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Maria Filomena
Magalhães
Branquinho
Presidente

Prezado Corretor,
Este ano acontecerá a nossa 5º edição
do Prêmio Inconfidência Mineira, que foi
criado com o objetivo de homenagear os
Seguradores e a melhor Seguradora em sua
prestação de serviços, em Minas Gerais. O
corretor elege os melhores em cada categoria: Seguradora de Ramos Elementares,
Seguradora de Ramos de Benefícios, Diretor Regional de Ramos Elementares, Diretor
Regional de Ramos de Benefícios, Gerente
de Sucursal Filial nos Ramos de Benefícios e
Elementares, Acconut de Ramos Elementares e Benefícios e Atendente Interno.
Entendemos ser esta uma forma de
chamar a atenção para quem melhor nos
atende, para a Seguradora com melhores
produtos na visão do Corretor, dentro da
sua região.
Também vamos homenagear o Deputado Federal Lucas Vergílio, que tem trabalhado arduamente em defesa dos nossos
interesses em Brasília, na Câmara dos Deputados. Para votar basta o corretor acessar o
site do Sincor-MG (www.sincormg.com.br), lá
encontrará os nomes de todos os indicados.
É importante que seja exercido o direito do voto e a manifestação da opinião de
cada um, pois só assim vamos contribuir
para a melhoria do nosso mercado, o que
consequentemente também melhora nossa
prestação de serviço aos Segurados.
Corretor, faço aqui o meu apelo: participe, seu voto é muito importante! O Sincor
-MG trabalha para a classe. E a manifestação da sua vontade, da sua percepção do
mercado, é que dita os rumos e as ações a
serem desenvolvidas pelo Sindicato.
Abraços
Maria Filomena Magalhães Branquinho
Presidente

Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais
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CROSS SELLING
DIEGO CASTRO ALVES
OPESS SEGUROS

Expressão muito usada ultimamente nas reuniões e treinamentos
de qualquer seguradora, que segundo o Google significa “prática em
que você oferece a clientes existentes
produtos complementares àqueles
que já foram ou estão a ser adquiridos”. Prática muito pertinente à atividade do corretor.
Mesmo com uma vasta gama de
produtos no ramo de seguros, podemos perceber que é natural, seja pela
necessidade em se especializar e se
diferenciar no mercado ou mesmo
pela rotina operacional, não darmos
a devida atenção aos benefícios de
diversificar as vendas. É preciso levar
em conta que cada tipo de seguro tem
suas características e peculiaridades,
que também vão exigir dedicação e
estudo até se ter o domínio do novo
produto. Mas hoje, cada vez mais, o
corretor de seguros tem que potencializar suas características de empresário, controlando custos e maximizando as receitas. A habilidade em gerir
esses números é fundamental para o
sucesso e longevidade dos negócios.
Por isso trouxe o Cross Selling
para discussão. Entre os benefícios
em adotar essa prática é possibilitar
o aumento da margem de lucro incrementando as vendas com produ-

tos que exijam menos funcionários,
pós venda, demanda operacional,
sinistralidade e que ainda possibilitem uma renovação automática ou
contratos por períodos superiores
há um ano. Características que chamam atenção de qualquer corretor
de seguros pela possibilidade de
formação de carteira, receita perene e passiva.
Mas para ilustrar o que estou propondo, vamos analisar uma lanchonete que venda hambúrguer, sorvete
e fritas. Essa lanchonete consegue
auferir uma margem de lucro de 25%
nas vendas dos hambúrgueres, 80%
dos sorvetes e 85% das fritas. Claro
que eles não vão poder abrir mão
de vender os hambúrgueres, mesmo com uma margem menor, haja
vista que, na maioria das vezes, seus
clientes os procurem para pedir o
hambúrguer, tanto que representa
75% das vendas, os sorvetes 15% e
as fritas 10%. Assim, sua lanchonete
consegue ter uma margem de lucro
de 39,25%.
O empresário já pode contar com
uma boa aprovação dos clientes
quanto ao atendimento. Assim, melhorando suas habilidades em vender sorvetes e fritas somados à credibilidade e confiabilidade que já tem

