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O COrretOr em minas
A capacitação e profissionalização do mercado 

de seguros sempre foi uma das principais bandei-
ras do Sincor-MG, e este ano de 2016 não tem sido 
diferente. Lançamos a “Terça do Saber”, quando 
acontecem treinamentos em nossa sede. Atual-
mente, o treinamento de Seguros de Pessoas está 
em encerramento e os treinamentos de técnicas de 
venda começando e ocorrerão no período de agos-
to a dezembro deste ano. Trata-se de um projeto 
piloto que futuramente iremos levar para todos os 
corretores do estado de Minas Gerais. O objetivo é 
capacitar e aprimorar os conhecimentos técnicos 
dos corretores, sócios e funcionários de corretoras 
de seguros.

Entendemos que o diferencial para superar 
desafios e se manter no mercado diante do cená-
rio em que vivemos, cada vez mais tende para o 
aprendizado, inovação e competência. Por isso, 
continuaremos com o nosso trabalho em levar a 
todos vocês, corretores, ferramentas para alcançar 
seus objetivos profissionais.

Este mês lançamos também as inscrições do 
nosso 9º Congresso Estadual dos Corretores de 
Seguros de Minas Gerais, que acontecerá nos dias 
16 e 17 de março de 2017, na cidade de Contagem/
MG. O local foi escolhido visando maior viabilidade, 
facilitando a sua locomoção e participação. Trata-
se de um Centro de Convenções funcional e de boa 
localização, por estar na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte.

Teremos diversas palestras e painéis técnicos 
com participantes de renome que, com toda a cer-
teza, contribuirão muito com o nosso aprendizado, 
nos passando suas experiências e conhecimento.

As palestras estarão direcionadas para as áreas 
econômicas, motivacionais e técnicas, como ven-
das e cenário atual do mercado de seguros. Acredi-
tamos que assim abordaremos diversos conceitos 
que nos darão subsidio teórico para sairmos deste 
Congresso com a capacidade de aplicar melhorias 
em nossa vida profissional e pessoal.

Além da parte científica, contaremos também 
com uma programação social, na qual teremos a 
possibilidade de nos confraternizar em coquetéis e 
feiras de expositores. Este momento também será 
propício para criar o seu networking, firmar parce-
rias e conhecer novos produtos que estão disponí-
veis no mercado de seguros.

Estamos organizando um evento para que pos-
sa realmente fazer a diferença na vida de cada um, 
contribuindo para a profissionalização do merca-
do. E a consequência disso é um bom atendimento 
ao segurado e à sociedade, que receberão cada vez 
mais um serviço de qualidade.

Contamos com a presença de cada um de vo-
cês, de todo o estado de Minas Gerais, para que 
possamos fortalecer a nossa Classe e mostrar a for-
ça dos Corretores de Seguros de Minas Gerais.

Esperamos por vocês!
Abraços
Maria Filomena Magalhães Branquinho
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Sincor/MG - SindicAto doS corrEtorES dE 
SEGuroS E dE rESSEGuroS, dE cApitAlizAção, 
dE prEvidênciA coMplEMEntAr privAdA, 
dE SAúdE, dAS EMprESAS corrEtorAS dE 
SEGuroS E dE rESSEGuroS no EStAdo dE 
MinAS GErAiS.
Rua Curitiba, 545, 8º andar, Centro, Belo Horizonte/ 
MG. Fone: 0800 031 0202 e (31) 3555 8150 - Fax: 
3201 4099. www.sincormg.com.br 

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: Administrativo Fabricia Dutra; 
cadastro/Benefícios Camila Borges, Vanessa de 
Oliveira Castro; dpvAt Cláudio David Paganini 
Comini, Karla de Britto Gerken, Mauro Johnnattan 
silva, Daniel Cristiano Pinto de Rezende, Wellington 
da Silva Duarte; del. divinópolis Petrônio Moreira 
Tavares; del. Gov. valadares Késia Guimarães 
Medeiros, Francielly souza Coelho; 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 
Camila Borges de souza; Secretária da presidência 
Elaine Medeiros de Godoy; Social Larissa Graziele 
Gomes, Camila Coura.
contínuo: João Paulo Belizar Campos.

