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Nesta edição do Jornal O Corretor em
Minas traremos, entre outros assuntos, artigos sobre a importância das contribuições
sindicais para as classes profissionais, que
são as taxas que sustentam financeiramente as entidades representativas. É por meio
delas que nós, do Sincor-MG, podemos
manter nosso trabalho em defesa a todos
os corretores de seguros, com representações políticas que envolvam a classe e com
investimentos em treinamentos e capacitação do mercado de seguros.
Nas próximas páginas vocês terão a
oportunidade de conhecer um pouco mais
sobre o nosso “9º Congresso Estadual dos
Corretores de Seguros de Minas Gerais”, que
acontecerá em março, nos dias 16 e 17. Na
oportunidade contaremos com palestras do
mais alto nível técnico nas áreas políticas,
econômicas, de vendas e técnicas sobre produtos e cenário do mercado securitário.
Trata-se de mais uma ação do Sindicato
visando o aperfeiçoamento profissional do
mercado, que tem recebido cada vez mais
consumidores com um perfil exigente, o que
tem se tornado um desafio para muitos profissionais. O corretor não pode mais simplesmente vender qualquer produto para seu
cliente, mas procurar atender às suas necessidades, para que tenha uma carteira fiel.
Assim não perderá um cliente a cada renovação da apólice de seguro, principalmente no
atual cenário econômico do país.
Traremos também artigos técnicos e contábeis para que vocês possam orientar os
seus negócios para este ano que se inicia, com
muita responsabilidade e profissionalismo.
Esperamos poder contar com todos vocês
em nossas ações para o ano de 2017, e desejemos sucesso em seus negócios. Boa Leitura!

Abraços
Maria Filomena Magalhães Branquinho
Presidente do SINCOR-MG

Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais
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ASSOCIE-SE AO SINCOR-MG!
Para que a classe dos
corretores de seguros tenha
voz e poder de influência no
mercado é fundamental a sua
participação como associado ao
nosso Sindicato.
O Sincor-MG trabalha para melhorar o ambiente de negócio de
seus associados, oferecendo-lhes
facilidades e respaldos nas resoluções necessárias.
Sendo nosso associado você

também tem acesso a diversos benefícios e convênios. Confira os
principais: desconto na contratação
de planos de saúde (coletivos por
adesão) com a Unimed e Bradesco
Saúde; Plano de Amparo Social Imediato (PASI) no caso de morte e invalidez por acidente; desconto para
contratar seguro de responsabilidade civil; assessoria jurídica, contábil
e técnica gratuita; desconto na compra de computadores e notebooks
Dell; descontos e subsídios para
participar dos eventos promovidos
pelo Sincor-MG, Fenacor e Sincors

de outros estados, dentre outros.
Acesse nosso site e conheça a
lista completa dos benefícios que
temos disponíveis para você. Quem
já é associado e também aqueles
que desejam se associar devem
entrar em contato pelo e-mail
beneficios@sincormg.com.br para
preencher sua “ficha de associado”,
conforme dispõe o Estatuto do
Sincor-MG aprovado em 02/06/2016.
Permaneça quite com sua
contribuição associativa e venha
somar forças para que nossa classe
obtenha ainda mais conquistas!

foto: divulgação

FIQUE ATENTO AO VENCIMENTO
DE SUA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
A Contribuição Sindical pelos
corretores de seguros é de caráter obrigatório, independente
de filiação/associação ao sindicato, conforme disposto art. 149
da Constituição Federal, artigos
578, 579,600, 606 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
e artigo 5º, alínea b da Lei nº
4.594/1964 (que regula a profissão do corretor de seguros).

O prazo para o recolhimento da
Contribuição Sindical da pessoa
jurídica terminou em 31 de janeiro. Para os profissionais corretores
pessoa física, a data de vencimento da guia é 28 de fevereiro. Caso
não tenha recebido o boleto até
20 de fevereiro entre em contato
com o Sincor-MG pelos e-mails:
cadastro1@sincormg.com.br ou
cadastro2@sincormg.com.br.