distribuição das vendas
da lanchonete
15%
10%

75%

nova realidade das
vendas da lanchonete

25% - hambúrguer
80% - sorvete
85% - fritas

A margem de
lucratividade
das vendas era
de 39,25%

com os clientes, o resultado só pode
ser positivo.
Depois de se organizar, delegar as
funções que já eram dos demais colaboradores, estabelecer mecanismos
de controle para que a qualidade do
serviço não seja prejudicada e dedicando tempo necessário em treinamentos e cursos de capacitação, o
dia a dia comprovou as expectativas.
As vendas agora são 50% hambúrguer, 25% sorvete e 25% fritas. Mantendo o volume de venda do produto
principal, mas aumentando o volume de vendas dos demais produtos,
a lucratividade da lanchonete agora
é de 53,75%, um aumento de 36,94%
nas margens de lucro.
Em tempos de crise, no qual se
fala mais em eficiência, quis propor
essa reflexão para que nos motivemos a movimentar e adaptar a um
mercado dinâmico e concorrido,
mas que sempre tem espaço para
os profissionais dispostos a aprender e se capacitar. Proponho uma
autocrítica sobre qual produto é seu
hambúrguer, quais mudanças precisam ser promovidas na sua corretora
para que haja tempo e espaço pros
sorvetes e fritas que você vai passar
a vender.
Sucesso e ótimas vendas.

25%
50%
25%

25% - hambúrguer
80% - sorvete
85% - fritas

Aumento de
36,94% nas
margens, que
agora são de
53,75%

App Tudo Sobre Seguros
O mundo dos seguros em apenas um toque!

TSS

O portal Tudo Sobre Seguros já tem uma versão compacta - APP - que
permite ao público conhecer ainda mais facilmente os diversos aspectos do
mercado de seguros, previdência privada aberta e capitalização.
Tipos de seguros, estrutura do mercado brasileiro e
perguntas frequentes sobre apólices e coberturas estão no aplicativo.
Tudo de forma instantânea, fácil e simples de ler!
A seção “O seguro cobre?”, que traz artigos sobre temas atuais
relacionados a seguros, previdência e capitalização, também pode ser
acessada no APP, disponível para iOS e Android.
Acesse já o portal e baixe gratuitamente:
www.tudosobreseguros.org.br
Uma iniciativa da

Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais
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TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS É
REFERÊNCIA NO MERCADO SEGURADOR
Com mais de 26 anos de mercado, a Triunfo Corretora de Seguros é especializada na comercialização do Seguro Fiança Locatícia,
Seguro Incêndio Imobiliário e Título de Capitalização. Fundada
pelo casal Carmem Ribeiro e Hélcio Costa, a empresa apresenta
números expressivos que refletem o seu sucesso ao longo dos
anos desde a sua fundação: mais
de 35 funcionários, 450 imobiliárias, cerca de 3mil condomínios e
mais de 70mil clientes.
Atualmente a Triunfo desenvolve um novo trabalho. Carmem
revela que a empresa está ampliando o atendimento e tem ótimas expectativas para o futuro.
“Abrimos novos locais no interior, outras frentes de negócios,
mas todo o processo é feito com
muita cautela, pra não comprometer o atendimento aos clientes atuais. Pretendemos ampliar

Foto: divulgação

No dia 15 de setembro, o Sincor
-MG promoveu o evento “Seguro
Garantia ao Alcance do Corretor de
Seguros” que contou com a participação de mais de 50 pessoas. O encontro trouxe um debate com seguradoras especialistas no ramo com
o objetivo de apresentar ao corretor
as oportunidades que o Seguro Garantia oferece e sua aplicabilidade.
Na ocasião, os representantes

ainda mais o nosso negócio para
outras localidades, oferecendo
uma consultoria diferenciada e
novas parcerias com outros corretores”, explica.
A empresária conta, ainda,
que investe constantemente no
treinamento de profissionais. “Temos sede própria e uma estrutura
diferenciada com treinamentos
mensais sobre seguro. Buscamos
inovar com um produto diferente,
agregando novas oportunidades
ao cliente”.
Carmem é uma empresária
de destaque, com inúmeras premiações em reconhecimento ao
seu trabalho e contribuições para
o desenvolvimento do mercado
em Minas Gerais. A diretora da
Triunfo defende a importância
do papel do corretor no mercado.
“O corretor tem se especializado
mais, procurado buscar novos
conhecimentos, participar do sin-