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

mAriA filomenA 
mAgAlhães 
brAnquinho



Devido ao sucesso do I Ciclo 
de Treinamento em Seguro de 
Pessoas, que aconteceu no pri-
meiro semestre, o Sincor-MG irá 
promover o i CiCLO DE TREinA-
MEnTO DE TÉCniCAs DE VEnDAs, 
voltado para corretores de segu-
ros. As inscrições já estão abertas 
e o objetivo principal é desenvol-
ver e aprimorar habilidades, con-
ceitos, comportamentos e atitu-
des que tenham como resultado 
um saldo de aumento das vendas 
e conquista de fatias do mercado.

Para se inscrever, os 
interessados deverão acessar 
o site www.sincormg.com.br e 
preencher a ficha de inscrição. 
Corretores associados, sócios e 
funcionários são isentos de taxa 
de inscrição com limite de até 
duas matrículas. Acima deste 
número, será cobrada uma taxa 
de R$100 por pessoa para todo 
o ciclo. Já os corretores, sócios 
e funcionários não associados 
ao Sincor-MG pagam uma taxa 
de R$300 para participar de 

todo o ciclo.
Os treinamentos acontecerão 

no auditório do sindicato 
localizado à Rua Curitiba, nº 545, 
8º andar, em Belo Horizonte, 
sempre às terças-feiras, das 
8h30 às 12h30. Os encontros 
terão início no dia 16 de agosto 
e seguem até 20 de dezembro. 
Para mais detalhes sobre as 
inscrições e outras informações 
entre em contato pelo telefone 
0800 031 0202 ou envie e-mail 
para eventos1@sincormg.com.br. 

16 de agosto:

30 de agosto: 
06 de setembro: 
13 de setembro: 
20 de setembro: 
27 de setembro: 
04 de outubro: 
11 de outubro: 

18 de outubro:

25 de outubro: 
01 de novembro: 
08 de novembro: 
22 de novembro: 

29 de novembro:

13 de dezembro 
20 de dezembro:

06 de dezembro: 

23 de agosto: Bradesco Seguros

Tokio Marine Seguradora
Liberty Seguros
Mapfre Seguros
AIG Seguros
SulAmérica Seguros
Clube Pasi de Seguros
Zurich Seguros

Mongeral Aegon
Icatu Seguros
Sompo Seguros
Metlife Seguros
GBOEX Previdência e 
Seguros de Pessoas

Allianz Seguros
Centauro-On

Capemisa Seguradora de 
Vida e Previdência

Porto Seguro Cia de 
Seguros Gerais

Aula Inaugural

Desenvolvendo 
Habilidades Comerciais
Técnicas de Vendas
Técnicas de Vendas
Técnicas de Vendas
Técnicas de Vendas
Técnicas de Vendas
Técnicas de Vendas
Técnicas de Vendas

Processo de Vendas
Técnicas de Vendas
Técnicas de Vendas
Técnicas de Vendas

Técnicas de Vendas

Técnicas de Vendas
Técnicas de Vendas

Técnicas de Vendas

Técnicas de Vendas

*Cronograma Sujeito a Alteração

sinCOr-mg abre insCriçÕes Para O 
“i CiClO de treinamentO de tÉCniCas 
de vendas”

COnFira 
aO ladO O 
CrOnOgrama* 
dO i CiClO de 
treinamentO 
de tÉCniCas 
de vendas:
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márcio mArtins,
sóCiO-administradOr da minasCOnte COntabilidade

gestãO das emPresas 
Frente aOs PrinCÍPiOs 
COntábeis

princípio da Entidade

O Princípio da Entidade 
reconhece o patrimônio como 
objeto da Contabilidade e 
afirma a autonomia patrimo-
nial, a necessidade da dife-
renciação de um patrimônio 
particular no universo dos 
patrimônios existentes, inde-
pendente de pertencer a uma 
pessoa, um conjunto de pes-
soas, uma sociedade ou ins-
tituição de qualquer nature-
za ou finalidade, com ou sem 
fins lucrativos. 

