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O COrretOr em minas
Prezados Corretores,
2016 foi um ano conturbado, cheio de 

incertezas, crises política, moral e finan-
ceira e índices de desemprego assusta-
dores. Um Brasil o qual, várias vezes, nos 
levou a pensar e perguntar “que país é 
esse?”. Na contramão de tudo isso, nosso 
mercado de seguros vai fechar o ano com 
um crescimento em torno de 9%. É mesmo 
o “Milagre Brasileiro”.

Vem aí 2017 que, com tudo isso, nos traz 
esperança de um país melhor, com uma 
economia estável e menos desemprego e 
mais oportunidade. Precisamos acreditar e 
como brasileiros não desistir nunca. Preci-
samos refletir, procurar oportunidades, tra-
balhar muito e fazer nossa parte com com-
petência e ética.

Temos um mercado em expansão, sur-
gem novos produtos e mais nichos. O que 
precisamos é sair à luta em busca dos nos-
sos objetivos. Corretor, isso só conseguire-
mos se tivermos coragem de tentar, sensibi-
lidade para perceber, visão para enxergar e 
espírito empreendedor para investir.

Coragem, perseverança, profissionalismo 
e ética são fatores fundamentais para o suces-
so. Pense nisso! Um feliz Natal e um ano de 
2017 cheio de saúde e oportunidades.

Abraços
Maria Filomena Magalhães Branquinho
Presidente
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diretores efetivos: Maria Filomena Magalhães 
Branquinho – Presidente; Paulo Fernando Mattar 
– 1º Vice-Presidente; Gustavo Pereira Lima Bentes 
– 2º Vice-Presidente; Tarcísio alcici Figueiredo – 1º 
Diretor Secretário; Francisco Gonçalves Ferreira Neto 
– 2º Diretor Secretário; Edison Marsiglia – 1º Diretor 
Financeiro; alexandre de Souza Carvalho Coelho – 2º 
Diretor Financeiro; Jasson Soares – 1º Diretor Social; 
Tadeu rosa Machado – 2º Diretor Social.
Suplentes: alexandre antônio Sá Soares, Evaldo 
alves de Paula, Francisco Carlos Morais Dantas, Maria 
Izabel ribeiro Froes, Marilda de Fátima Maia, Pedro 
Leonardo de Faria, rogério abreu de araújo, Wantuil 
da Silva Ferreira.
conselho Fiscal: alexandre de Souza Faria, ricardo 
Torga, altino David Freire de Oliveira.
Suplentes: Marcelo Kertzman Misionschnik, 
Dalmo de Oliveira assumpção Junior, Flávio Ferrer 
Fernandes.
Delegados na Fenacor: Maria Filomena Magalhães 
Branquinho e Paulo Fernando Mattar.
Suplentes: Gustavo Pereira Lima Bentes e Tarcísio 
alcici Figueiredo.
diretores regionais: Giovanni ricardo Campos  
Divinópolis • Vivian robson de Paula Brandão Gov. 
Valadares • Mirtes aparecida de Castro Ipatinga • 
rogério Marcelino Dilly Juiz de Fora • roberto ramos 
do Nascimento Montes Claros • Carlos andrade de 
abreu Passos • Marcos Juliano D’Ângelo de Lima 
Poços de Caldas • Jaime Paulo Vilhena de Siqueira 
Pouso alegre • Israel Luiz da Silva Uberaba • José 
Eustáquio Batista ribeiro Uberlândia • José Mauro 
Caovila dos Santos Varginha.
Funcionários:  cadastro/Benefícios Vanessa de 
Oliveira Castro, amanda regina Ferreira Santos; 
dPvAt Cláudio David Paganini Comini, Fábio 
augusto ribeiro Candido, Karla de Britto Gerken, 
João Paulo Belizar Campos, Daniel Cristiano Pinto 
de rezende, Wellington da Silva Duarte; del. 
divinópolis Petrônio Moreira Tavares e Camila 
Soares; del. Gov. valadares Késia Guimarães 
Medeiros; del. ipatinga rômulo Batista Gomes 
Junior; del. Juiz de Fora Cláudia Mara Monteiro 
Escobar; del. Montes claros anildon Nogueira 
dos Santos; del. Passos Drielle de Oliveira Nunes; 
del. Poços de caldas Lilidian Silva Cândido; del. 
Pouso Alegre Denise Paixão Lopes; del. uberaba 
Wanessa ramos Soares, Mariana Santana amaral; 
del. uberlândia Veronica Cecilia Cardozo Gama; 
del. varginha Erlon Mesquita alves; Financeiro 
Fabrícia Ferreira Dutra; Gerência Betty Zaida a. B. 
Barbosa; informática Vinicius Batista; Jurídico 
raquel Ferreira da Silva; recepcionista Magali 
Pinto de Jesus; Secretária da Presidência Elaine 
Medeiros de Godoy; Social Larissa Graziele Gomes, 
Camila Coura.