Foto: divulgação

dicato. É fundamental divulgar a
importância do corretor para o
mercado segurador. Ele é um consultor, um especialista que tem
uma participação muito importante em orientar o cliente”.

SINDICATO REALIZA MANHÃ
DE DEBATES SOBRE O
SEGURO GARANTIA
das companhias participantes AIG
Seguros, Allianz Seguros, Berkley
Seguradora, Chubb Seguros, J. Malucelli Seguradora, MAPFRE Seguros, Porto Seguro Cia de Seguros
Gerais, Pottencial Seguradora e
Tokio Marine Seguradora prestaram informações sobre o ramo de
atuação de cada empresa e a aplicabilidade do Seguro Garantia.
Durante a manhã de debates, os

corretores tiveram a oportunidade
de interagir com os especialistas e
tirar dúvidas sobre o tema.
O Sincor-MG possui um projeto
ativo de capacitação, que proporciona ao corretor de seguros a oportunidade de se qualificar. São eventos como estes que possibilitam o
profissional aumentar sua rentabilidade e entregar um serviço de qualidade para o consumidor.
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CONHEÇA OS PALESTRANTES DO 9º
CONGRESSO ESTADUAL DOS CORRETORES
DE SEGUROS DE MINAS GERAIS

O Sincor-MG já está nos preparativos para que o 9° Congresso Estadual
dos Corretores de Seguros de Minas
Gerais seja um sucesso. Entre 16 e 17
de março de 2017, o mercado segurador mineiro estará reunido no Actuall
Convenction Hotel para trocar conhecimento e ideias relevantes da área. O
tema será Capacitar, Criar e Superar:
Ferramentas para o Sucesso e conta
com palestrantes de currículos exemplares. Entre os já confirmados estão
Dony De Nuccio, Raul Candeloro e Rafael Baltresca.
Âncora e editor do Jornal das 10,
da GloboNews, Dony De Nuccio vai

abordar o cenário econômico atual.
Já trabalhou no Conta Corrente, Hora
1 e outros telejornais. Jornalista pela
USP, é especializado em economia,
com graduação no Mackenzie, extensão na Brown University/USA e mestrado na FGV. De Nuccio assina três
livros: “Seu Bolso”, “Sua Carreira” e
“Nasce um Empreendedor”.
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 e com MBA
pela Babson College, nos EUA, e se tro-

PROGRAMAÇÃO:
Sujeita a alteração*

16 de março
13h
Credenciamento
17h
Abertura / Painel Econômico
19h30 Coquetel com patrocinadores
22h30 Término das atividades
17 de março
Painel Ramos Elementares
9h
10h30 Coffee
A crise chegou! E agora? Recuar ou Atacar? –
11h
Dony De Nuccio
12h30 Almoço
14h
O Poder é seu - Os aspectos subconscientes
do Sucesso – Rafael Baltresca
15h30 Coffee
16h
Painel Seguros de pessoas
17h30 Como garantir o seu sucesso do planejamento
ao Pós Venda – Raul Candeloro
19h
Encerramento
22h
Coquetel de Encerramento

nou 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.
Cada palestrante foi escolhido com
cuidado e atenção para proporcionar
conhecimento e aprendizagem. A programação completa e mais informações podem ser acessadas pelo site
www.congressocormg.com.br.