O patrimônio pertence à 
Entidade, mas a recíproca não 
é verdadeira. A soma ou agre-
gação contábil de patrimô-
nios autônomos não resulta 
em nova Entidade, mas numa 
unidade de natureza econô-
mico-contábil.

princípio da 
continuidade

A continuidade ou não 
da Entidade, bem como sua 
vida estabelecida ou pro-
vável, deve ser considerada 
quando da classificação e 

avaliação das mutações pa-
trimoniais, quantitativas e 
qualitativas. A continuidade 
influencia o valor econômico 
dos ativos e, em muitos ca-
sos, o valor ou o vencimento 
dos passivos, especialmente 
quando a extinção da Enti-
dade tem prazo determina-
do, previsto ou previsível.

A observância deste prin-
cípio é indispensável à corre-
ta aplicação do Princípio da 
Competência, por efeito de 
se relacionar diretamente à 
quantificação dos componen-
tes patrimoniais e à formação 
do resultado, e de constituir 
dado importante para aferir a 
capacidade futura de geração 
de resultado.

princípio da 
oportunidade

O Princípio da Oportunida-
de refere-se à tempestividade 
e à integridade do registro 
das mutações patrimoniais, 
determinando que este seja 
feito no tempo certo e com a 
extensão correta. Em função 
da obrigatória observância 
deste princípio:

os gestores de empresas devem 
compreender os princípios contábeis, 
bem como a importância do envio cor-
reto dos documentos a serem processa-
dos pela contabilidade. parece simples, 
mas a prática mostra grande dificulda-
de por parte dos gestores em atendê
-los. Além disso, o envio dos documen-
tos em desacordo com estes princípios 
e fora do prazo dificulta ou até inviabili-
za a correta escrituração contábil. 

o contador deve acompanhar, anali-
sar, observar e conscientizar os gestores 
sobre a obrigatoriedade do envio dos 
documentos de forma correta e den-
tro do prazo. o não atendimento dos 
princípios levará ao cruzamento de 
dados pelos entes federativos e a pos-
síveis fiscalizações. 

Os Princípios e Convenções Contá-
beis são as premissas básicas acerca dos 
fenômenos e eventos contemplados 
pela contabilidade. na aplicação des-
tes princípios há situações concretas e 
a essência das transações deve preva-
lecer sobre seus aspectos formais. por 
estes motivos, listamos os princípios 
fundamentais de contabilidade: 
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a) o registro do patrimônio e de 
suas posteriores mutações deve 
ser feito de imediato e integral-
mente, independente das causas 
que as originaram;

b) desde que tecnicamente es-
timável, o registro das variações 
patrimoniais deve ser feito mesmo 
na hipótese de somente existir ra-
zoável certeza de sua ocorrência;

c) o registro compreende os 
elementos quantitativos e qualita-
tivos, contemplando os aspectos 
físicos e monetários;

d) o registro deve ensejar o co-
nhecimento universal das varia-
ções ocorridas no Patrimônio da 
Entidade, em um período de tem-
po determinado, base necessária 
para gerar informações úteis ao 
processo decisório da gestão.

princípio do registro     
pelo valor original

Os componentes do patrimô-
nio devem ser registrados pelos 
valores originais das transações 
com o mundo exterior, expressos 
na moeda do país, que serão man-
tidos na avaliação das variações 
patrimoniais posteriores, inclusive 
quando configurarem agregações 
ou decomposições no interior da 
Entidade. Este princípio resulta:

a) a avaliação dos componen-
tes patrimoniais deve ser feita com 
base nos valores de entrada, consi-
derando-se como tais os resultan-
tes do consenso com os agentes 
externos ou da imposição destes;

b) uma vez integrado no pa-
trimônio, o bem, direito ou obri-
gação não poderão ter alterados 
seus valores intrínsecos, admitin-
do-se apenas sua decomposição 
em elementos e/ou sua agregação 
a outros elementos patrimoniais;

c) o valor original será mantido 
enquanto o componente perma-
necer como parte do patrimônio, 
inclusive quando da saída deste;

d) os Princípios da Atualiza-
ção Monetária e do Registro pelo 
Valor Original são compatíveis 
entre si e complementares;

e) o uso da moeda do país na 
tradução do valor dos componen-
tes patrimoniais constitui impera-
tivo de homogeneização quantita-
tiva dos mesmos.

