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No último 26 de março teve início o 10º Fórum de Debates de Seguros de
Minas Gerais. O evento é itinerante, pois leva o debate dos temas da atuali-
dade do mercado de seguros às várias regiões do Estado, a partir de suas
peculiares. Neste 2015, o Fórum teve início na Região Centro-Oeste, em Divi-
nópolis, e reuniu seguradores e corretores em torno do tema central “A fide-
lização de clientes e o crescimento profissional”. Leia, a partir da página 4.

Fórum já percorreu
Centro-Oeste e
Triângulo Mineiro
discutindo o setor

Sincor-MG realiza
grandes ações em
BH para divulgar
o seguro DPVAT
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19º CONGRESSO BRASILEIRO

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

DOS CORRETORES DE SEGUROS

Eu sou corretor!
EU VOU PARAFOZ!
Confira os pacotes no

site do Sindicato:
www.sincormg.com.br

Divinópolis, 26 de março

Uberlândia, 16 de abril

Cronograma de Eventos Sincor-MG 2015
Confira a programação completa na página 7. E participe!
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O esquema funciona assim: quando o correntista do
Banco do Brasil opta pelo débito em conta para paga-
mento do prêmio do seu seguro, o sistema informa que,
por medida de segurança, o correntista deve se dirigir à
sua agência. Lá ele é muito bem recebido pelo gerente. E
aí é que está a “arapuca”. Aproveitando-se da oportu-
nidade, num flagrante abuso de poder, este gerente pres-
siona o correntista à cancelar o seguro anteriormente con-
tratado, sugerindo a colocação de um outro seguro com
a sua intermediação.

Diante das inúmeras queixas sobre as práticas abusi-
vas dos gerentes do Banco do Brasil, por ocasião da con-
firmação dos débitos em conta, o Sincor-MG fez uma cor-
respondência às seguradoras, solicitando que não uti-
lizem esta rede bancária como opção de pagamento de
prêmios de seguros.

O Sincor-MG levou o assunto também ao conheci-
mento da Fenacor. A sugestão do Sincor-MG é de que
não se utilize a rede bancaria do Banco do Brasil. Pre-
cisamos nos unir em defesa do nosso segurado, do nosso
mercado ou continuaremos sendo alijados dentro de uma
das maiores instituições financeiras da América Latina, es-
sa potência que é o Banco do Brasil.

Leia a seguir, na íntegra, a correspondência enviada
pelo Sincor-MG aos seguradores.

“Prezado Segurador,

Temos recebido no Sincor-MG inúmeras queixas de
corretores com referencia às praticas abusivas do Banco
do Brasil.

Segundo relatos, quando o segurado faz opção por
débito em conta corrente, para que sua opção se con-
cretize, a instituição exige a presença do segurado para
confirmação.

Ocorre que, neste momento, com um flagrante abuso
de poder, o gerente pressiona este correntista para can-
celar o seguro anteriormente contratado, vindo em segui-
da sugerir a contratar um outro seguro com a sua inter-
mediação.

Esta atitude de flagrante abuso tem prejudicado não
só os corretores, como também as seguradoras, posto
que não têm parceria com aquele banco.

Em defesa do corretor, do mercado segurador e a-
cima de tudo do consumidor, venho solicitar-lhes que não
mais deêm o Banco do Brasil como opção de pagamen-
to de seguro.

Assim agindo, estaremos protegendo o mercado e
acima de tudo o direito do consumidor em escolher livre-
mente através de quem quer contratar seu seguro.

Sabemos ainda da grande diferença que existe na
contratação do seguro via corretor e via gerente de banco.
Um sabe o que está fazendo, tem profissionalismo nessa
responsabilidade e conhecimento nessa intermediação. O
outro apenas cumpre meta estabelecida pela instituição
financeira.

Em nome dos corretores de seguros de Minas Gerais
venho fazer-lhes este apelo. Ou nos unimos em defesa do
consumidor de seguros e do nosso mercado, ou continu-
aremos sendo atropelados pelo sistema.

Conto com o seu apoio.”

Cliente BB cai em “arapuca”
para transferir seu seguro

Maria Filomena Magalhães Branquinho
Presidente do Sincor/MG
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Dia Internacional das Mulheres
Raquel Ferreira da Silva é Assessora Jurídica do Sincor-MG

e sócia do escritório Ferreira Sociedade de Advogados

Peço licença aos corretores de se-
guros para, desta vez, abordar um tema
diverso neste espaço, pois o momento é
sempre propício para se falar sobre o direito
das mulheres.