Valores de inscrições:
CORRETORES, SÓCIOS, FUNCIONÁRIOS E CÔNJUGES ASSOCIADOS
1/08/2016 a 30/10/2016
R$100,00
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
1/08/2016 a 30/10/2016
R$350,00
1/11/2016 a 15/01/2017
R$400,00
16/01/2017 a 06/03/2017
R$450,00
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

Apoio:

patrocionadores:

Assessoria em Seguros

Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais

CORRETOR:

Artigos
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CONHEÇA ALGUMAS VANTAGENS DE
SER ASSOCIADO AO SINCOR-MG

O Sincor-MG, em parceria com a Metlife e o Plano de
Amparo Social Imediato – PASI, oferece aos associados
duas opções de seguros de vida: o “Seguro Amigo do
Corretor”, com a Metlife; e as coberturas por morte e invalidez permanente por acidente, com o PASI.
O Seguro Amigo do Corretor oferece 23% de desconto para os sindicalizados e a possibilidade de contratar a cobertura com capital segurado de até R$800
mil. Além disso, é possível incluir diárias por acidente,
despesas diversas e auxílio funeral com custos reduzidos. Outra vantagem é a contratação do seguro de vida

para o cônjuge com as mesmas vantagens do titular,
desde que os contratos sejam feitos simultaneamente.
Já o PASI oferece, aos corretores associados ao
Sincor-MG (Pessoa Física), coberturas por morte e
invalidez permanente sem nenhum custo. Ou seja,
basta manter-se associado e quite com todas as
contribuições sindicais e associativas para estar coberto pelo seguro.
Associe-se ao Sincor-MG, contribua para fortalecimento do Sindicato e aproveite esses e outros benefícios! Confira as coberturas oferecidas pelo PASI:

Descrição das Coberturas e benefícios
Morte natural e acidental
Invalidez permanente por acidente
Morte do cônjuge do titular
Auxílio alimentação no caso de falecimento titular

Limites de indenização
R$ 10.932,00
Até R$ 10.932,00
R$ 5.466,00
50 kg

SINCOR-MG PROMOVE BLITZE EDUCATIVAS
SOBRE O SEGURO DPVAT
O Sincor-MG, em parceria com o
Departamento de Trânsito de Minas
Gerais (Detran/MG) e o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas
Gerais (DER/MG), vem promovendo
no estado uma série de “Blitze Educativas” sobre o DPVAT. O objetivo
da ação é informar ao cidadão sobre
a existência desta modalidade de seguro e provocar uma reflexão sobre a
postura dos motoristas no trânsito.
Este ano, foram realizadas
várias blitze em BH, região metropolitana e algumas cidades do interior de
Minas e a expectativa é promover ou-

fotos: divulgação

tras ainda em 2016. Em cada evento,
o Sincor-MG presta orientações sobre
o DPVAT e entrega brindes para a população. Além disso, distribui folders
informando os documentos necessários para ter direito a atendimento
gratuito pelo sindicato quando for requerer o seguro.
O coordenador do Departamento de DPVAT do Sincor-MG, Daniel
Cristiano Pinto de Rezende comenta
que “esta é uma ação importante e
positiva, pois grande parte da população ainda desconhece o seguro e a
forma gratuita de acesso ao mesmo”.

Sobre o DPVAT
O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Via Terrestre (DPVAT) é voltado para
atendimento de pedestres, motoristas, motociclistas e ciclistas que se
envolvem em acidentes de trânsito
em território nacional. A Seguradora
Líder é a administradora do DPVAT
e promove reembolsos de despesas
médicas e hospitalares e indenizações em caso de invalidez permanente ou morte.
Confira abaixo algumas “Blitze”
realizadas em 2016:

Processo Susep: 15414.001197/2004-41. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

Entre depois de bater.