princípio da Atualização 
Monetária

Os efeitos da alteração do po-
der aquisitivo da moeda nacional 
devem ser reconhecidos nos re-
gistros contábeis através do ajus-
tamento da expressão formal dos 
valores dos componentes patri-
moniais. São resultantes da ado-
ção deste princípio:

a) a moeda não representa uni-
dade constante em termos do po-
der aquisitivo;

b) para que a avaliação do pa-
trimônio possa manter os valores 
das transações originais é neces-
sário atualizar sua expressão for-
mal em moeda nacional, a fim 
de que permaneçam substanti-
vamente corretos os valores dos 
componentes patrimoniais e do 
patrimônio líquido;

c) a atualização monetária 
não representa nova avaliação, 
mas o ajustamento dos valores 
originais para determinada data, 
mediante a aplicação de indexa-
dores, ou outros elementos ap-
tos a traduzir a variação do poder 
aquisitivo da moeda nacional em 
um dado período.

princípio da competência

As receitas e as despesas de-
vem ser incluídas na apuração do 
resultado do período em que ocor-
rerem, simultaneamente quando 
se correlacionarem, independente 
de recebimento ou pagamento.

Este princípio determina 
quando as alterações no ativo 
ou no passivo resultam em au-
mento ou diminuição no patri-
mônio líquido, estabelecendo 
diretrizes para classificação das 
mutações patrimoniais.

O reconhecimento simultâneo 

das receitas e despesas, quando 
correlatas, é consequência natu-
ral do respeito ao período em que 
ocorrer sua geração. As receitas 
consideram-se realizadas:

a) nas transações com tercei-
ros, quando estes efetuarem o 
pagamento ou assumirem com-
promisso firme de efetivá-lo, quer 
pela investidura na propriedade 
de bens anteriormente pertencen-
tes à Entidade, quer pela fruição 
de serviços por esta prestados;

b) pela geração natural de no-
vos ativos, independentemente da 
intervenção de terceiros.

Consideram-se incorridas 
as despesas:

a) quando deixar de existir o 
correspondente valor ativo, por 
transferência de sua propriedade 
para terceiro;

b) pela diminuição ou extinção 
do valor econômico de um ativo;

c) pelo surgimento de um pas-
sivo, sem o correspondente ativo.

princípio da prudência

Este princípio determina a 
adoção do menor valor para 
os componentes do Ativo e do 
maior para os do Passivo, sem-
pre que se apresentem alterna-
tivas igualmente válidas para a 
quantificação das mutações pa-
trimoniais que alterem o patri-
mônio líquido.

O Princípio da Prudência im-
põe a escolha da hipótese que 
resulte menor patrimônio líqui-
do, quando se apresentarem 
opções igualmente aceitáveis 
diante dos demais princípios. 
Este princípio somente se aplica 
às mutações posteriores, cons-
tituindo-se ordenamento indis-
pensável à correta aplicação do 
Princípio da Competência.

A aplicação do Princípio da 
Prudência ganha ênfase quan-
do, para definição dos valores 
relativos às variações patrimo-
niais, devem ser feitas estimati-
vas que envolvam incertezas de 
grau variável.