Vale lembrar que a inadimplência pode impedir o pagamento das comissões dos corretores
de seguros. A Circular 447/2012
da Susep estabelece que as seguradoras devem exigir a comprovação do recolhimento dos respectivos corretores. Pague sua guia em
dia. Com a Contribuição Sindical
você fortalece a representação da
sua classe!
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TRIBUTAÇÃO DAS
EMPRESAS CORRETORAS
DE SEGUROS NÃO
OPTANTES AO SIMPLES
NACIONAL
MÁrcio Martins

sócio e administrador da Minasconte Contabilidade

De forma resumida trataremos
das sociedades corretoras de seguros legalmente constituídas e
suas formas de tributação incidentes sobre suas receitas e lucros.
A apuração do IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e a
CSL - Contribuição Social sobre o
Lucro, poderão ser realizadas pelo
regime do lucro real, do lucro presumido ou, ainda, do lucro arbitrado. Desde o ano-calendário de
2014, podem optar pela apuração
da tributação com base no lucro
presumido as pessoas jurídicas,
não obrigadas à apuração do lucro real, cuja receita bruta total no
ano calendário anterior tenha sido
igual ou inferior a R$ 78 milhões ou
R$ 6,5 milhões, multiplicado pelo
número de meses de atividade do
ano calendário anterior, quando
inferior a 12 meses.
No cálculo do IRPJ devido pelos
regimes de apuração do lucro presumido (trimestral) e do lucro real
estimado (mensal) sobre a receita
bruta auferida, deve ser aplicado um dos seguintes percentuais:
16% se o serviço for prestado com
exclusividade por empresas com
receita bruta anual não superior a
R$ 120 mil; ou 32% se o serviço for
prestado por sociedades civis de
profissão regulamentada, se relativo à intermediação de negócios,

ou ainda se a receita bruta anual
for superior a R$ 120 mil.
Sobre a base de cálculo incidirá a alíquota: 15% sobre a totalidade da base de cálculo apurada;
10% de adicional sobre a parcela
da base de cálculo que exceder o
limite de R$ 20 mil mensais ou R$
60 mil trimestrais. No cálculo da
CSL devida pelo lucro presumido
ou pelo lucro real estimado, será
aplicada a alíquota de 9% sobre a
base de cálculo apurada.
As sociedades corretora de seguros estão sujeitas à contribuição
para o PIS e Cofins, sendo: lucro
presumido ou arbitrado sujeitase à apuração da contribuição do
PIS e Cofins, no regime cumulativo, aplicando-se as alíquotas de
0,65% e 3%, respectivamente, sobre as receitas auferidas, observando que em relação ao período
que anteceder a vigência da Instrução Normativa RFB nº 1.628/2016
a Confins era 4%.
Lucro real sujeitam-se à apuração da contribuição para o PIS
-Pasep e Cofins, no regime não
cumulativo, aplicando-se as alíquotas de 1,65% e de 7,6% respectivamente, sobre as receitas
auferidas observando as exclusões sobre as vendas canceladas
e os descontos incondicionais
concedidos; reversões de provi-

sões, exceto na hipótese de ter
sido deduzida da base de cálculo
quando de sua constituição; as
recuperações de créditos baixados como perda, limitados aos
valores efetivamente baixados,
que não representem ingresso de
novas receitas; o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido;
os lucros e dividendos derivados
de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham
sido computados como receita; e
a receita decorrente da venda de
bens do Ativo não Circulante.
O ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza)
é um tributo assegurado pela
CF/1988 aos municípios e ao Distrito Federal. A Lei Complementar nº 116/2003 dispõe sobre as
normas do o ISSQN. Não menos
importante deverá ser observada a legislação do município
onde constará a definição da alíquota entre 2% e 5% bem como
outras normas.
Referente à CPP - Contribuição
Previdenciária Patronal, os gestores das empresas que apuram os
impostos pelo regime lucro real
e lucro presumido terão que ter
atenção redobrada quanto aos
custos previdenciários sobre a folha de pagamento.

Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais

9º Congresso EstadualMG

Dez”. Também faz parte do time de
comentaristas do programa “GloboNews em Pauta”. Jornalista formado
pela UNICAP, com pós-graduação
em Ciência Política pela UnB. Trabalhou nas revistas Veja e Época e nos
jornais O Globo, O Estado de São
Paulo e Correio Braziliense. Publicou
o livro “Memorial do Escândalo” e
“Segredos do Conclave”.
Raul Candeloro é diretor-fundador da Editora Quantum, que tem
como missão “ajudar vendedores e
empresas do Brasil a venderem mais
e melhor”. É diretor do Instituto VendaMais, formado em administração