Jornalista responsável: Mayra Lopes - MTB 
12354/MG. diagramação: alexandre Pio. 
Publicidade: (31) 3555 8150.

maria filomena 
magalhães 
Branquinho
Presidente
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no dia 26 de novemBro de 
1966 foi promulgado o decreto 
de lei 73, que mudou o mercado 
de seguros no Brasil. o jornal 
o corretor em minas conversou 
com o presidente da fenacor, 
armando vergílio, soBre esta 
data histórica. confira a 
entrevista aBaixo.

Qual foi a importância do Decreto 
de Lei 73 para a época em que foi 
publicado (1966)?

O Decreto 73/66 foi a origem do 
novo mercado de seguros. Foi esse 
marco regulatório que separou o 
modelo antigo, no qual o seguro era 
praticamente inexpressivo no con-
texto da economia nacional, de um 
novo cenário, criando as bases para 
o crescimento sólido e sustentável 
do setor. Claro que, após tanto tem-
po, são necessários alguns ajustes. 
Mas esse decreto será sempre visto 
como a verdadeira Constituição, 
a Carta Magna do mercado de se-
guros, previdência complementar 
aberta, capitalização e resseguro. 

Desde então, em quais aspec-
tos ele continua sendo válido e 
fundamental?

Em muitos aspectos. Lembro 
que o Decreto 73 foi recepcionado 
com força de lei complementar. E 
qualquer mudança precisa ser am-
plamente discutida e obter expres-
siva votação no Congresso. alguns 
dispositivos foram tão bem elabo-

rados que continuam bem atuais, 
meio século depois da aprovação 
do Decreto. Nesse contexto, eu des-
taco, como bons exemplos, o art. 5º, 
segundo o qual a política de seguros 
privados, formulada pelo Gover-
no, deverá “promover a expansão 
do mercado de seguros e propiciar 

condições operacionais necessárias 
para sua integração no processo 
econômico e social do País”; e o 
art. 24, que estabelece que somen-
te “poderão operar em seguros 
privados as Sociedades anônimas 
ou Cooperativas, devidamente au-
torizadas”, o que fecha as portas 
desse relevante mercado a aven-
tureiros, embora até hoje alguns 
desses aventureiros insistam em 
tentar burlar a lei e atuar irregular-
mente no setor. 

 
E em que pontos ele ficou obso-
leto e deve ser atualizado para 
os dias atuais?

Não digo que tenha ficado obso-
leto, mas são necessários ajustes em 
alguns dispositivos, o que, aliás, po-
derá, em parte, ser feito por meio da 
aprovação do Projeto de Lei 3.555, o 
qual tem como objetivo modernizar 
as relações entre Seguradores, Corre-
tores de Seguros e Clientes.

 
Como avalia o a evolução do mer-
cado de seguros nesses 50 anos? 
O que o Decreto de Lei 73 contri-
buiu para o crescimento?

Esse decreto foi a alavanca que 
alçou o mercado de seguros para um 
novo cenário, no qual o papel do se-
tor, como aquele que ampara e prote-
ge as pessoas, as empresas e os gover-
nos, está cada vez mais consolidado. 
Tanto assim que a participação do 
mercado no PIB avançou de menos 
de 1% para 6%, em duas décadas e a 
tendência é que continue crescendo 
nos próximos anos até atingir o mes-
mo patamar registrado nos países 
desenvolvidos, onde essa indústria 
responde por 10% ou até 12% dos 
respectivos PIBs.

deCretO de lei 73 COmPleta 
50 anOs

QualQuer mudança PreCisa 
ser amPlamente disCutida 

e Obter exPressiva vOtaçãO 
nO COngressO. alguns 

disPOsitivOs FOram tãO bem 
elabOradOs Que COntinuam bem 
atuais, meiO séCulO dePOis da 

aPrOvaçãO dO deCretO. 