Há um enorme risco em escrever so-
bre a histórica luta contra a opressão e a
discriminação, e incorrer no equívoco de
adotar um tom de guerra dos sexos ou de
repetir discursos de quem não consegue
compreender que a busca por igualdade
passa pela compreensão de que homens
e mulheres são, essencialmente, muito dife-
rentes.

Essas diferenças, contudo, não po-
dem servir de justificativa para a manuten-
ção da discriminação de gênero, muito
menos para justificar a violência contra mu-
lheres. Sim, temos medo de falar sobre is-
so e sermos incompreendidas, taxadas
de feministas e mal-amadas. Mas quanto
tempo mais vai perdurar tanta desigual-
dade?

De acordo com a ONU, os homens
no Brasil ganham 30% a mais do que mu-
lheres da mesma idade e nível de ins-
trução. Todo dia 08 de Março comemo-
ramos a luta de 150 trabalhadoras que
morreram queimadas em uma fábrica de
Nova York por exigir salários iguais e me-
lhores condições de trabalho e, contradi-
toriamente, continuamos tolerando que
isto ocorra 158 anos depois daquele fato.

Outro ponto crítico: segundo dados
da OMS, uma em cada três mulheres em
todo o mundo vai apanhar, será forçada a
ter relações sexuais ou sofrer qualquer
outra forma de abuso ao longo de suas
vidas.

Essa “macro” violência que nos ater-
roriza, cuja Lei Maria da Penha e a recente
Lei do Feminicídio buscam erradicar, tem
raízes em uma percepção equivocada so-
bre a condição feminina, que nos transfor-
ma em coisas, em objetos. Não tenho dú-
vidas de que os pequenos desrespeitos
diários, que muitas vezes passam desper-
cebidos ou por normais, são os que nos
tiram a dignidade e a humanidade. É mui-
to tênue a linha que separa o desrespeito

da agressão, a cantada do estupro, o sa-
lário desigual do assédio sexual.

É condenável também o que tem si-
do feito pela indústria, que criou o culto ao
frívolo e fez da mulher sua vítima contu-
maz. Às custas de nossa autoestima, lu-
cram bilhões vendendo revistas que ensi-
nam a fórmula mágica para ficar com a
barriga negativa, dieta da Lua e outras lou-
curas que prometem funcionar melhor que
ter uma alimentação saudável. É insupor-
tável o apelo comercial existente nas re-
des sociais que nos impele sempre a com-
prar, comprar, comprar, em busca de um
corpo perfeito, do “look” do dia, da “make”
que nos transformará na princesa do con-
to de fadas da Disney. Segundo dados da
Associação Brasileira da Indústria de Higi-
ene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, o
faturamento do setor saltou de R$ 4,9 bi-
lhões em 1996 para R$ 38 bilhões em
2013. O relatório apresentado pela enti-
dade aponta como um dos motivos para
este resultado o aumento da expectativa
de vida, "o que traz a necessidade de con-
servar uma impressão de juventude".

Contra todos esses estereótipos, al-
guns bons exemplos merecem ser exalta-
dos e seguidos. Algumas atrizes que par-
ticiparam do último Oscar e desfilaram pe-
lo tapete vermelho de Hollywood negaram-
se a apenas comentar sobre suas roupas
e exigiram que a imprensa fizesse a elas
perguntas inteligentes sobre suas carrei-
ras, como as que seriam direcionadas aos
homens que também lá estavam. Ao falar
sobre a importância de seus trabalhos
sociais e do filme que a fez ganhar o prê-
mio de melhor atriz coadjuvante, Patricia
Arquette deixou sua mensagem principal-
mente naquilo que não precisou dizer:
que não era um cabide para a roupa de
um famoso estilista.

Emma Watson, heroína de uma gera-
ção de jovens por sua personagem na
saga Harry Potter, trouxe para a vida real
a coragem e perspicácia de sua Hermione
e tornou-se Embaixadora da Boa Vontade
da ONU Mulheres. No lançamento da cam-
panha denominada “He For She”, que ob-

jetiva a adoção de medidas concretas que
propiciem a igualdade política, econômica
e social dos sexos, conclamou os ho-
mens a participarem desta mudança: “Em
1997, Hillary Clinton fez um famoso dis-
curso em Pequim sobre direitos das mu-
lheres. O que me impressionou foi que me-
nos de 30% da audiência era masculina.
Como nós podemos efetivar a mudança
no mundo quando apenas metade dele é
convidada a participar da conversa? Ho-
mens, eu gostaria de usar essa oportu-
nidade para apresentar o convite formal.
Igualdade de gêneros é seu problema
também.”

