de resguardar
seus direitos e economizar recursos.
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19º Congresso Brasileiro
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19º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros reuniu
o mundo dos seguros, pela segunda vez, em Foz do Iguaçu
Há exatos 26 anos, o mercado
se reuniu em Foz para a realização do
13º Congresso Brasileiro de Corretores de Seguros. Naturalmente, muita coisa mudou neste período, a começar pelo público, que quadruplicou.
“Saltamos de cerca de 1000 inscritos
para exatos 3870”, como afirmou o
presidente da Fenacor, Armando Vergílio, em entrevista coletiva. O setor
naquele tempo não detinha mais do que
1% de participação no PIB. Hoje essa
fatia saltou para 6% de tudo o que o
País produz. As instituições, especialmente a Justiça Brasileira, evoluíram
muito, e isso ficou claro no 19º Congresso quando houve superlotação no
auditório do Centro de Convenções
para assistir a palestra magna de abertura, proferida por Joaquim Barbosa, ex-ministro e presidente do Superior Tribunal Federal (STF).
O 19º Congresso Brasileiro dos
Corretores de Seguros e o 3º Congresso Brasileiro de Saúde Suplementar, aconteceram paralelamente entre
8 e 10 de outubro, em Foz do Iguaçu/PR. Ambos foram organizados pela Fenacor e prestigiados pelo mundo
dos seguros, entre autoridades do Sistema, corretores de seguros, representantes de seguradoras, prestadores de serviços e jornalistas.
As novidades foram muitas: a Susep por exemplo anunciou a criação
(já publicada no Diário Oficial) da Carteira Profissional do Corretor de Seguros; ao mesmo tempo, o superintendente da autarquia Roberto Westemberger manifestou seu apoio à regulamentação do agente de seguros.

Armando Vergilio

Robert Bittar

A reação nos bastidores foi imediata.
Armando Vergilio, presidente da Fenacor, lançou o que chamou de “prêmio Esso do mercado de seguros” –
o Prêmio Nacional de Jornalismo.
Teve mais: o 19º Congresso dos
Corretores inaugurou o novo auditório
do Centro de Convenções do Hotel
Rafain, com capacidade para 5 mil pessoas sentadas. O Sincor-PR, sindicato anfitrião do evento, comemora 50
anos de fundação no ano que vem,
anunciou seu presidente José Antonio de Castro. Por fim, está confirmado: o 20º Congresso Brasileiro dos
Corretores de Seguros será em Goiania, em 2017.
Acompanhe a seguir momentos
marcantes que aconteceram neste outubro em Foz do Iguaçu.
Seria impossível o setor atingir o atual patamar
A afirmação foi feita pelo presidente da Escola, Robert Bittar, durante a solenidade de abertura. Em
seu pronunciamento, Bittar lembrou
que o corretor de seguros de hoje é
um profissional muito mais qualificado
e creditou grande parte desse avanço
à Escola. “Ela aprimora os conhecimentos de todos os atores do mercado de seguros, seria impossível o setor atingir os atuais patamares sem o
exitoso trabalho desenvolvido pela nossa Instituição”, declarou.
Aproveitando a oportunidade de
falar para mais de 3 mil pessoas, Bittar fez um apelo para que o setor aproveite melhor tudo o que a Entidade
tem para oferecer aos profissionais de

Ministro Joaquim Barbosa

seguros. Ao finalizar, afirmou que é
uma grande satisfação para a Escola
participar de um evento tão grandioso
como o congresso. “Temos total afinidade com o objetivo deste encontro, que é a atualização de conhecimentos”.
Saúde é “oceano de oportunidades para corretores”
O anfitrião José Antonio de Castro, presidente do Sincor-PR, afirmou
que o congresso marca o início das
comemorações pelos 50 anos do
Sindicato. Ao falar da importância do
corretor, enfatizou que, já há algum
tempo, este profissional atua como
um consultor, orientando e aconselhando seus clientes. “Os corretores
de seguros são imprescindíveis à sociedade e merecem mais atenção”.
Para o presidente da FenaSaúde, Marcio Coriolano, o setor de saúde suplementar tem se mostrado resiliente frente à crise econômica e política que o País atravessa, com taxas
de crescimento consistentes e mais
de 50 milhões de usuários de planos
ou seguros de saúde. Coriolano afirmou, ainda, que a saúde é o terceiro
item na preferência dos brasileiros, perdendo apenas para educação e casa
própria. “O segmento de saúde suplementar representa um enorme oceano de oportunidades para os corretores de seguros”.
A crise, e a importância do corretor de seguros
A crise político-econômica do País
também foi abordada no discurso de