FOtO: divulgaçãO



Em conformidade com os arts. 16 
a 19 da resolução CGSN nº 94/2011, 
e art. 17-a da resolução CGSN nº 
94/2011, com a redação dada pela 
resolução CGSN nº 129/2016, e pela 
resolução CGSN nº 109/2013, a Mi-
croempresa e a Empresa de Pequeno 
Porte poderão, opcionalmente, utili-
zar a receita bruta total recebida no 
mês (regime de Caixa), em substitui-
ção à receita bruta auferida (regime 
de Competência).

Mais usual pelas empresas, o re-
gime de Competência tem por fina-
lidade reconhecer, na contabilidade, 
as receitas, custos e despesas, no 
período a que competem, indepen-
dentemente da sua realização em 
moeda. O Princípio da Competência 
do exercício relaciona-se com o reco-
nhecimento do período contábil, isto 
é, quando uma receita ou uma des-
pesa deve ser reconhecida. Quanto 
regime de Caixa, a Microempresa e a 
Empresa de Pequeno Porte poderão 
utilizar a receita bruta total recebida. 
a finalidade do regime de Caixa é ser 
utilizado somente para efeito de base 
de cálculo na apuração dos valores 
devidos do Simples Nacional.

a diferença é que no regime de 
caixa, as receitas são reconhecidas 

somente no momento em que o 
cliente paga a fatura, e as despesas 
são reconhecidas no momento em 
que são efetivamente pagas. as re-
gras são as mesmas para as Micro-
empresas e as Empresas de Pequeno 
Porte que possuem filiais, ou seja, te-
rão que somar as receitas recebidas 
por todos os estabelecimentos.

a opção pelo regime de reconhe-
cimento de receita regime de Com-
petência ou regime de Caixa está 
disponível no aplicativo disponibili-
zado no Portal do Simples Nacional.

Observo que o regime de Caixa 
não a desobriga de manter em boa 
ordem a guarda dos documentos, 
bem como a escrituração dos livros 
constando a discriminação completa 
de toda a sua movimentação finan-
ceira e bancária, constante do Livro 
Caixa. a empresa optante pelo regi-
me de Caixa que deixar de cumprir as 
obrigações acessórias previstas será 
desconsiderada, de ofício, a sua op-
ção para os anos-calendário corres-
pondentes ao período em que tenha 
ocorrido o descumprimento (art. 71 
da resolução CGSN nº 94/2011). E as-
sim os tributos abrangidos pelo Sim-
ples Nacional deverão ser recalcu-
lados pelo regime de competência, 

sem prejuízo dos acréscimos legais 
correspondentes.

a opção pelo Simples Nacional 
não dispensa da escrituração uni-
forme de seus livros, conforme o art. 
1.179 da lei 10.406/02, que tem a se-
guinte redação: O empresário e a so-
ciedade empresária são obrigados a 
seguir um sistema de contabilidade, 
mecanizado ou não, com base na 
escrituração uniforme de seus livros, 
em correspondência com a docu-
mentação respectiva, e a levantar 
anualmente o balanço patrimonial e 
o de resultado econômico. Não me-
nos importante, vale lembrar que o 
art. 970 da lei 10.406/02 trata da ex-
ceção que é para o produtor rural e o 
pequeno empresário conforme art. 
970 da lei 10.406/02. 

a escrituração contábil comple-
ta não tem como finalidade apenas 
atender normas ou obrigações junto 
aos entes federativos, mas também 
servir de ferramenta de análise nas 
tomadas de decisões, transparência 
das atividades junto ao seus sócios, 
investidores, clientes, fornecedores, 
colaboradores e administradores. as 
demonstrações contábeis configu-
ram como uma poderosa ferramenta 
de trabalho para a empresa. 

márcio martins
sóCiO e administradOr da minasCOnte COntabilidade

simPles naCiOnal 2017:
regime de Caixa e regime de COmPetÊnCia
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insCreva-se Para O “9º COngressO 
estadual dOs COrretOres 
de segurOs de minas gerais”

O mais tradicional congresso 
do mercado de seguros do estado 
já conta com um número expres-
sivo de participantes. Entre 16 e 
17 de março de 2017, o Sincor/MG 
promove o “9º Congresso Estadual 
dos Corretores de Seguros de Mi-
nas Gerais” e as inscrições ainda 
estão abertas. 