Contra a cultura da violência, a pu-
blicitária Pri Ferrari e a jornalista Mila Alves
utilizaram um simples rolo de fita isolante
para demonstrarem insatisfação com a
campanha de uma cervejaria brasileira,
cuja propaganda do carnaval induzia as
mulheres a nunca dizerem “não”. O
protesto espalhou-se pela internet e fez
com que a empresa substituísse o anún-
cio.

Os tempos mudaram, mas a discri-
minação ainda persiste. E porque nossas
mães e avós ousaram contestar, hoje te-
mos reconhecidos muitos de nossos direi-
tos, inclusive o de expressão, ao voto e
de trabalhar em qualquer profissão. Di-
reito de casar, separar e ter filhos de acor-
do com nossa vontade, não por impo-
sição social. Por isso, precisamos continu-
ar falando para que sejamos ouvidas, cons-
cientizando e ensinando outros valores pa-
ra que essa realidade mude e que nossas
filhas, sobrinhas e afilhadas vivam outra
condição.

Nem sempre é preciso carregar um
discurso, se proclamar feminista ou ab-
dicar de características próprias para par-
ticipar desta causa. A mudança é pro-
gressiva e começa dentro de cada uma
de nós. Se, individualmente, não mudar-
mos o pensamento e repelirmos esse pa-
drão de comportamento tão moldado pa-
ra que sejamos irreais e serviçais, não po-
deremos esperar isso do outro.

“Sim, meu corpo me pertence.
Mas, se ele me pertence é, acima de tudo, porque sou mais que um corpo.

Sou também uma razão, um coração, uma liberdade.”
Gisèle Halimi
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No último 26 demarço teve início
o 10º Fórum de Debates de Seguros
de Minas Gerais. O evento, itineran-
te, discute temas da atualidade do
mercado de seguros nas várias re-
giões do Estado, a partir de suas pe-
culiares. Neste 2015, o Fórum teve
início na Região Centro-Oeste, em
Divinópolis, e reuniu seguradores e
corretores em torno do tema central
“a fidelização de clientes e o cresci-
mento profissional”.

Maria Filomena Magalhães Bran-
quinho, presidente do Sindicato dos
Corretores de Seguros de Minas Ge-
rais (Sincor-MG), entidade que pro-
move o Fórum, conta que o objetivo
maior desses encontros regionais é
intensificar a relação entres os pro-
fissionais do mercado em busca da
excelência no atendimento ao segu-
rado. “Realizar estes Fóruns de De-
bates nas diversas regiões do esta-

do nos traz bons resultados. É muito
importante que o Sincor-MG e as se-
guradoras conversem com os corre-
tores em sua região, só assim, com
o tempo, vamos resolvendo os pro-
blemas locais. Minas Gerais é um es-
tado grande e os problemas nem sem-
pre são os mesmos, por isto a im-
portância de estarmos onde o corre-
tor está”, explica Maria Filomena.

10º Fórum, Região
Centro-Oeste
Quando: 26 de março
Onde: River Palace, Divinópolis/MG
Inscritos: 70

A programação teve início às
9h00. As palestras que abordaram
temas como venda on-line e a ofer-
ta de mais produtos ao mesmo cli-
ente. Na parte da tarde, acontece-
ram os debates entre seguradores e

corretores para discutir então os pro-
blemas da Região. Cada segurador
teve 20 minutos para exposição de
seus produtos e estratégias locais.
Ao final, foi sabatinado pelos corre-
tores com relação a atuação da se-
guradora. Os principais questiona-
mentos foram acerca do atendimen-
to dos funcionários das segurado-
ras, das empresas de assistência 24h,
especialmente sobre vistoria, e pro-
dutos em geral.