Dep Fed Lucas Vergilio

Roberto Westemberger
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Marco Antonio Rossi, presidente da
CNseg. Para ele, o Brasil é sólido,
tem escala e vai superar as atuais adversidades. Rossi ressaltou a importância das parcerias, pregando a união entre todos os atores do mercado, enalteceu a atuação dos corretores de seguros, que “fazem nossa
indústria acontecer”, e exaltou o trabalho da Escola, a qual considera um
“patrimônio do setor”.
Ex- ministro Joaquim Barbosa
abriu o evento
Um dos momentos mais aguardados do 19º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros foi a
palestra magna de Joaquim Barbosa,
ministro e presidente do Superior Tribunal Federal (STF) entre 2012 e 2014.
A apresentação aconteceu após a
solenidade de abertura, no primeiro
dia de atividades, 8 de outubro.
Falando para um auditório completamente lotado, Barbosa analisou
as instituições brasileiras em tempos
de crise, tema pouco usual, mas oportuno, segundo ele. “Momentos de
crise trazem o risco de governantes
inescrupulosos, ainda mais no Brasil,
onde costumamos eleger e nos deixar enganar por políticos desonestos”, afirmou.
Boa parte da explanação foi dedicada à atuação do Poder Judiciário,
que, de acordo com o jurista, evoluiu
muito nos últimos anos. “Atualmente,
se tivéssemos uma violação dos nossos direitos, como aconteceu em 90
com o confisco do dinheiro da população, certamente o Judiciário não se
omitiria. Infelizmente ele não oferece
remédio contra escolhas políticas desastrosas”, declarou.

19º Congresso Brasileiro

Carteira profissional voltará a
ser expedida
Em seu discurso, Roberto Westenberger, superintendente da Susep,
trouxe boas notícias para os corretores de seguros, ao anunciar que a
autarquia voltará a emitir a carteira de
identidade profissional da classe.
“Esta era uma dívida que eu tinha com
vocês e agora ela está sendo cumprida”, afirmou.
Westenberger também revelou que
está bastante adiantado o projeto que
regulamenta a criação da entidade autorreguladora dos corretores de seguros, outro desejo da categoria. “A
Susep tem um importante papel de indução de crescimento e entendemos
que a autorregulação da classe será
um avanço para todo o mercado”.
Dep Federal Lucas Vergilio defendeu seus projetos
Eleito em 2014, o deputado federal e corretor de seguros, Lucas Vergilio, vem se notabilizando pela criação de projetos de lei em prol da
indústria de seguros e, claro, de toda
a sociedade. A universalização do Microempreendedor Individual (MEI), o
combate ao seguro pirata e a criação
do corretor de planos privados de saúde suplementar são algumas bandeiras do deputado, que não se furtou a
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comentar a crise político-econômica
do País. “A retomada do crescimento
passa pelo trabalho e, no mercado de
seguros, os corretores são o melhor e
mais eficiente canal de distribuição”.
Escola irá apoiar prêmio nacional de jornalismo
O último discurso da noite coube
ao presidente da Fenacor, Armando
Vergilio. Responsáveis pela distribuição de 85% de toda a produção da
indústria de seguros, os corretores devem estar, segundo Vergilio, cons-tantemente atentos para consolidar a confiança dos segurados.
“Formamos um exército de mais
de 80 mil guerreiros, sempre a postos
para defender os interesses e direitos
dos nossos clientes”, declarou, enfatizando, ainda, a importância da contínua capacitação dos profissionais
que atuam na intermediação dos seguros. “Precisamos manter um processo contínuo de atualização e aperfeiçoamento profissional, nos tornando ainda mais preparados, qualificados, bem treinados e sintonizados”.
Vergilio também destacou o trabalho da Escola: “A Escola está
apoiando duas importantes iniciativas
do mercado, o Prêmio Nacional de
Jornalismo, e a Certificação Profissional CNseg”, finalizou.