“Estamos em fase final da or-
ganização do evento. Mais uma vez 
elaboramos um programa científico 
de alta qualidade e interesse para 
os corretores e também, a pedido 

de muitos, trouxemos o evento para 
a Grande Belo Horizonte. Convido a 
todos, venham participar de mais 
esta iniciativa do Sincor-MG voltada 
para o seu corretor.”, explica Maria 
Filomena Magalhães Branquinho, 
Presidente do Sincor-MG.

capacitar, criar e Superar: 
Ferramentas para o Sucesso. Este 
é o tema que permeia as palestras 
e debates, fundamentais e enrique-
cedores para quem quer reciclar 
conhecimentos. Nomes como Dony 
De Nuccio, raul Candeloro e rafael 

Baltresca compõem os convidados. 
além disso, trata-se de uma excelen-
te oportunidade para networking, já 
que as principais personalidades do 
mercado estarão presentes.

O Congresso acontece no ac-
tuall Convention Hotel, em Con-
tagem/MG, que possui um Centro 
de Convenções funcional e uma lo-
calização privilegiada. a estrutura 
também viabiliza a interação e todo 
o suporte técnico necessário. as ins-
crições estão disponíveis no site:
www.congressocormg.com.br

16 de marçO
13h    
17h30      
18h

19h30
22h30

Credenciamento
Cerimônia de abertura
Painel: Conjuntura Econômica do Mercado de 
Seguros | Participantes: SUSEP, CNSEG, FENa-
COr, FENSEG, FUNENSEG e IrB Brasil rE
Coquetel com Patrocinadores
Encerramento das atividades

17 de marçO
8h30  
10h30 
11h  

12h30
14h

15h30
16h
17h

Sorteio de Brindes / Painel de ramos Elementares
Coffee Break / Sorteio de brindes
a crise chegou! E agora? recuar ou atacar? – 
Palestrante: Dony De Nuccio
almoço/ Sorteio de Brindes
O Poder é seu - Os aspectos subconscientes 
do Sucesso – Palestrante: Rafael Baltresca
Coffee Break/ Sorteio de Brindes
Painel de ramos de Benefícios
Como Garantir o Seu Sucesso, do Planejamento 
ao Pós-Venda - Palestrante: raul Candeloro

A feira de Expositores estará aberta ao público nos 
dias 16 e 17 de março, das 19 às 22h.

Os valOres de insCrições COntemPlam:
Inscrição, coffee breaks, almoço, jantar, coquetéis, sorteio de 
brindes (somente para congressistas) e pastas do congressistas.

aCtuall COnventiOn HOtel
rod. Fernão Dias, 3443 – Jardim riacho das Pedras – 
Contagem MG
www.actuallhotel.com.br

lOCal:

9º Congresso EstadualMG

COrretOres, sóCiOs, FunCiOnáriOs e CÔnJuges assOCiadOs
1/11/2016 a 15/01/2017   r$150,00
16/01/2017 a 6/03/2017   r$250,00

COrretOres, sóCiOs, FunCiOnáriOs e CÔnJuges nãO assOCiadOs
1/11/2016 a 15/01/2017    r$400,00
16/01/2017 a 06/03/2017        r$450,00

valOres de insCrições:PrOgramaçãO:

aPOiO:PatrOCiOnadOres:realizaçãO:

suJeita a alteraçãO*

Assessoria em Seguros 
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Durante os meses de setembro 
e outubro deste ano, o Sincor-MG 
promoveu a V Campanha de Arre-
cadação de Brinquedos. O objetivo 
da ação foi o de doar brinquedos a 
crianças carentes no Dia das Crian-
ças. Dentre muitos voluntários, par-
ticiparam ativamente da campanha: 
allianz Seguros; HDI Seguros; Sompo 
Seguros; Gecad Corretora; FF asses-

soria; Tokio Marine Seguradora; Tran-
seguro Corretora de Seguros; Vega 
Minas Corretora de Seguros.

Os brinquedos recebidos foram 
doados para a ala pediátrica do Hos-
pital Odilon Bheres, para o Hospital 
Infantil João Paulo II e também para a 
Creche Dom Bosco. Todas as crianças 
que estavam nas três instituições rece-
beram presentes no Dia das Crianças.
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sinCOr-mg realiza a 
v CamPanHa de arreCadaçãO de 
brinQuedOs, nO dia das Crianças

• Em maio, foi realizada uma pales-
tra ao 24º Batalhão de Policia Mili-
tar sobre abrangência do Seguro 
DPVaT e o atendimento gratuito do 
Sincor-MG às vitimas e/ou benefici-
ários de acidentes de trânsito. 