Giovanni Ricardo Campos, de-
legado regional do Sincor-MG em
Divinópolis e região Centro-Oeste co-
mentou: “A realização do Fórum em
Divinópolis atendeu aos anseios dos
corretores da região, inclusive pela
participação dos comerciais das se-
guradoras que possuem sucursais
em Divinópolis. Essa satisfação não
ocorria quando realizávamos o Fó-
rum em conjunto comBH. A forma co-
mo feito feito, em que o segurador

Giovanni Campos (Delegado Regional Sincor-MG), Maria Filomena (pres. do Sincor)
Ângelo Garcia (vice-presidente Sindseg MG/GO/MT/DF), Larissa Gomes (Eventos)

10º Fórum de Debates discute mercado nas regiões
Centro-oeste e Triângulo Mineiro

Apoio:
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tinha um tempo disponível para trans-
mitir de forma clara e objetiva suas
informações, seguido de debates, a-
gradou bastante. Foi possível mos-
trar pontualmente alguns problemas
que afetam o nosso trabalho, princi-
palmente no que se refere à melho-
ria no atendimento ao corretor para
agilizar respostas às pendências. Os
seguradores ouviram com atenção e
prometeram soluções. Iremos acom-
panhar. Aproveito para agradecer a
nova diretoria do Clube de Correto-
res da Região Centro-Oeste, que con-
tribuiu na divulgação do evento.”

Confira as empresas patrocina-
doras e os palestrantes que as repre-
sentaram:

Allianz - Ricardo Zhouri; Bradesco
- Luiz Carlos; Funenseg; HDI - Ange-
lo Garcia; PASI - André Gonçalves;
Porto Seguro - Igor Senna; SulAmé-
rica - Caio Souza; Tokio Marine - An-
dreia Padovani; Yasuda Marítima -
Marcelo Braz; Zurich – Rogério Gebin.

10º Fórum, Triângulo
Mineiro
Quando: 16 de abril
Onde: San Diego Suítes, Uberlândia
Inscritos: 144

O Fórum do Triângulo Mineiro
manteve a mesma agenda do Fó-
rum da Região Centro-Oeste. Pela
manhã os corretores acompanharam
a Palestra de Ângelo Monteiro “Ve-
lhos clientes, novos negócios: Usan-
do a sua carteira de clientes para au-
mentar suas vendas”, sobre como
explorar sua própria carteira de cli-
entes para crescer. Em seguida, pu-
deram assistir a segunda palestra, de
Miro Cequinel, sobre o tema “Venda
On-line: Impactos para o mercado e
suas implicações para o corretor tra-
dicional.”

A tarde, aconteceram os deba-
tes segurador/corretor. Principais pro-
blemas apontados no Triângulo Mi-
neiro: atendimento ao corretor, pres-
tação de serviço, sistema e produtos.

Israel Luiz da Silva, delegado
regional do Sincor-MG em Uberaba,
disse: “O 10º Fórum foi mais uma
oportunidade proporcionada pelo
Sincor-MG de discutirmos os assun-
tos de nosso mercado, que foi muito
bem aproveitada pelos profissionais
do setor, buscando através do diál-
ogo e do debate soluções para as
demandas do setor. Torcemos para
que nas próximas edições, mais cor-
retores se façam presentes no even-
to, o que irá engrandecer e fortale-
cer cada vez mais a atuação deste
profissional tão importante para este
mercado tão pujante.”

José Eustáquio Batista Ribeiro,
delegado regional do Sincor-MG em
Uberlândia, também comentou: “A
cada Fórum, notamos um crescimen-
to profissional, onde antigas discus-
sões e até brigas, hoje se tornaram
questionamentos e debates saluta-
res. Mas ainda temos que avançar
muito para o bem de nossa catego-
ria”.

Confira as seguradoras que es-
tiveram em Uberlândia, e seus repre-
sentantes. Allianz, Rogério Santos –
Bradesco, Luiz Carlos Gomes – Fu-
nenseg, Angela Leolpoldino – HDI, An-
gelo Garcia – Icatu, Juliana Queiroz
– Liberty, Alexandre Moreira – PASI,
André Araújo – Porto Seguro, Erivelton
Barbosa – SulAmérica, Marco Anto-
nio Neves – Tokio Marine, Marcia Ile-
na Radavelli – Yasuda Marítima, Mar-
celo Braz – Zurich, Daniel Rezende.
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Israel da Silva (del. Uberaba), Hélio dos Santos (pres. Ascorseg), Paulo Mattar (vice-
pres. Sincor-MG), Maria Filomena (pres. do Sincor-MG), José Eustáquio (del.