Maria Filomena (pres. Sincor-MG) ao lado do anfitrião José Antonio de Castro (pres. Sincor-PR)
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Seminário sobre a Lei
do Desmonte chegou
a Minas Gerais
A Fenacor promoveu em 30 de
setembro, em Belo Horizonte, a 7ª edição do Seminário “Lei do Desmonte,
Acidentologia e Vitimação no Trânsito”, que visa a discutir com autoridades locais a importância de se agilizar o processo de regulamentação
dessa lei.
Minas Gerais é o quarto estado
brasileiro em número de roubos e furtos de carros no Brasil. Somente no
primeiro semestre deste ano, foram
registradas 15.406 ocorrências, o que
representa uma média de 85,6 veículos furtados ou roubados por dia, ou
ainda 3,6 a cada hora.
A expectativa é que, com a regulamentação da Lei do Desmonte, haja
uma queda de até 50% desses registros, a exemplo do que ocorreu em
países onde leis similares foram adotados, como a Argentina.
Mesmo no Brasil, há exemplos
de sucesso na aplicação da uma nova regulamentação. É o caso de São
Paulo, onde os roubos de carros tiveram uma redução de 26% em poucos
meses de vigência de lei estadual praticamente idêntica.
A Lei Federal 12.977/14, conhecida como Lei do Desmonte, regula e
disciplina a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres no Brasil. Tem o objetivo de combater o comércio clandestino de peças, o que também deve diminuir os
roubos e furtos, pois regulariza as atividades de ferros-velhos.
A venda de peças ilegais é uma
realidade em nosso país que tem reflexos em vários setores da sociedade, como segurança pública e o mercado de seguros.
Autor da lei, quando deputado
federal, o presidente da Fenacor, Armando Vergílio, lembrou que em São
Paulo foram fechados mais de 50%
dos ferros-velhos vistoriados. “Segundo o presidente do Detran-SP, os desmanches ilegais vão buscar mercados
onde a lei não está sendo aplicada.
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Ou seja, não aplicar a lei pode ter como reflexo, até mesmo, o aumento
dos casos de roubos em Minas Gerais”, argumentou Vergilio.
Ele acrescentou que a lei estimula a criação de empregos formais,
pois os desmanches serão fiscalizados. É boa para o meio ambiente, pois
cria regras para o descarte de óleo, fluídos e carcaças que, hoje em dia, são
jogados em terrenos baldios. E terá
reflexo na diminuição de acidentes, pois
as peças reaproveitadas terão que ser
aprovadas pelo Inmetro antes de ser
usadas em outros veículos. Com menos crimes, a Fenacor ainda acredita
que haverá também queda de aproximadamente 30% no valor das apólices de seguros, beneficiando o consumidor.

Já a presidente do Sincor-MG,
Maria Filomena Branquinho, reforçou
a necessidade de cumprimento imediato da lei. “A diminuição dos índices
de criminalidade de roubos de veículos e suas consequências são benefícios para toda a sociedade”, declara.
O seminário foi realizado no auditório do Centro Federal de Educação
Tecnológica (Cefet), e contou ainda com
a presença das seguintes autoridades: diretora do Detran, delegada Andrea Vacchiano, responsável pela aplicação da Lei Federal, os palestrantes Adhemar Fujii, diretor da FenSeg;
Claudio Contador, da Escola Nacional
de Seguros; Carlos Guerra, da Seguradora Líder; e Paulo Guimarães, do
Observatório Nacional de Segurança
Viária.

Sete Lagoas recebeu colegas da Região para
avaliar serviços e produtos com seguradores
A programação do evento de Sete Lagoas,
promovido pela Sincor-MG, privilegiou o formato
de debates, em que os seguradores, individualmente, dispunham de tempo determinado para
apresentação de suas equipes e troca de ideias
com os corretores credenciados.
“A ideia, disse Maria Filomena Magalhães Branquinho, presidente do Sincor-MG, é que o segurador se sinta à vontade para discutir problemas
comuns aos corretores de seguros da região de
Flavio Senna
Sete Lagoas, em busca de soluções.” Os problemas enfrentados pelos corretores são os mais variados: não cumprimento dos prazos de vistoria, falha nos serviços da assistência, morosidade
na emissão da apólice (matriz), baixo poder de decisão do gerente regional e, por fim, como tudo isso atinge o segurado.
A Mesa de Debates aconteceu no último 17 de setembro, no Hotel
Promenade, em Sete Lagoas/MG. Flavio Lacerda Senna, presidente da
Associação dos Corretores de Seguros de Sete Lagoas e região Central
de Minas Gerais – ASCOCEMINAS – foi parceiro na organização do encontro, e gostou do formato instituído pelo Sincor:
"A Mesa de Debates do Sincor-MG realizada em Sete Lagoas, trouxe
para a ASCOCEMINAS e para a região do Centro de Minas Gerais, um
fator preponderante para o mercado securitário, que foi um aumento significativo da credibilidade para os corretores associados, para o consumidor de seguros em geral e para as entidades seguradoras. Um mercado
regulado como é o mercado de seguros no Brasil e monitorado por ações
da classe que visam melhorias nos atendimentos aos consumidores de
seguros, só tende a melhorar e ser cada vez mais próspero. Ressalto o
apoio e o envolvimento das seguradoras neste processo que cuidamos a
quatro mãos."
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Sincor-MG esclareceu
população sobre
DPVAT em todo Estado
BH
Nos dias 17, 18, 21 e 22 de setembro, de 9 às 17 horas, na Escola
de Medicina da Universidade Federal
de Minas Gerais em Belo Horizonte, o
Sincor-MG participou de evento comemorativo da Semana Nacional de
Trânsito 2015, que nesse ano teve como tema: Seja Você a Mudança no
Trânsito.