• Em junho, o Sindicato, repre-
sentado pela funcionária Kar-
la Gerken, participou do evento 
“Para Elas e Para Eles”, que acon-
teceu no Parque Municipal de 
Belo Horizonte, com a distribui-
ção de folhetos educativos e in-
formativos sobre o atendimento 
gratuito às vítimas de acidentes 
de trânsito. O evento foi um con-
vite do Departamento de Estradas 
e rodagens de Minas Gerais e da 
turma do mestrado Promoção da 

Saúde e Prevenção da Violência, 
da UFMG.

• Em agosto, a convite da Câmara 
dos Dirigentes Lojistas de Belo Hori-
zonte (CDL-BH), o Sincor participou 
da campanha “ande Seguro”, com 
18 paradas educativas no centro 
da cidade e término em outubro de 
2016.  O intuito foi conscientizar mo-
tociclistas quanto aos cuidados no 
trânsito. representado pelo funcio-
nário Wellington Duarte, o Sindicato 
distribuiu canetas e cartilhas infor-
mativas.

• Em setembro, o departamento de 
DPVaT participou da abertura da Se-
mana Nacional do Trânsito em par-
ceria com a Polícia Militar de Minas 

Gerais (PMMG) e o Departamento de 
Estradas e rodagens de Minas Gerais 
(DEr). Ocorreram eventos no campus 
da Escola de Enfermagem da UFMG e 
blitz educativa em frente à escola. 

• Ainda em setembro, o Sincor-MG, 
representado pelo coordenador do 
departamento de DPVaT Daniel re-
zende, participou do 1º FECITraN, 
realizado pelo Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Minas 
Gerais – CEFETMG. O objetivo da 
feira foi apresentar trabalhos reali-
zados pelos estudantes de cursos 
da instituição ligados ao trânsito. 
Na ocasião, foram distribuídos in-
formativos sobre o Seguro DPVaT 
e o atendimento gratuito oferecido 
pelo Sindicato.

aCOmPanHe as ações dO 
sinCOr-mg de COnsCientizaçãO 
dO segurO dPvat em 2016
ao longo de 2016, o sincor-mg cumpriu sua função de 
conscientizar a população soBre o seguro dpvat participando 
de diversas campanhas. confira os destaques:

FOtOs: divulgaçãO



No dia 21 de novembro, a Superintendência de Se-
guros Privados – SUSEP – completou 50 anos. Na oca-
sião, o órgão realizou uma solenidade de comemoração 
na qual o Sincor-MG esteve presente representado por 
sua Presidente, Maria Filomena Magalhães Branquinho. 

Durante a solenidade, o superintendente da SUSEP, 
Joaquim Mendanha, destacou que o setor de seguros 
deve ser um dos protagonistas da retomada do desen-
volvimento econômico do país. “asseguro a todos que a 
Susep cumprirá o seu compromisso de dialogar de for-
ma proativa com o mercado, com uma agenda positiva, 
e trabalhar com afinco para disseminar as boas práticas 

e a oferta de produtos e serviços que atendam plena-
mente aos consumidores”, ressaltou. O evento também 
prestou homenagem aos ex-superintendentes e aos 
servidores que se aposentaram em 2016. 

Joaquim Medanha afirma que a SUSEP tem o de-
ver de zelar pela proteção e o amparo do consumidor 
e que a superintendência vem cumprindo o seu papel 
ao longo do seus 50 anos de existência. “a instituição 
tem que oferecer ao mercado supervisionado as fer-
ramentas necessárias para o seu pleno desenvolvi-
mento sustentável, num ambiente salutar, de justa, 
plena e desejável iniciativa e concorrência. Quanto 
mais forte for o mercado de seguros, mais consoli-

dados serão o processo de crescimento da economia 
nacional e o bem-estar da sociedade. Não há país 
desenvolvido sem um mercado de seguro forte, ten-
do como pilares a proteção da vida das pessoas e do 
futuro das famílias, a continuidade dos negócios e a 
garantia da conclusão das grandes obras, públicas e 
privadas”, explica. 

O superintendente ressalta ainda que apesar de ter 
sido um ano difícil, o mercado supervisionado conse-
guiu crescer, mesmo que num ritmo inferior registrado 
até 2014. “até setembro, o mercado avançou 7,2% em 
relação ao mesmo período do ano passado e a receita 
atingiu r$170 bilhões. Esse desempenho poderia ser 
ainda melhor não fosse o fraco resultado apurado no 
ramo auto, que enfrentou desaceleração de 2,8% até 
setembro. Contudo, foram expressivas as variações 
apuradas nos seguros gerais, como nos ramos Habita-
cional (10,4%), residencial (8,5%) e rural (9,5%). Já no 
ramo de pessoas, houve crescimento 12,5%, com des-
taque para o VGBL”. Para 2017, Joaquim acredita que 
esse crescimento se acelere um pouco mais.

traJetória

ao longo destes 50 anos de atividades, a autarquia 
vem atuando para o desenvolvimento de um mercado 
que hoje conta com mais de 100 mil corretores, 285 em-
presas e aproximadamente r$750 bilhões em ativos.