Uberlândia), Luiz Carlos Gomes (vice-pres. Sindseg MG/GO/MT/DF)
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MAIO

07/05 Fórum de Debates - Leste e Vale do Aço Ipatinga San Diego Suites 8h as 22h
28/05 Fórum de Debates - Norte de Minas Montes Claros Hotel Fazenda Bonjua 8h as 22h

JUNHO

17/06/15 Palestra Gerenciamento de Risco
Isto Ajuda o Corretor a ganhar dinheiro Gov Valadares A definir 17h30

26/06/15 Forum de Debates - Zona da Mata Juiz de Fora Hotel Victory 8h as 22h

JULHO

21/07 Forum de Debates - Sul de Minas Poços de Caldas Palace Hotel 8h as 22h

AGOSTO

27/08 Forum de Debates - Grande BH Belo Horizonte Hotel Mercure 8h as 22h

SETEMBRO

23/09 Palestra Como Diferenciar suas vendas
em momentos de grande competitividade Varginha A definir 19h

24/09 Palestra Como Diferenciar suas vendas
em momentos de grande competitividade Pouso Alegre A definir 19h

OUTUBRO

27/10 Palestra Seguro de Vida: a experiencia
em Portugal e o potencial do Brasil Passos A definir 19h

NOVEMBRO

05/11 Melhores do Ano Belo Horizonte A definir 20h

Acompanhe as várias
ações do Sincor-MG na
divulgação do DPVAT

No intuito de coibir a ação de in-
termediários e divulgar o atendimen-
to 100% gratuito do Seguro DPVAT, o
Sincor-MG realizou uma grande ação
educativa, nos dias do carnaval 2015.
Foram impressos 40.000 panfletos pa-

ra serem distribuídos na cidade de
Belo Horizonte, em parceria com o
DETRAN-MG, e nas delegacias regio-
nais do Sincor no interior de Minas
Gerais. O material esclarecia a popu-
lação sobre os benefícios que o se-
guro DPVAT oferece às vítimas de
trânsito, e alertava sobre a existência
de golpistas que se oferecem como
facilitadores para receber as indeniza-

ções no lugar das vítimas.
O Sincor-MG participou também

de uma blitz educativa, com o Bata-
lhão de Polícia Militar Rodoviária, es-
pecífica para os caminhoneiros, onde
foram distribuídos panfletos com as prin-
cipais orientações relativas ao DPVAT.

A ação aconteceu no dia 15/01,
no Km 14 do anel rodoviário, com a
participação da imprensa.

CRONOGRAMA DE EVENTOS 2015 - DIRETORIA SOCIAL - SINCOR MG (datas sujeitas a alterações)
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O Sincor-MG reuniu na noite de
19 de março, no Salão de festas Mo-
saico, em BH, o time feminino do mer-
cado segurador mineiro para o tradi-
cional coquetel em homenagem ao
Dia Internacional da Mulher.

Neste ano a palestrante convida-
da foi a blogueira Tamira Halabi, design

de moda com mais de 36 mil segui-
dores nas redes sociais. Ela apresen-
tou dicas sobre looks que vão do dia
a dia profissional ao happy hour, além
de alguns truques sobre maquiagem
e cabelo.

Tamira Halabi Barbaro é mineira
de Belo Horizonte e tem 28 anos. For-

mada em Design de Moda, Design
Gráfico e pós-graduada no MBA de
Mídias Sociais e Gestão da Comuni-
cação Digital, trabalha como Coorde-
nadora de Marketing e é sócia direto-
ra da BarbaroDesign.

Após a apresentação o Sincor-MG
ofereceu um coquetel.

Festa do Dia Internacional da Mulher reuniu as profissionais
de seguros para descontrair com blogueira de moda
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Contribuição Associativa
Em 31 de março venceu nossa

contribuição Associativa, exercício 2015.
É através do pagamento dessa con-
tribuição que você se torna associado
aos Sincor-MG, participando mais ati-
vamente de nossas ações.

A cada ano, o SINCOR-MG tra-
balha em prol do desenvolvimento da
classe, estando sempre atento às ne-
cessidades e expectativas do corretor
mineiro em relação ao mercado. As-
sociando-se você contribui com es-
se trabalho e com fortalecimen-
to cada vez maior da nossa
classe.