Sujeita a alteração*

16 de março
13h
Credenciamento
17h30 Cerimônia de Abertura
18h
Painel: Conjuntura Econômica do Mercado de
Seguros | Participantes: SUSEP, CNSEG, FENACOR, FENSEG, FUNENSEG e IRB Brasil RE
19h30 Coquetel com Patrocinadores
22h30 Encerramento das Atividades
17 de março
8h30 Sorteio de Brindes
O reflexo da Lava Jato no cenário político e
9h
econômico do Brasil – Palestrante: Gerson
Camarotti
10h30 Coffee Break / Sorteio de brindes
11h
Painel de Ramos Elementares
12h30 Almoço/ Sorteio de Brindes
14h
O Poder é seu - Os aspectos subconscientes
do Sucesso – Palestrante: Rafael Baltresca
15h30 Coffee Break/ Sorteio de Brindes
16h
Painel de Ramos de Benefícios
17h
Como Garantir o Seu Sucesso, do Planejamento
ao Pós-Venda - Palestrante: Raul Candeloro

realização:
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“9º CONGRESSO ESTADUAL DOS
CORRETORES DE SEGUROS DE MINAS
GERAIS”

Entre 16 e 17 de março de 2017, o
Sincor/MG promove o “9º Congresso
Estadual dos Corretores de Seguros
de Minas Gerais” e as inscrições estão
abertas até o dia 6 de março, não perca esta oportunidade. Com a presença massiva dos principais nomes do
mercado de seguros, o evento mostra-se uma excelente oportunidade
de trocar conhecimento e estreitar
relações. Os palestrantes abaixo abordarão o tema Capacitar, Criar e Superar: Ferramentas para o Sucesso.
Gerson Camarotti é comentarista
político e econômico da GoboNews
e repórter especial do “Jornal das

PROGRAMAÇÃO:

congresso

patrocionadores:

e com MBA pela Babson College, nos
EUA, e se tronou um dos maiores especialistas da área de vendas e gestão do Brasil.
Para refletir sobre superação e
sucesso, Rafael Baltresca apresenta a
palestra “O poder é seu – os aspectos
subconscientes do sucesso”. Rafael é
professor, pesquisador de Psicologia
Social e Psicanálise aplicada a negócios, hipnólogo e diretor da Brainwave Consultoria em Neuromarketing.
O Congresso acontece no Actuall
Convention Hotel, em Contagem/MG.
As inscrições estão disponíveis no site:
www.congressocormg.com.br

Valores de inscrições:
CORRETORES, SÓCIOS, FUNCIONÁRIOS E CÔNJUGES ASSOCIADOS
16/01/2017 a 6/03/2017
R$250,00
CORRETORES, SÓCIOS, FUNCIONÁRIOS E CÔNJUGES NÃO ASSOCIADOS
16/01/2017 a 06/03/2017
R$400,00
Os valores de inscrições contemplam:
Inscrição, coffee breaks, almoço, jantar, coquetéis, sorteio de
brindes (somente para congressistas) e pastas do congressistas.

LOCAL:
Actuall Convention Hotel
Rod. Fernão Dias, 3443 – Jardim Riacho das Pedras –
Contagem MG
www.actuallhotel.com.br
A feira de Expositores estará aberta ao público nos dias
16 e 17 de março, das 19 às 22h.

Apoio:
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SINCOR-MG PROMOVE
ATENDIMENTO AO DPVAT NA
CAPITAL E NO INTERIOR
Atento à necessidade de atendimento às vítimas e
beneficiários do Seguro DPVAT (Danos Pessoais Causados
por Veículos Automotores de Via Terrestre) na capital
e no interior de Minas Gerais, o Sincor-MG disponibiliza
atendimento 100% gratuito em sua sede e nas 11
Delegacias Regionais.
Conta também com o apoio do
Centro de Atendimento ao Cidadão
(CAC) de Nova Serrana e Santo Antônio do Monte, Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Triangulo
Mineiro, além de suas parcerias com
diversos órgãos públicos, como Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Estradas e Rodagens (DER), Defensoria Pública, dentre outros.
São ofertados serviço de orientação, montagem do processo de