FOnte: www.CFC.Org.br
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COrretOr: COnHeça mais sObre 
Os beneFÍCiOs de ser assOCiadO 
aO sinCOr-mg

em seu rol de benefícios pArA os AssociAdos, 
o sincor-mg oferece dois excelentes plAnos 
de sAúde coletivos por Adesão, com custos 
reduzidos por fAixA etáriA pArA o corretor de 
seguros e seus dependentes diretos (cônjuge/
compAnheiro e filhos).

nossa parceria com a 
unimed BH oferece planos 
com coberturas em todo es-
tado de Minas Gerais, com 
ou sem coparticipação, além 
de ampla rede credenciada 
para atendimento e facilida-
de no agendamento de con-
sulta e exames. Outra opção 
é nossa parceria com a Bra-
desco Saúde, que oferece 
um seguro saúde com opção 
de cobertura em rede nacio-
nal e reembolso em caso de 
procedimentos fora de sua 
rede credenciada.

Como são planos coleti-
vos por adesão, ambos são 
exclusivos para o corretor 
associado pessoa física, ou 

seja, não é possível a adesão 
por sócio não corretor ou fun-
cionário das empresas corre-
toras de seguro. Acesse nosso 
site www.sincormg.com.br ou 
faça contato pelo e-mail be-
neficios@sincormg.com.br e 
conheça a tabela de preços, 
carências e se informe de 
como contratar.

fique em diA com suA 
contribuição sindicAl 
e AssociAtivA. sejA um 
AssociAdo sincor-mg e 
Aproveite essAs e váriAs 
outrAs vAntAgens.

auditiva ou de fala: 0800-775-5045 (24 horas, sete dias por semana). MAPFRE Vida S.A. CNPJ 54.484.753/0001-49. Processos Susep nº 15414.004036/2008-33, 15414.004011/2008-30 e 15414.004162/2009-79. O registro destes 
planos na Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Consulte mais informações e as condições contratuais do seguro na íntegra em nosso site (www.mapfre.com.br).

VIDA,
TEM JEITO.

MAPFRESE TEM



no dia 26 de ju-
lho, o Diário Oficial da 
União publicou a no-
meação do ex-corretor 
de seguros Joaquim 
Mendannha de Ataí-
des como novo supe-
rintendente da Susep 
(superintendência de 
seguros Privados). A 
nomeação foi publica-
da no dia 27 de julho.

Com 29 anos de ex-
periência no mercado 
de seguros, Joaquim 
Mendanha é, atual-
mente, Presidente li-
cenciado do Sincor-GO 
e diretor da Fenacor. 

Habilitou-se corretor 
de seguros em 1989 e, 
há 19 anos, desempe-
nha também atividade 
de representação insti-
tucional junto ao setor.

Joaquim Men-
danha é graduado 
em Administração e 
Marketing pela PUC 
Goiás e MBA em Segu-
ros e Resseguros pela 
Escola nacional de se-
guros. Já foi 2º secre-
tário na diretoria do 
Sincor-GO, ocupou a 
cadeira de 1º secretá-
rio e 1º vice-presiden-
te nesta entidade.

Em sua primeira edição, ele 
já figura entre as maiores pre-
miações voltadas para a im-
prensa brasileira. O prêmio tem 
apoio da Cnseg (Confederação 
nacional das Empresas segura-
doras) e da Escola nacional de 
Seguros, contemplando repor-
tagens nas mídias impressa e di-
gital, rádio e TV, em um total de 
seis categorias.

Os melhores trabalhos con-
correm a prêmios de até R$ 30 

mil. na categoria especial Cor-
retor de Seguros, o vencedor re-
ceberá ainda uma viagem para 
a Itália, com direito a acompa-
nhante. O presidente da Fenacor, 
Armando Vergilio, destaca a im-
portância do prêmio. “O seguro 
é um instrumento de inclusão 
social e estabilidade econômica, 
que gera mais de R$ 800 bilhões 
em reservas. isso viabiliza inves-
timentos de longo prazo e fo-
mento ao desenvolvimento eco-

nômico”, ressalta.
As reportagens inscritas po-

derão englobar todas as modali-
dades e ramos de seguros, o que 
inclui Seguros Gerais e Patrimo-
niais, Previdência complementar 
aberta, Capitalização e Ressegu-
ros. O prazo de inscrição dos tra-
balhos se encerra em 17 de outu-
bro de 2016. 