Com sua contri-
buição o SINCOR-MG
já obteve êxito em di-
versas ações e dis-
ponibiliza diversos
serviços ao associa-
do, dentre os quais
destacamos:

•Denúnc ias
contra as associ-
ações de proteção
veicular e contra as
práticas abusivas das
redes varejistas na ven-
da de seguros;

•Campanhas institu-
cionais de valorização da pro-
fissão, como a disponibilização do
panfleto “Corretores de Seguros: Por
quê?”;

• Atuação junto com a Fenacor
na luta pela inclusão dos corretores
de seguros no regime de tributação
Simples Nacional;

• Manutenção das Delegacias Re-
gionais (hoje contamos com 11 Dele-
gacias), para atendimento em loco do
corretor do interior de Minas;

• Promoção de curso de aperfei-
çoamento para o corretor e funcio-
nários, fóruns de debates, congresso
estadual e palestras em todas as re-
giões de Minas, além de subsidio pa-
ra a participação nos eventos promo-

vidos pela FENACOR;
• Benefícios e convênios exclu-

sivos como: planos de saúde e odon-
tológicos, seguros de vida e de respon-
sabilidade civil profissional, convênios
de desconto com diversas empresas,
assessoria contábil, técnica e jurídica
gratuitas. Acesse a lista com todos os
benefícios no site www.sincormg.com.
br , na aba de Benefícios.

Assim, o convidamos a ser nos-

so associado em 2015. Confira abai-
xo os valores e condições de paga-
mento:

Pessoa Jurídica: R$ 255,00 à vista
Pessoa Física: R$ 127,00 à vista

Novos Corretores (40% de desc.):
Pessoa Jurídica: R$ 153,00 à vista
Pessoa Física: R$ 76,00 à vista

Nota: No caso de corretora pes-
soa jurídica, o seu corretor responsá-
vel técnico ficará isento do pagamen-
to como pessoa física, desde que sua
empresa quite a respectiva contribui-

ção. Já os novos associados (pes-
soas físicas e jurídicas), nos primeiros
24 (vinte e quatro) meses de associ-
ação terão 40% (quarenta por cento)
de desconto, como incentivo para as-
sociação das jovens forças do merca-
do ao nosso sindicato.

Caso ainda não tenha quitado seu
boleto, solicite pelo e-mail beneficios
@sincormg.com.br ou cadastro2@sin
cormg.com.br

Corretor: mantenha seu cadas-
tro atualizado!

O corretor, pessoa física e
jurídica, deve manter seu
cadastro (principalmente
endereço, telefone e e-
mail) atualizado junto
a Susep e Sincor-MG.

Conforme Cir-
cular SUSEP nº 510/
2015, artigo 8.º, “o
corretor de segu-
ros deverá manter
atualizada suas in-
formações cadas-
trais perante a Su-
sep, encaminhando,
por meio digital, o for-
mulário próprio e a do-
cumentação pertinente,

observando-se os seguin-
tes prazos, contados a par-

tir da data de sua ocorrência:
30 dias, se corretor pessoa física;

e 60 dias, se corretor pessoa jurídica.
Após o deferimento das altera-

ções cadastrais pela Susep é muito
importante que os documentos sejam
enviados também ao Sincor-MG, pa-
ra atualização no sistema do Sindi-
cato. Somente assim seus dados es-
tarão completos e atualizados, evitan-
do assim possíveis transtornos e até
penalidades.

Os documentos e eventuais dú-
vidas ser encaminhados por e-mail ao
Depto de Cadastro – cadastro1@ sin
cormg.com.br ou cadastro2@sin
cormg.com.br

Entenda porquê a Contribuição Associativa é fundamental
para a atuação do Sincor-MG, e participe
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Pesquisa Fenacor: mercado teme
queda da rentabilidade

O Índice de Confiança e Expectativas do Setor de
Seguros (ICSS), calculado a partir de pesquisa realizada
pela FENACOR, despencou para 70,9% em fevereiro, fi-
cando 10,2 pontos percentuais abaixo dos 81,1% apura-
dos em janeiro.

Já o ICES – Índice de Confiança e Expectativas das
Seguradoras – atingiu o seu mínimo histórico, 27 meses
após a sua criação. Em fevereiro de 2015, o índice foi 71,
7%, bem abaixo dos 81,4% registrados no mês anterior.

Os corretores de seguros também continuam pes-
simistas, como mostra a queda de 84,6% para 74,5% do
ICGC, que indica o grau de expectativa das grandes cor-
retoras de seguros, nos dois meses comparados.