CONVENÇÃO
COLETIVA DE
TRABALHO
2017

solicitação da indenização e/ou reembolso de despesas médico-hospitalares e encaminhamento dele à
seguradora, evitando a contratação
de atravessadores.
Em 2016 o setor de DPVAT do Sincor-MG realizou 9.140 atendimentos
presenciais e 11.504 atendimentos
via contato telefônico, bem como
captou 5.153 processos de DPVAT,
sendo: 808 de seguro por morte;
3.163 por invalidez permanente e

1.182 para reembolsos de despesas
médicas e hospitalares.
Campanhas e atividades também foram realizadas a fim de divulgar o seguro, bem como propiciar
uma reflexão sobre a postura no
trânsito e incentivar a mudança de
comportamento. Confira os endereços de atendimento de DPVAT no site
do Sincor-MG (http://www.sincormg.com.br) ou pelo telefone: 08000310202.

Informamos que a Convenção Coletiva de Trabalho
ainda está sendo negociada com os representantes da
FENESPIC.
O Sincor-MG já apresentou uma contraproposta referente ao reajuste das cláusulas econômicas, definida na última Assembleia de Corretores de Seguros. Contudo, não houve aceitação pela categoria dos
trabalhadores e está sendo negociada junto ao Ministério do Trabalho
e Emprego. No dia 22 de fevereiro haverá uma nova Assembleia na sede
do Sincor-MG para discutir a proposta apresentada pelo Ministério do
Trabalho.

Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais
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DESASTRES NATURAIS
AUMENTAM BUSCA POR SEGURO
Lívia Sousa

reprodução da Revista Apólice
A natureza demonstra sinais cada vez mais claros de desgaste, com eventos climáticos que deixam
grandes rastros de destruição por onde passam. Considerado um dos cinco mais mortais e mais caros em
escala mundial, o furacão Katrina trouxe ventos de
até 250 quilômetros por hora, somando 1,8 mil mortos e um milhão de desabrigados em Nova Orleans,
costa leste dos Estados Unidos, em 2005. Tido também como o pior desastre natural da história dos
norte-americanos, registrou prejuízos estimados
em US$ 150 bilhões tanto às propriedades privadas
quanto à infraestrutura pública.
O mais recente aconteceu em outubro passado,
no Haiti, em que mais de mil vidas foram perdidas
com a passagem do furacão Matthew. Com milhares
de casas, plantações e pequenas criações de gado
destruídas, além da ausência de comida e água potável, o local ainda foi castigado pela cólera. Em seis
dias, a Organização Mundial da Saúde (OMS) contabilizou 200 casos suspeitos da doença no sudoeste
do país. A Organização das Nações Unidas (ONU)
classifica o evento como a pior crise humanitária
no país desde o terremoto de 2010, quando 220 mil
pessoas morreram.
À medida que a frequência dos eventos climáticos

Foto: divulgação

se intensifica, a procura pelas coberturas vinculadas
aos eventos da natureza tende a aumentar. No entanto, ainda está aquém do necessário. Segundo o estudo sigma 1/2016, realizado pela Swiss Re, apenas em
2015 ocorreram um total de 198 catástrofes naturais
no mundo, que representaram perdas econômicas
de cerca de US$ 80 bilhões. Somente US$ 28 bilhões
(35%) estavam seguradas.
Já no primeiro semestre deste ano, o valor total das
perdas econômicas mundiais apuradas pelo levantamento foi de US$ 71 bilhões, das quais US$ 31 bilhões
(44%) estavam seguradas. Isso representa um aumento de 38% em relação ao mesmo período de 2015. Só
as catástrofes naturais representaram um valor US$ 68
bilhões (em comparação a US$ 46 bilhões no mesmo
período de 2015). Os US$ 3 bilhões restantes foram resultantes de desastres provocados pelo homem.

Riscos diversos
Nestes casos, um seguro de riscos diversos, que
busca atender necessidades específicas de cobertura
não encontradas nos ramos tradicionais de seguros,
pode funcionar bem. Este tipo de produto oferece
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várias modalidades e coberturas para os riscos de
perdas e danos materiais decorrentes de causa externa,
exceto aqueles expressamente excluídos. “As apólices
cobrem danos materiais e de lucro cessante para todos
esses eventos de catástrofes naturais, como furacões,
tornados, terremotos, tsunamis e alagamentos, entre
outros, em diferentes classes de negócio: Property
(tanto para residências quanto para edificações
comerciais ou industriais), Marine (embarcações,
transportes), Energy (incluindo onshore ou offshore),
Riscos de Engenharia etc.”, pontua Bruno Freire, CEO
da resseguradora local Austral Re.
Por conta do acúmulo de riscos afetados pelo
mesmo evento, as seguradoras expostas compram
grandes contratos de resseguro para diluir as perdas.
O grande furacão nos Estados Unidos e no Caribe, o
Matthew, tem perdas seguradas totais estimadas em
mais de US$ 8 bilhões.
Eventos anteriores, como o Katrina, tiveram perdas ainda maiores. “Países mais desenvolvidos tendem a ter uma penetração de seguros maior para
essas perdas, enquanto países mais pobres, como
o Haiti, têm um percentual mínimo desses prejuízos
segurados”, acrescenta.