Mais informações no site: 
www.fenacor.org.br/premiodejor-
nalismo.

JOaQuim mendannHa de ataÍdes É 
O nOvO suPerintendente da suseP
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A federAção nAcionAl dos corretores de seguros (fenAcor) lAnçou este Ano o prêmio nAcionAl 
de jornAlismo em seguros, com o objetivo de estimulAr A produção de reportAgens e Artigos 
sobre o setor. 

auditiva ou de fala: 0800-775-5045 (24 horas, sete dias por semana). MAPFRE Vida S.A. CNPJ 54.484.753/0001-49. Processos Susep nº 15414.004036/2008-33, 15414.004011/2008-30 e 15414.004162/2009-79. O registro destes 
planos na Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Consulte mais informações e as condições contratuais do seguro na íntegra em nosso site (www.mapfre.com.br).

VIDA,
TEM JEITO.

MAPFRESE TEM

FOnte: FenaCOr

FenaCOr lança O “PrÊmiO naCiOnal 
de JOrnalismO em segurOs”

artigos
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na atual conjuntura econômica 
de nosso país, um assunto que gera 
uma celeuma no mercado securitário 
são os riscos declináveis. De fato, con-
siderando que os números da econo-
mia e o volume de sinistros avisados 
tendem a ser inversamente propor-
cionais, por razões óbvias, a aceitação 
de riscos considerados “nervosos” 
pelas companhias de seguros e pelas 
resseguradoras ganha destaque em 
cenários como o presente. 

Os riscos declináveis são aqueles 
de aceitação restrita pelas segurado-
ras e resseguradoras em função de 
características que os tornam mais 
suscetíveis à ocorrência de sinistros. 
nos seguros Empresariais, nos quais 
tal situação é mais facilmente iden-
tificada, temos atualmente como 
exemplos as fábricas de móveis de 
madeira, de colchões, as indústrias 
de plástico e as têxteis, os armazéns 
para estoque de grãos, os supermer-
cados, dentre outros.

Com o fim do monopólio do res-
seguro e a consequente abertura do 
mercado ressegurador no país, a si-
tuação dos riscos declináveis ganhou 
uma proporção ainda maior, já que, 
no momento de firmar os contratos 

de resseguro com as companhias 
seguradoras, as resseguradoras que 
passaram a atuar no mercado bra-
sileiro retiraram de seu escopo de 
aceitação muitos riscos antes aceitos 
pelo iRB, o que fez com que diversas 
empresas ficassem com a cobertura 
securitária prejudicada. 

Se por um lado a maior restri-
ção para aceitação de determina-
dos riscos gerou uma desconfiança 
no mercado de seguros, por outro, 
contribuiu para a difusão da cultura 
do gerenciamento de riscos. Assim, o 
empresário que antes não tinha um 
planejamento para mitigar os riscos 
aos quais sua empresa estava expos-
ta, entendendo que bastava ter um 
seguro para garantir sua proteção 

patrimonial, hoje se preocupa em 
realizar investimentos em sistemas 
protecionais, cursos de conscientiza-
ção e treinamentos. 

Contudo, a implantação de me-
didas relacionadas a gerenciamento 
de riscos é apenas um dos fatores 
para minimizar a situação dos riscos 
declináveis. De fato, os outros agen-
tes da cadeia, como resseguradores, 
seguradores e corretores de seguro, 
devem estar empenhados em rea-
lizar uma análise do risco de seus 
clientes com mais minúcia. 

A tarefa do corretor de seguros, 
neste aspecto, tem importância fun-
damental: de um lado, deve prestar 
um serviço de consultoria, aconse-
lhando os seus clientes a promover 
melhorias em sua estrutura de pre-
venção de sinistros e, de outro, deve 
apresentar às seguradoras e resse-
guradoras elementos que viabilizem 
a colocação do risco. Para isso, deve 
o corretor de seguros, cada vez mais, 
buscar conhecer a fundo o negócio 
do seu cliente, objetivando antecipar 
suas necessidades e, com isso, ofe-
recer soluções adequadas para sua 
proteção. no que tange às empresas 
de seguro e resseguros, cabe a estas 
o papel de analisar os riscos de for-
ma individualizada, munida de in-
formações obtidas por intermédio 
do corretor de seguros ou de inspe-
ções realizadas in loco. 