Até mesmo o ICER, que mede o grau de confiança
dos resseguradores e vinha apresentando crescimento, vol-
tou a cair, de 77,5% para 66,7% entre janeiro e fevereiro.

Segundo o coordenador técnico do estudo, Francis-
co Galiza, o principal motivo para esse comportamento
desfavorável é a preocupação das empresas quanto ao
futuro da economia brasileira nos próximos seis meses.
“Além disso, há pessimismo também quanto à evolução
do faturamento futuro das seguradoras”, observa Galiza.

De fato, a pesquisa apurou que, para 60% dos corre-
tores de seguros e 41% dos seguradores entrevistados,
haverá queda da rentabilidade nos próximos meses.

Veja, abaixo, a variação dos indicadores entre outu-
bro/2014 e fevereiro/2015:

2) Expectativas para daqui a 6 meses
A seguir, a distribuição percentual das respostas, com

relação a cada um dos setores analisados.

a) Crescimento da Economia Brasileira

b) Rentabilidade do seu setor

c) Faturamento do seu setor

4) Sobre o ICSS

- O ICSS é um indicador mensal que mede a confi-
ança do setor de seguros. Esse indicador é o resultado de
três variáveis: ICES (Índice de Confiança e Expectativas das
Seguradoras), ICER (Índice de Confiança e Expectativas
das Resseguradoras) e ICGC (Índice de Confiança das
Grandes Corretoras).

- Todo final de mês são enviadas perguntas de múlti-
pla escolha, em que executivos das empresas respondem
sobre o que esperam que aconteça nos próximos seis me-
ses, com relação a algumas variáveis relevantes do setor.
Ao todo, aproximadamente 100 companhias são entrevis-
tadas.

- Embora todas as perguntas sejam de caráter insti-
tucional, as respostas das companhias não são divulga-
das individualmente.

- No seu cálculo, o indicador leva em conta três as-
pectos: economia brasileira, faturamento e rentabilidade
de cada um dos setores citados.

- A partir dessas informações, e após cálculos esta-
tísticos, é definido esse índice, cujo valor varia de 0 a 200.
O número 100, que divide o índice ao meio, sinaliza que a
expectativa atual é que a situação permaneça a mesma
no futuro. Quanto maior o valor, mais otimista está o seg-
mento.

- O ICSS é divulgado na primeira semana de cada
mês, tomando como referência os dados obtidos em pes-
quisa realizada na última semana do mês anterior.

- Essa metodologia segue um padrão similar ao exis-
tente em Indicadores de Confiança de outros setores e-
conômicos – por exemplo, Índice McKinsey, Índice Fecap
(IFECAP), Índice de Confiança do Comércio (ICEC), Índice
de Confiança da Indústria (ICI), etc.

- Com o objetivo de mensurar com precisão a evo-
lução das expectativas, as perguntas usadas no cálculo
do ICSS são repetidas mensalmente.

- Em termos econômicos, o ICSS tem três objetivos
principais: permitir a comparação com outros indicadores
similares; tornar-se uma fonte teórica e acadêmica; e o
próprio segmento avaliado e seus setores relacionados pas-
sam a compreender as expectativas atuais e, assim, po-
dem entender melhor esse mercado e fazer com mais a-
cuidade as suas previsões.
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PASI: agora com a
garantia MetLife

Os mais de 2,5 milhões de segu-
rados do PASI estão amparados pela
líder mundial em seguros de vida.

O Plano de Amparo Social Ime-
diato (PASI) e a MetLife Vida e Pre-
vidência selaram uma grande parce-
ria. Os clientes do seguro PASI, que
englobam 20 mil empresas conveni-
adas e mais de 2,5 milhões de segu-
rados (entre titulares e dependentes),
passaram a contar com a garantia
MetLife, líder mundial em seguros de
vida. O contrato entre as empresas foi
assinado em novembro último.

Com a parceria, o PASI pode le-
var a experiência internacional da Met-
Life a um número cada vez maior de
trabalhadores, e a seguradora passa
a atuar no segmento de Convenções
Coletivas de Trabalho, um mercado po-
tencial com muito espaço para ex-
pansão no Brasil.