O problema é que, em algumas das áreas mais
expostas a esses riscos, como as próximas de rios, a
penetração de seguros com essas coberturas é baixa.
“Infelizmente, grande parte destes eventos poderia
ter cobertura de vários tipos de seguro, entre eles de
riscos diversos e de riscos ambientais, mas não tem”,
diz a executiva.
Em parte, as seguradoras têm receio de oferecê-las
e, em outras vezes, os próprios segurados não estão
dispostos a pagar o preço. Programas de resseguro
bem estruturados, e mesmo seguros paramétricos,
podem ser uma solução para a melhor alternativa de
cobertura. No entanto, o diretor P&C e Specialties da
Swiss Re Corporate Solutions, Silvio Steinberg, diz que
o principal propósito de longo prazo é contribuir para
que a sociedade se torne cada vez mais resiliente a catástrofes naturais.

Brasil não está ileso
Embora não esteja exposto a este tipo de catástrofe, o Brasil abriga outros eventos climáticos que, apesar de menos divulgados que os terremotos, também
causam grandes perdas econômicas e humanas. Um
deles é a seca, que afeta principalmente a atividade
agrícola. As exportações de café, por exemplo, caíram
90% entre setembro de 2015 e o mesmo mês de 2016
em razão da seca que afetou a produção por dois anos.
Assim, a indústria se viu obrigada a demitir transportadores, processadores e armazenadores.
Igualmente afetado foi o cultivo de milho safrinha no estado de Goiás, em maio deste ano. Apesar
de aumentar a área plantada em aproximadamente 12% (o equivalente a 100 mil hectares a mais), a
expectativa inicial de produção foi reduzida de nove
milhões de toneladas para cinco milhões e a estimativa de produtividade, de 6,5 mil para cerca de 4,9 mil
quilos por hectare.
Vendavais e ciclones também são riscos reais por
aqui, especialmente na região Sul. O maior deles
atingiu Santa Catarina em março de 2004, sendo batizado inclusive como o primeiro furacão brasileiro,
após se transformar em um ciclone tropical intenso. Foram 27,5 mil desalojados, quase 36 mil casas
danificadas, 518 feridos e 11 mortos. 14 municípios
decretaram estado de calamidade pública e os prejuízos chegaram a aproximadamente R$ 1 bilhão. Há
de se considerar ainda as inundações, os desmoronamentos, os deslizamentos de terra e as enchentes,
todos causados por tempestades. “Um seguro de riscos diversos também pode ser contratado para enchentes”, pontua a gerente de Riscos da Terra Brasis
Resseguros, Tatiana Bianco.

Foto: divulgação

“Temos o desafio de encontrar maneiras de obter
maior penetração do seguro, para garantir que as perdas decorrentes de eventos inesperados estejam seguradas”, afirma ele, que no geral vê um aumento na
consciência de que o Brasil não está imune aos riscos
da natureza e, com isso, boas perspectivas para o crescimento dos seguros patrimoniais no País (a carteira
de riscos diversos também faz parte dos chamados seguros patrimoniais).
Em termos de prêmios, os economistas da companhia estimam que a carteira de seguros patrimoniais,
que totalizou R$ 15,8 bilhões em prêmios subscritos
em 2015, poderá quase dobrar de tamanho até 2020,
alcançando R$ 27,7 bilhões.
Já Bruno Freire, da Austral Re, aponta para outro
problema: muitas das áreas mais afetadas são carentes
e com menos condição financeira de comprar seguro.
Neste caso, a solução estaria nos governos (estados,
municípios, por exemplo) comprarem uma cobertura
ou uma distribuição mais massificada por afinidade.
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tentando prever a recorrência de eventos desta natureza e que, por esta razão, seja possível absorver as
perdas futuras. “Estes estudos servem de base para
a determinação de capacidade e lastro para suportar
tais eventos”, diz.
Há ainda situações diferenciadas não naturais,
difíceis de serem previstas, que podem causar danos catastróficos ao mercado de seguros, como foi
o caso do atentado às Torres Gêmeas, em setembro
de 2001. “Mesmo nestes casos, o mercado mostrou
resiliência suficiente para manter-se operando”,
conclui Figueiredo.