HDI Bate-pronto. O centro de atendimento
que libera em minutos o conserto do veículo.
Com a HDI, o segurado economiza até tempo.
É de bate-pronto.
Consulte seu corretor.

www.hdi.com.br

Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais

seguros
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ESTÁ ENCERRADA A VOTAÇÃO PARA O
“PRÊMIO INCONFIDÊNCIA MINEIRA 2016”
No dia 10 de outubro, foi encerrada a votação
para o Prêmio Inconfidência Mineira, que representa o reconhecimento dos Corretores de Seguros ao desempenho apresentado pelas seguradoras, pelos profissionais que dirigem as sucursais
e filiais, bem como aos funcionários que os atendem, além de personalidades do mercado.
A votação para eleger os “melhores do ano” foi
feita pelo site do Sincor-MG (www.sincormg.com.br),
mediante um login e uma senha disponibilizado
pelo sindicato. No formulário de votação constaram todas as Seguradoras que concorrentes,

assim como os nomes dos profissionais indicados por elas.

As categorias participantes foram:

Seguradora - ramos elementares/ ramo de
benefícios; Diretor Regional - ramos elementares/
ramo de benefícios; Gerente de Sucursal/Filial ramos elementares/ ramo de benefícios; Account
e atendente interno. A premiação da região
metropolitana de Belo Horizonte será realizada
pelo Sincor-MG no dia 10 de novembro de 2016, no
Minas Tênis Clube (Rua da Bahia, 2244), às 20h.

HDI Seguros investe no mercado
mineiro com inovação e serviços
Seguradora modernizou três filiais no estado e disponibilizou
veículos para atender a chamados residenciais com agilidade
Dentro de um mercado de
alta competitividade, como é o
de seguros, novos investimentos são fundamentais. Por isso,
e pela importância da região de
Minas Gerais para o segmento, a
HDI Seguros não poupou esforços para despontar como uma
das principais companhias seguradoras do estado, investindo em
estrutura, eficiência e diferenciais competitivos.
Como parâmetro dessa iniciativa e seguindo o ideal estratégico
da companhia, três das suas seis
unidades no estado foram ampliadas e modernizadas, sendo elas
as localizadas em Pouso Alegre,
Uberlândia e em Belo Horizonte,
com a nova filial Metropolitana

BH. Os segurados e corretores das
unidades da capital mineira contarão, ainda, com o novo Bate-pronto, posto que permite ao cliente
realizar o processo de abertura de
sinistro em até 30 minutos, o que
dobrou sua área de atendimento.
“É de suma importância que
nós estejamos alinhados com as
expectativas dos clientes, fazendo os investimentos necessários
e trazendo novidades e modernização aos nossos serviços”,
explica Angelo Vargas Garcia,
diretor da regional Minas Gerais
e Centro-Oeste. Para facilitar o
atendimento aos clientes, a seguradora duplicou o número de
guinchos exclusivos para prestação do serviço em Belo Hori-

zonte, de dois para quatro. Uberaba, Uberlândia e Juiz de Fora
também foram cidades contempladas com a novidade.
A seguradora também aposta
no HDI EM CASA, produto residencial que foi reformulado no
começo deste ano e que, desse
então, teve aumento de 80% nos
negócios da seguradora em Minas Gerais. Entre outros diferenciais que são importantes para
um ramo em desenvolvimento, a
HDI criou a linha Smart HDI, que
consiste em veículos equipados
para atender com agilidade aos
chamados para serviços de assistência 24 horas dos segurados, inicialmente atuando em
Belo Horizonte.
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SIMPLES NACIONAL
Por Marcio Martins

sócio e administrador da Minasconte Contabilidade
O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação,
cobrança e fiscalização de tributos
aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto
na Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006. Abrange
a participação de todos os entes
federados (União, Estados, Distrito
Federal e Municípios). Com a aprovação da Lei Complementar 147,
de 7 de Agosto de 2014 e Resolução
CGSN nº 115, de 04/09/2015 as empresas do segmento de corretagem
de seguros tiveram a oportunidade
de optar ao regime simplificado de
tributação Simples Nacional a partir de 01/01/2015.
Grande parte das empresas de
corretagem de seguro aderiu ao
novo regime de tributação mas,
apesar dos benefícios, é necessário que o contador da empresa
refaça o planejamento tributário anualmente para verificar a
viabilidade tributária do regime
para próximo ano. Com base nos
dados apurados, expectativas do

negócio e projeções para o próximo exercício, os gestores terão
maior conforto na tomada de decisão do melhor regime tributário
a ser adotado.
O regime tributário “lucro presumido” era o mais utilizado pela
micro e pequena empresa do segmento de corretagem de seguros,