Assim, deve-se buscar o afas-
tamento de análises generalistas 
para um modelo tailor made de 
subscrição, pois, para uma mesma 
atividade, podem existir riscos pas-
síveis ou não de aceitação. Desta 
forma, é função de todos os agen-
tes do mercado securitário buscar 
alternativas para colocação dos ris-
cos declináveis, proporcionando, 
assim, segurança e tranquilidade 
aos segurados.

AlexAndre de souzA fAriA júnior,
multiseg COrretOra de segurOs

risCOs deClináveis: 
O Que Fazer?

a tareFa dO COrretOr de segurOs 
tem imPOrtânCia Fundamental: 
de um ladO, deve Prestar um 
serviçO de COnsultOria e, de 
OutrO, deve aPresentar às 

seguradOras e resseguradOras 
elementOs Que viabilizem a 

COlOCaçãO dO risCO. 

risCOs deClináveis: O Que Fazer?



9sinDiCATO DOs CORRETOREs DE sEGUROs DE MinAs GERAis congrEsso Estadual

9º COngressO estadual dOs 
COrretOres de segurOs de 
minas gerais aCOnteCe dias 
16 e 17 de marçO de 2017

nos dias 16 e 17 de março de 2017, 
o sincor/MG realizará o 9º Congresso 
Estadual dos Corretores de Seguros 
de Minas Gerais. O evento, já tradi-
cional, conta com a participação em 
peso do mercado segurador mineiro 
interessado em se inteirar das novida-
des e de estreitar relacionamento.

O objetivo do Congresso é o apri-
moramento profissional da categoria 
em todos os setores, e contará com 
palestras e debates de renomadas 

personalidades do mercado, além do 
congraçamento entre os participantes.

 O evento ocorrerá na cidade de 
Contagem/MG, no Actuall Conven-
tion Hotel, que possui um Centro 
de Convenções funcional para que 
todos possam desfrutar de uma lo-
calização privilegiada e estratégi-
ca, facilitando a locomoção para os 
principais pontos da Capital e Região 
Metropolitana. A estrutura também 
viabiliza a interação e todo o suporte 

técnico necessário.
Os principais temas do merca-

do de seguros serão abordados no 
encontro e os corretores poderão se 
atualizar com palestras e painéis so-
bre diferentes ramos de coberturas e 
também outros aspectos importan-
tes para a trajetória de um profissio-
nal, como criatividade, investimento 
financeiro e empreendedorismo.

As inscrições já estão disponíveis 
no site: www.congressocormg.com.br

16 de marçO
13h    
17h      
19h30
22h30

Credenciamento
Abertura / Painel Econômico
Coquetel com patrocinadores
Término das atividades

17 de marçO
13h  
10h30 
11h  

12h30
14h

15h30
16h
17h30

19h
22h

Painel Ramos Elementares
Coffee
A crise chegou! E agora? Recuar ou Atacar? – 
Dony De Nuccio
Almoço
O Poder é seu - Os aspectos subconscientes 
do Sucesso – Rafael Baltresca
Coffee
Painel Seguros de pessoas
Como garantir o seu sucesso do planejamento 
ao Pós Venda – Raul Candeloro
Encerramento
Coquetel de Encerramento

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
8/08/2016 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
8/08/2016 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

valOres de insCriçÕes:PrOgramaçãO:

aPOiO:PatrOCiOnadOres:

suJeita a alteraçãO*

Assessoria em Seguros 



10 camPanHa do agasalHo O CORRETOR EM MinAs | nO 225 | AGO 2016

Com a chegada do inverno e 
a queda nas temperaturas, o Sin-
cor-MG realizou a já tradicional 
Campanha do Agasalho. A ação 
de solidariedade, que aconteceu 
entre 15 de maio e 15 de junho, 
mobilizou corretores de seguro, 
seguradoras e empresas correto-
ras associadas ao Sindicato e foi 
um verdadeiro sucesso. 

no total, foram arrecadadas 
487 peças entre cobertores, rou-

pas, agasalhos, acessórios diversos 
e produtos de cama, mesa e banho. 
Todas as doações foram entregues 
à Casa de Apoio a Pessoas com 
Câncer (CAPEC), no dia 23 de junho.