Em sua trajetória, a Susep teve um papel funda-
mental em decisões que promoveram o desenvolvi-
mento do mercado de seguros e a garantia da qua-
lidade no atendimento aos consumidores. Em 1988 
colabora para inclusão do setor de seguros no Sistema 
Financeiro Nacional definido na Constituição Brasilei-
ra e, nesse mesmo ano, institui o Formulário de Infor-
mações Periódicas (FIP), criando um novo paradigma 
no processo de supervisão.

Com o crescimento do mercado e a importância 
que o setor de seguros vai alcançando, a Susep amplia 
sua atuação e se filia à associação Internacional de Su-
pervisores de Seguros (IaIS). Em 1998 atua na abertura 
do mercado de seguros ao capital estrangeiro, o que 
permitiu um novo impulso ao setor com o ingresso de 
várias empresas estrangeiras no país. Em homenagem 
aos 50 anos da Superintendência, os Correios lança-
ram, durante a cerimônia de comemoração pela data, 
um selo personalizado em referência à Susep.

suseP COmPleta 
50 anOs em 2016
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FOtO: divulgaçãO



Palestra: Seguros não são todos 
iguais! Fuja do leilão do segurado. 
Saiba diferenciar os produtos 
empresarial, condomínio e residencial 
pelas características e diferenças nas 
coberturas, não pelo preço. 
Palestrante: Gustavo Mello
data/local: 7 de abril de 2016, em Belo 
Horizonte/MG.
27 de setembro de 2016, em Divinópolis/MG.

Palestra: Competências essenciais de 
quem vendem seguros.
Palestrante: rosana Sá
data/local: 11 de maio de 2016, em 
Uberaba/MG.
12 de maio de 2016, em Uberlândia/MG.
29 de setembro de 2016, em Juiz de 
Fora/MG.

Palestra: Desbravando novas 
possibilidades.
Palestrante: andresa Pugliesi
data/local: 28 de abril de 2016, em 
Montes Claros/MG
14 de junho de 2016, em Pouso alegre/
MG.
15 de junho de 2016, em Poços de 
Caldas/MG.

Palestra: Corretor Multivisão - Enxerga o 
cliente além do produto 
Palestrante: Sérgio Carvalho
data/local: 26 de outubro de 2016, em 
Governador Valadares/MG.
27 de outubro de 2016, em Ipatinga/MG.

Palestras

a Minasconte, assessoria contábil do Sincor–MG, realizou um debate sobre o 
Simples Nacional.
local: Belo Horizonte/MG
data: 17 de novembro de 2016

rOda de 
debates 

COnFira as PrinCiPais ações 
dO sinCOr-mg em 2016
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COnFraternizações
Coquetel - Dia Da Mulher 
Festa de comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, em 
homenagem ás mulheres do mercado de 
seguros mineiro.
local: Belo Horizonte/MG
data: 8 de março de 2016

PrêMio inConfiDênCia 
Mineira
Premiação de reconhecimento dos 
Corretores de Seguros ao desempenho 
das seguradoras e de seus profissionais.
local: Belo Horizonte/MG e em todas 
as regiões que o Sincor possui diretoria 
regional 
data: 10 de novembro de 2016

CiClOs de 
treinamentO 

Seguro De BenefíCioS
Objetivo: capacitar e aprimorar 
os conhecimentos dos corretores 
mineiros e seus colaboradores para a 
comercialização de produtos de seguro 
de pessoas.
local: Belo Horizonte/MG
data: de 15 de março a 9 de agosto de 2016.

téCniCaS De VenDaS
Objetivo: aperfeiçoar habilidades, 
conceitos, comportamentos e atitudes 
que tenham como resultado um saldo de 
aumento das vendas e conquista de fatias 
do mercado.
local: Belo Horizonte/MG
data: de 23 de agosto a 13 de dezembro 
de 2016.
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Mais uma vez, o mercado segu-
rador mineiro compareceu em peso 
para a cerimônia de entrega do Prê-
mio Inconfidência Mineira, que foi re-
alizada pelo Sincor-MG, no dia 10 de 
novembro. O Minas Tênis Clube foi de-
corado com sofisticação e elegância, à 
altura dos convidados, que puderam 
desfrutar de uma noite de celebração 
aos melhores profissionais do setor.