Para Alaor Silva Junior, idealiza-
dor do Plano de Amparo Social Ime-
diato, o PASI tem como missão ga-
rantir assistência às classes menos
favorecidas. “Nosso objetivo é demo-
cratizar o acesso ao seguro no país,
levando este benefício a pessoas que
ainda estão excluídas do mercado.
Nossa meta é alcançar 100 milhões
de brasileiros segurados, direta e indi-
retamente, através do modelo PASI”.
Segundo Alaor declarou em entrevis-
ta, “o escopo do produto não muda.
O que buscamos na MetLife é a me-
lhoria de processos para ampliar o a-
tendimento a uma enorme demanda
reprimida que existe neste segmento.
Estamos falando da metade da po-
pulação do País!” Pensando nisso, e
em novas formas de valorizar a vida,
o PASI lançou uma nova cobertura pa-
ra os trabalhadores: o BONA – Bônus
por Nascimento. O segurado rece-
berá o valor de até R$ 523,00 multi-
plicados pelo número de filhos nasci-
dos vivos no mesmo parto, para pa-
gar despesas do recém-nascido: fral-
das, vacinas, exames e consultas mé-
dicas. O reembolso será feito de uma
só vez, desde que sejam apresenta-

das à seguradora as notas fiscais dos
gastos em até 90 dias corridos, con-
tados a partir da data do nascimento.

Dessa forma, o PASI pretende
atingir diversas outras categorias pro-
fissionais, além da construção civil e
do setor educacional “para citar ape-
nas dois exemplos”, frisa Alaor, quan-
do tudo começou no fim dos anos
1980.

Todas as condições do seguro e
garantias contratadas foram mantidas
com a parceria, sem nenhum prejuízo
dos benefícios já estabelecidos aos
segurados atuais. “O PASI tomou as
devidas providências para manter e
resguardar os direitos e garantias de
seus segurados e corretores, visando
preservar a independência operacio-
nal e a qualidade do atendimento pres-
tado”, diz Alaor Silva.

PASI nasceu em Minas
A parceria do PASI com a Met-

Life poderá ampliar ainda mais a pre-
sença do produto no mercado de mi-
crosseguros em Minas Gerais. Com a
parceria, mais do que nunca os minei-
ros poderão contar com o seguro de
vida e com a nossa estrutura tanto
em termos de customização de pro-
dutos e benefícios, como de proces-
sos. A história do PASI começou em
Minas Gerais em 1989, e hoje todo
nosso histórico e informações coleta-
das nos permitiu avançar ainda mais
para outras fronteiras”, concluiu Alaor.

O PASI é o seguro de vida em
grupo reconhecido pelo seu pioneiris-
mo e inovação, ao oferecer cobertu-
ras diferenciadas às classes menos fa-
vorecidas da população. Para mais in-
formações, visite www.pasi.com.br

Lojacorr inaugura unidades em Minas Gerais

Em Ipatinga, o corretor Átila Abi Ali (centro) recebe uma homenagem junto com
a diretoria da Lojacorr. Da esq. p/ dir.: diretores da Regional MG, Maurício Fonseca Júnior
e Antônio Carlos Fois, sócia-gerente da Filial Vale do Aço, Márcia Moura Pedrosa, presi-

dente da Lojacorr, José Heitor Silva, protocolista da Filial Vale do Aço, Vitor Pedrosa,
e o vice-presidente da Lojacorr, Diogo Arndt Silva.

A Lojacorr S.A. Rede de Corretoras de Seguros, por meio dos dire-
tores da Regional Minas Gerais, Maurício Fonseca Júnior e Antonio Carlos
Fois, realizou dois encontros com o mercado segurador no interior do
Estado. O primeiro aconteceu no dia 3 de março, em Ipatinga, onde foi
inaugurada a Unidade de Negócio Vale do Aço (Avenida Castelo Branco,
747, Loja 2, Bairro Horto). No dia seguinte, 4, foi a vez de Uberlândia, com
uma recepção para convidados na Avenida Ipanema, 1.086, salas 7 e 8,
Bairro Morada da Colina. Ali houve a inauguração da Unidade de Negócios
do Triângulo Mineiro.

Nesses dois encontros estiveram presentes o presidente da Lojacorr,
José Heitor Silva, e o vice Diogo Arndt Silva. Na ocasião, foi feita a apre-
sentação do responsável pela Unidade do Triângulo Mineiro, Antônio Car-
los Fois, aos profissionais. “Em Ipatinga e Uberlândia, os corretores con-
heceram o modelo de negócios oferecido pela Rede. Estamos muito oti-
mistas quanto à expansão da Lojacorr em todo o Estado”, revelou Mau-
rício Júnior.