A Campanha do Agasalho con-
tou com a colaboração de Marilda 
Maia, Diretora, e de Jasson Soa-
res, Diretor Social do Sincor-MG. 
“O Sindicato promove outras 
duas campanhas anuais: uma no 
Dia das Crianças e outra com a 

adoção de Cartinhas de natal no 
fim do ano. Mas a Campanha do 
Agasalho talvez seja a mais im-
portante, pois é integralmente 
promovida por nós. Desde a ideia 
até a entrega final. Firmamos 
parcerias com os corretores, as 
empresas corretoras e as segura-
doras e vemos o tanto que as pes-
soas se empenham em participar. 
É muito gratificante ajudar sem-
pre que podemos”, finaliza.

CamPanHa dO agasalHO 2016, 
realizada PelO sinCOr-mg, É 
suCessO de arreCadaçãO

COrretOres e emPresas assOCiadas PartiCiParam em PesO 
da CamPanHa PrOmOvida PelO sinCOr-mg
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o sincor-mg pArticipou, no 
diA 21 de mAio, dA 23º edição dA 
Ação globAl em mAriAnA, região 
centrAl de minAs gerAis, com o 
temA “quAlidAde de vidA”. De 
acordo com os organizadores, a 
iniciativa atendeu mais de 21 mil 
pessoas. O Sincor-MG mais uma 
vez foi parceiro do evento e, nes-
sa edição, prestou atendimento 
gratuito com informações sobre o 
seguro DPVAT. 

Durante todo o dia, a funcioná-
ria do Sindicato, Elaine Medeiros, 
trouxe aos participantes informa-
ções sobre os procedimentos e 
forma de requerer o Seguro DP-
VAT; além de ressaltar a impor-
tância da prevenção de acidentes 
de trânsito, principalmente em re-
lação aos cuidados enquanto pe-
destres ou motoristas. Para incre-
mentar a ação, o Sincor-MG expôs 
banners informativos e distribuiu 
panfletos, cartazes e brindes.

Facilitar o acesso a direitos que são essen-
ciais e oferecer serviços relevantes e gratuitos 
à população brasileira são alguns dos objeti-
vos de cidadania da Ação Global - evento re-
alizado desde 1995 pelo sEsi (serviço social 
da indústria), em parceria com a Rede Globo, 
poder público, OnGs, voluntários, pequenas, 
médias e grandes empresas. Ao longo de sua 
trajetória, a Ação Global já beneficiou mais 
de 25 milhões de pessoas e prestou mais de 
35 milhões de atendimentos.

nas edições do evento, os participantes 
podem emitir documentos como certidão 
de nascimento, carteira de identidade, CPF 
e título de eleitor, além de cuidar da saúde 
e da beleza. Música ao vivo e atividades de 
lazer, educação e esporte também fazem 
parte da programação. 

sinCOr-mg PartiCiPa da açãO 
glObal PelO 3º anO COnseCutivO

sObre a açãO glObal

a FunCiOnária dO sinCOr-mg, elaine medeirOs, Presta inFOrmaçÕes 
aOs PartiCiPantes durante açãO glObal em mariana
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Inscrições abertas:
funenseg.org.br/mbas
Dúvidas e informações:
0800 025 3322
posgraduacao@funenseg.org.br

BELO HORIZONTE
Capacita os alunos para conhecer, 
de forma abrangente, os principais aspectos do 
mercado, e desenvolver ampla visão dos negócios, 
tornando-os aptos para a tomada de decisões de 
maneira consistente e fundamentada.
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