Em votação secreta, os correto-
res de seguros reconhecem o melhor 
desempenho entre as seguradoras, 
profissionais que as dirigem e seus 
funcionários. a solenidade 
começou pontualmente e 
a Presidente do Sincor-MG, 
Maria Filomena Magalhães 
Branquinho, abriu a noite 
agradecendo aos presen-
tes. “Toda votação, dentro 
de um processo democráti-
co, nomina as pessoas que 
estão em destaque. Então, 
dentro dos critérios do Sin-
dicato, é uma premiação 
extremamente válida. Es-
tamos na quinta edição e é 
uma forma de agradecer os 
seguradores que nos pres-
tam os melhores serviços e 
também de mostrar ao mercado que 
sempre existe uma forma, com muito 
trabalho, de melhorar a prestação de 
serviços”, afirmou.  

Entre os convidados, estava o Pre-
sidente da Fenacor, armando Vergílio, 
que parabenizou o Sincor-MG pela ini-
ciativa e pela cerimônia. “Esse prêmio 
se reverte de uma importância ímpar 
que é a forma de premiar, reconhe-

cendo o esforço dos profissionais das 
companhias seguradoras no aten-
dimento. Isso acaba por estabelecer 
uma concorrência sadia, positiva, na 
qual quem ganha é o corretor. Essa 
forma de reconhecer é muito inteli-
gente e acaba por trazer benefícios 
para o corretor, o Sindicato e toda sua 
diretoria estão de parabéns”, disse. 

a cada ano, o Prêmio Inconfidên-
cia Mineira homenageia uma per-
sonalidade do mercado e este ano 
o escolhido foi o Deputado Federal 
e corretor de seguros Lucas Vergílio, 

por todo seu trabalho no Congresso 
a favor da classe. Emocionado com o 
reconhecimento Lucas agradeceu à 
formação paterna e aos colegas pre-
sentes. “Temos uma luta constante 
contra seguradoras que atuam de 
forma irregular. E em um ano difícil 
conseguimos demonstrar a importân-
cia dos corretores de seguros, espero 
continuar trabalhando pela classe. 

Estou sempre falando para milhares 
de pessoas, mas quando eu tenho a 
oportunidade de falar para meus co-
legas corretores de seguros, a emoção 
me toma, porque eu tenho muito or-
gulho de ser corretor”.

a Diretora de Ensino Técnico da 
Escola Nacional de Seguros, Maria He-
lena Monteiro, veio de São Paulo pres-
tigiar o evento. “Eu gosto muito da 
ideia de premiar as pessoas por uma 
votação pública, principalmente ser-
viços. É importante o reconhecimen-
to, muito significativo. Neste caso, 

quem usa os serviços é que está 
votando, então é super mereci-
do. as pessoas que foram se-
lecionadas ficam encorajadas 
para o ano seguinte”, contou.

a consolidação do Prêmio 
Inconfidência Mineira, em sua 
quinta edição, foi uma das ca-
racterísticas lembradas por 
João Francisco Borges da Cos-
ta, Presidente da HDI Seguros, 
também presente na noite. 
“Nesta premiação, o merca-
do se vê no espelho. O voto é 
voluntário e as pessoas que 
elegem são a interface clara 
com as seguradoras. O corretor 

dá para o mercado uma visão clara 
de como seus executivos desempe-
nham. assim como cobramos a de-
dicação, também devemos ser ge-
nerosos com quem se destaca. É um 
estímulo muito grande profissional 
e gera uma dinâmica muito boa no 
mercado”, finalizou.

Confira na página 11 os vencedo-
res da grande Belo Horizonte.

“PrÊmiO inCOnFidÊnCia mineira” elege 
Os melHOres PrOFissiOnais dO merCadO 
seguradOr de minas gerais 

FOtOs: Clóvis CamPOs

luCas vergíliO, HOmenageadO da nOite, COm 
maria FilOmena, Presidente dO sinCOr-mg
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Categoria gerente De
BenefíCioS / PeSSoaS

“Quando recebi o prêmio me senti surpresa, orgulhosa e muito 
feliz com o reconhecimento dos corretores. Todas as inciativas 
do Sincor são muito relevantes para o mercado. Esse prêmio 
não é diferente. É uma oportunidade para o mercado conhecer 
os profissionais de cada área e nos motiva a fazer um trabalho 
ainda melhor”.