No caso dos equipamentos, o seguro de riscos
diversos garante o objeto segurado contra qualquer
dano de causa externa, incluindo danos da natureza.
“Os riscos catastróficos estariam contemplados no
produto, cabendo apenas em alguns casos negociações específicas. Este tipo de proteção pode ser contratada por equipamento ou para um grupo de equipamentos”, explica Eduardo Figueiredo, Property &
Casualty Director da Willis Towers Watson.
Nos seguros oferecidos por algumas companhias,
especificamente para equipamentos de uso de construção, industrial e agrícola, são garantidos os danos
Riscos diversos também no entretenimento
decorrentes de eventos climáticos como vendaval,
furacão e alagamento. A exceção fica por conta dos
As coberturas para Riscos Diversos também são
equipamentos estacionários. Em termos de resseguro,
quando o montante de prejuízos excede a prioridade válidas para o setor de entretenimento, consideranda seguradora, é acionada a cobertura de resseguro do as linhas de Eventos e Filmagem. Em eventos, as
coberturas podem ser contratadas desde para um
por catástrofe.
Dados da Superintendência de Seguros Privados casamento até um grande festival. Já na parte de
(Susep) sobre este tipo de proteção indicam que, de filmagem, abrangem desde comerciais para TV até
a filmagem contratada por uma
2014 até agora, a carteira registrou
produtora de Holywood. “Neste
uma sinistralidade de 28%. “Ensetor, o mercado praticamente
As seguradoras e as
tendemos que é uma carteira de
só contratava coberturas de
pouca influência no mercado seguresseguradoras têm que
Responsabilidade Civil e, às verador como um todo, com tendênfocar em aumentar a
zes, Acidentes Pessoais”, recorcia de manu¬tenção deste status”,
distribuição dos produtos em
da Juliana Santos, responsável
diz o executivo, defendendo que
associação com os governos,
pela carteira de Entretenimeneste nicho seja trabalhado de forma específica, com foco, buscando principalmente nas áreas mais to da Chubb.
A seguradora passou a ofesoluções diferenciadas para cada necessitadas. Porém, esse tipo
recer
um clausulado com cobersegmento de mercado.
de associação público-privada
turas para Riscos Diversos, coné sempre complicada de se
templando tanto eventos quanto
colocar em prática
filmagens. Assim, os equipamenOtimismo
tos também passaram a ser cobertos. “Ao contrário do que muiCom os eventos climáticos ganhando cada vez mais força também no Brasil, surge tos imaginam, as apólices de Responsabilidade Civil
a dúvida: será que os setores de seguros e ressegu- não protegem equipamentos, ainda que sejam de terros terão capital suficiente para absorver todas essas ceiros”, frisa.
A cobertura para equipamentos também benefiperdas em alguns anos?
Os executivos apontam para um futuro promissor. ciou a área de filmagens, pois as produtoras costuTatiana Bianco, da Terra Brasis, assegura que há, sim, mam utilizar instrumentos caros, sejam próprios ou
fundo suficiente, pois além de contar com um forte de terceiros. Os riscos variam, considerando que as
mercado segurador e ressegurador local, o País detém filmagens envolvem cenas externas e por vezes em
uma grande capacidade internacional. Já Bruno Frei- ambientes desfavoráveis. Nesse segmento, outro risre, da Austral Re, não só compartilha da opinião como co coberto por este tipo de seguro é o possível prejualega que hoje existe um excesso de capital no mer- ízo por regravação de cenas em função da ausência
cado de resseguros. Entretanto, o ponto crucial é con- repentina de um ator por questões de acidente, doseguir uma maior distribuição do produto para mais ença ou morte.
pessoas estarem protegidas.
Entretanto, o cancelamento de um evento re“As seguradoras e as resseguradoras têm que focar presenta o risco mais severo, pois o prejuízo envolem aumentar a distribuição dos produtos em associa- veria praticamente todos os gastos com a realização com os governos, principalmente nas áreas mais ção do projeto (cachê, locomoção, hospedagem,
necessitadas. Porém, esse tipo de associação público aluguel do palco, funcionários, contratação de ter-privada é sempre complicada de se colocar em práti- ceiros, investimentos em publicidade, entre outros
ca”, lembra.
itens). “O acontecimento, que pode significar a
Eduardo Figueiredo, da Willis Towers Watson, falência da empresa responsável pelo evento, adaponta que o mercado de seguros baseia-se no mu- mite cobertura de uma apólice de Riscos Diversos”,
tualismo e em avaliações estatísticas de longo prazo, afirma Juliana.
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CONFIRA O
CRONOGRAMA DE
ATIVIDADES DO
SINCOR-MG EM