O evento contou com a participação das mais importantes entidades ligadas ao trânsito: BHTRANS,
CBMMG, DER, DETRAN-MG, Faculdade de Medicina da UFMG, CDL, e
Polícias Civil e Militar de Minas Gerais.
O Sincor-MG confeccionou e distribuiu material educativo do Seguro
DPVAT: 25.000 panfletos, 1000 squeezes, 1000 lixo-car, 1000 canetas e
contou com a participação dos funcionários do departamento DPVAT do
Sindicato Lucy Cardoso e Lucas Lara,
que divulgaram o atendimento 100%
gratuito, e orientaram quanto aos procedimentos para requerimento do
Seguro Obrigatório.
Varginha
A delegacia regional do SincorMG da cidade de Varginha, representada pelo funcionário do departamento de DPVAT Erlon Mesquita, participou de várias ações para divulgação do Seguro Obrigatório. Foram feitas visitas ao PROCON e ao Hospital
Bom Pastor, onde foram afixados cartazes e distribuídos panfletos com orientações relativas ao Seguro. Foram
ainda ministradas palestras sobre o
tema com o intuito de coibir a ação dos
intermediários.

Uberlândia
O delegado regional do SincorMG da cidade de Uberlândia, José
Eustáquio, e a funcionária do departamento de DPVAT Verônica Gama, participaram no dia 04 de setembro de uma café da manhã em comemoração ao dia do Agente de Trânsito.
Na ocasião foram distribuídos 100
quites com canetas, lixo-car, squeezes e panfletos educativos com orientações sobre o Seguro Obrigatório.

Dia da Criança:
IV Campanha de
doação de brinquedos
O Sincor-MG, em homenagem
ao Dia da Criança, realizou a IV Campanha de Arrecadação de Brinquedos. Tudo o que foi arrecadado até
09 de outubro, dentre brinquedos novos e usados, foi doado a instituições
sociais.
A diretoria do Sindicato dos Corretores de Minas Gerais agradece a todos aqueles que dispensaram alguns
minutos de suas vidas para darem
um pouco de felicidade às crianças
carentes.

Curso “Tributos na
corretagem de seguros”
esclareceu dúvidas
O Sincor-MG, visando o aprimoramento profissional da classe dos Corretores de Seguros, realizou curso específico sobre tributos, tema que envolve diretamente a corretagem.
Segundo a presidente do SincorMG Maria Filomena Magalhães Branquinho, esta iniciativa do Sincor-MG
foi surpreendente. “Se o objetivo era
o de esclarecer dúvidas contábeis que
pudessem surgir no seu cotidiano do
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corretor, superamos todas as expectativas.”
O curso aconteceu em 22 de outubro último, no auditório do SincorMG, no centro de Belo Horizonte, e
teve início às 8h30 com a palestra
“Corretagem de Seguros tributada
pelo Simples Nacional”, ministrada por
Edvar Dias Campos, seguida da palestra “Contribuição para financiamento da Seguridade Social (COFINS) e o Corretor de Seguros”, comandada por Alexandre de Faria
Junior.

Curso de Programação
Neurolinguística lota
auditório do Sincor
Com exatos 70 inscritos, a
palestrante Patrícia Vieira pode perceber na prática o interesse que os
corretores de seguros demonstraram
pelo tema.
A PNL, segundo Patrícia, é aplicada com sucesso nos programas de
coaching, autodesenvolvimento, liderança, desenvolvimento de equipes,
alinhamento de competência, comunicação e relacionamentos, vendas, atendimento ao cliente, motivação e solução de conflitos.
“Este curso, disse a palestrante,
tem como objetivo treinar os participantes na utilização dos instrumentos
de Programação Neurolinguística em
Vendas, desenvolvendo seu potencial
de excelência em consultorias pessoais e empresariais, na didática de ensino, nas vendas, na comunicação interna e interpessoal.
O curso aconteceu em 22 de setembro, das 8h30 às 12h30, no auditório do Sincor-MG, no centro de
Belo Horizonte.
Nota de Falecimento
Comunicamos, com pesar, que
o Sr Marco Herodiano Siqueira
da Cunha faleceu em 03/09/2015,
aos 72 anos. Herodiano foi vicepresidente do Sincor-MG na
gestão anterior.
A diretoria