Fabiana Gastaldi, da Sulamerica Seguros.

Categoria gerente De raMoS eleMentareS

“Estou muito agradecido pela parceria de todos os corretores 
que votaram em mim. É uma imensa honra ter o trabalho reco-
nhecido. Foi um momento de realização profissional e pessoal. 
O Prêmio Inconfidência Mineira é uma ótima iniciativa. Tenho 
certeza que o reconhecimento e a valorização profissional é o 
que todos almejam. O Sincor está comprometido com os ideais 
profissionais do mercado segurador”.

Sérgio Raimundo Peroni - HDI Seguros.

Categoria Diretor regional
De BenefíCioS / PeSSoaS 

Categoria Diretor regional
De raMoS eleMentareS

“Estou muito feliz e ainda mais comprometida com os corre-
tores. Estes prêmios mostram que a Tokio Marine está no ca-
minho certo aumentam nossa responsabilidade em continuar 
atendendo com dedicação e empenho, buscando superar as 
expectativas. Dedico este reconhecimento a toda equipe da 
Superintendência Regional MG, pois o sucesso só é alcançado 
quando todos estão comprometidos com o mesmo propósito”. 

Andréia dos Reis Padovani - Tokio Marine Seguradora

Categoria SeguraDora De
BenefíCioS/PeSSoaS

Categoria SeguraDora
De raMoS eleMentareS

“Receber o Prêmio Inconfidência Mineira é um belo reconhe-
cimento para a empresa, é uma mensagem que estamos no 
caminho certo. Ficamos muito orgulhosos. Acho a premiação 
uma inciativa legal, o conteúdo é maravilhoso. A forma como é 
realizada a votação pode aprimorar.”.

Ronaldo Pinho Rodrigues, da Porto Seguro.

Categoria
atenDente interno

“Eu me sinto lisonjeada por receber este 
prêmio importante. E feliz em saber que, 
todo o trabalho e esforço pra prestar o 
serviço da melhor forma, estão sendo 
reconhecidos e atendendo às expecta-
tivas dos nossos corretores. Fico muito 
agradecida por representar a Tokio Ma-
rine, que me permite demonstrar meu 
trabalho. Gostaria de Parabenizar ao 
Sincor pela iniciativa”. 

Camila Emanuelle Nepomuceno, da 
Tokio Marine.

Categoria aCCount De 
BenefíCioS/PeSSoaS

“O Prêmio Inconfidência Mineira é a 
maior honraria do nosso mercado. 
Estou muito orgulhoso e agradecido. 
Avanço mais um degrau na minha vida 
profissional e isso só é possível fazendo 
o trabalho com amor e dedicação. Esta 
é uma inciativa fantástica e esperada 
por todos os profissionais. Como a vota-
ção é feita pelos corretores, o Sincor está 
premiando na verdade a excelência e as 
boas práticas no nosso mercado”.

Gustavo Adolpho – Zurich Seguros. 

Categoria aCCount De 
raMoS eleMentareS

“Ter o meu trabalho reconhecido pelos 
corretores da região metropolitana de 
Belo Horizonte foi emocionante, me sen-
ti ganhador do Oscar. Tenho a consciên-
cia da necessidade de prestar sempre 
um atendimento com excelência, agin-
do com responsabilidade e respeito aos 
nossos parceiros. A valorização do pro-
fissional do seguro é muito importante”.

Nelson Alves de Souza, da HDI Seguros.



A distância aqui é 
um mero detalhe.

O mundo visto de cima não tem fronteiras.  
O acesso ao conhecimento também não deve ter.

NATAL 
(RN)

(aluno)

GOIÂNIA 
(GO)

(aluno)

PALMAS 
(TO)

(aluno)

CARUARU 
(PE)

(aluno)

LAGES 
(SC)

(aluno)

ILHÉUS 
(BA)

(aluno)RIO DE 
JANEIRO 

(RJ)
(professor)

Acesse: www.funenseg.org.br/ead

Com a mesma qualidade do ensino presencial, os cursos a distância 
da Escola Nacional de Seguros abordam temas ligados ao 

mercado de seguros e administração. E eles ainda têm a vantagem 
de poderem ser feitos em qualquer lugar, a qualquer hora e no 

ritmo de estudo mais conveniente.

ONDE
VOCÊ

ESTIVER! 
(aluno)
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