2017

16/03 e 17/03

9º Congresso Estadual dos Corretores
de Seguros de Minas Gerais

29/03/2017

Coquetel Dia Internacional da Mulher

Abril/2017

Ciclos de Treinamento

09/11/2017

Prêmio Inconfidência Mineira

Palestras:
18/05/2017

Como Desenvolver diferentes técnicas
de vendas de seguros para ramos
elementares e pessoas. (Fernando
Antonio de Lima Menezes)
Uberlândia

23/08/2017

Programe a sua mente para ter sucesso na
sua corretora. (Andre Gustavo Fonseca)
Belo Horizonte

24/08/2017

Programe a sua mente para ter sucesso na
sua corretora. (Andre Gustavo Fonseca)
Montes Claros

20/09/2017

CEAC - Construindo Excelência no Atendimento
ao Cliente de Seguros. (Paula Franco)
Juiz de Fora

26/10/2017

Atitude para resultados - O fazer acontecer.
(Elton Soares)
Ipatinga

30/11/2017

Quando a diferença começa por você (Priscila Toledo)
Belo Horizonte

Observação: o cronograma está sujeito a alterações
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CICLO DE TREINAMENTO
DE TÉCNICAS DE VENDAS
Durante o segundo semestre de 2016 o Sincor
-MG, junto às seguradoras, promoveu o “I Ciclo de
Treinamento de Técnicas de Vendas” realizado em
seu auditório e voltado para o corretor de seguros,
sócios e seus colaboradores. O objetivo foi capacitar
e aprimorar o conhecimento da classe para venda
de produtos de seguros.
O evento alcançou grande sucesso, proporcionando aprendizado e enriquecendo ainda mais os

profissionais do mercado de seguros. Foram mais
de 100 pessoas inscritas no total e o treinamento
ocorreu entre agosto e dezembro de 2016, uma vez
por semana, todas as terças-feiras. Cada dia foi
dedicado a uma seguradora. Neste ano de 2017 o
Sincor dará continuidade a este projeto, a partir do
mês de abril, abordando diversos temas ná área de
seguros, tanto na capital quanto nas regiões do interior do estado.

Fotos: divulgação

COMUNICADO – SUSEP
O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados – Susep, em reunião ordinária realizada em 17 de novembro de 2016, considerando o
voto do Diretor da Diretoria de Organização do Sistema de Seguros Provados de fl. 185, decidiu, por

unanimidade, ratificar o termo de julgamento SUSEP/COSEC/COLEG n° 57/2016 de 17 de fevereiro de
2016, de fl. 154, para que onde se lê “João Batista
Pereira, CPf n° 116.986.1610-04”, leia-se: João Batista Pereira Barbosa, CPF n° 441.206.996-68.
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“PRÊMIO INCONFIDÊNCIA MINEIRA”
NO INTERIOR DE MINAS GERAIS

Nos meses de novembro e dezembro de 2016, o segurador. No interior do estado, a entrega aos venSincor-MG realizou a entrega do Prêmio Inconfidên- cedores acontece na confraternização de fim de ano
cia Mineira, que premia os destaques no mercado das Diretorias Regionais. Confira os ganhadores:

Divinópolis | 24/11/2016

Governador Valadares | 03/12/2016

Ipatinga | 19/11/2016

Juiz de Fora | 02/12/2016

Montes Claros | 19/11/2016

Passos | 15/12/2016

Poços de Caldas | 02/12/2016

Uberaba | 25/11/2016

Uberlândia | 26/11/2016

Varginha | 19/11/2016