O Simples Nacional traz
grandes benefícios ao negócio
com a simplificação de
cobrança dos tributos bem
como a redução da carga
tributária, dentre outros
benefícios.
assim como na maioria das empresas prestadoras de serviços,
por não apresentarem custos relevantes que impactam diretamente
no cálculo do imposto. O regime
tributário “lucro real anual ou trimestral” é menos usual pela micro
e pequena empresa, geralmente as
empresas optantes por este regi-

me de tributação têm um perfil de
enquadramento de médio e grande porte, principalmente o setor
industrial e comercial que, por natureza das operações, apresentam
uma margem de lucro reduzida.
O Simples Nacional traz grandes benefícios ao negócio com a
simplificação de cobrança dos tributos (IRPJ / CSLL / PIS / COFINS
/ IPI / ISSQN / ICMS / INSS) bem
como a redução da carga tributária, dentre outros benefícios. Os
empresários devem consultar seu
Contador para avaliação da melhor opção de regime tributário,
buscando subsídios para tomada
de decisão estimando receitas e
custos com base em orçamento
anual ou valores contábeis históricos. O entendimento das oportunidades, dos riscos, das mudanças
no cenário administrativo e tributário e a opção por um regime
tributário mais confortável para a
empresa é fundamental para saúde financeira e desenvolvimento
do negócio.

Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais
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I CICLO DE TREINAMENTO DE
TÉCNICAS DE VENDAS AGRADA
PARTICIPANTES
Desde agosto, o SincorMG promove o I CICLO DE
TREINAMENTO DE TÉCNICAS
DE VENDAS, voltado para
corretores de seguros.

O principal objetivo do curso
é desenvolver e aprimorar habilidades, conceitos, comportamentos e atitudes que tenham como
resultado um saldo de aumento
das vendas e conquista de fatias
do mercado. Com encontros semanais realizados por profissionais de renomadas seguradoras
do país, o curso está agradando
os participantes.
O corretor Élcio Pereira é novato na área de seguros. Foi engenheiro por muitos anos, mas
com a crise econômica decidiu
seguir a profissão e iniciou as atividades há seis meses. Até o momento, Élcio participou de quatro
encontros e conta que o Ciclo traz

Confira ao lado
os próximos
encontros do I Ciclo
de Treinamento de
Técnica de Vendas:

profissionais preparados e por
isso tem sido muito útil para sua
formação. “Foram encontros muito proveitosos, com informações
úteis, além de serem boas oportunidades de conhecer pessoas da
área e fazer contatos. Esta é uma
ótima iniciativa do Sincor e tem
me ajudado muito”.
Letícia Campos também está
participando do Ciclo e contou
que os encontros são muito bem
organizados. “Vale a pena participar e estou aproveitando cada
palestra. As Seguradoras envolvidas são muito bem preparadas e,
por isso, os encontros são muito
produtivos. É uma ótima iniciativa do Sincor”.

11 de outubro

Técnicas de Vendas – Zurich Seguros

18 de outubro

Técnicas de Vendas – Porto Seguro Cia de
Seguros Gerais

25 de outubro

Processo de Vendas – Mongeral Aegon

01 de novembro

Técnicas de Vendas – Icatu Seguros

08 de novembro

Técnicas de Vendas – Sompo Seguros

22 de novembro

Técnicas de Vendas – AIG Seguros

29 de novembro

Técnicas de Vendas – GBOEX Previdência e
Seguros de Pessoas

06 de dezembro

Técnicas de Vendas – Capemisa Seguradora
		
de Vida e Previdência

13 de dezembro

Técnicas de Vendas – Allianz Seguros

20 de dezembro

Técnicas de Vendas – Centauro-On

