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Como é de conhecimento de todos os corretores de
Minas Gerais, este ano de 2013 teremos eleição para a
Diretoria que comandará o Sindicato dos Corretores de
Seguros de Minas Gerais nos próximos 4 anos, gestão
2014 e 2017.

O processo eleitoral teve início no dia 4 de junho, quan-
do realizamos a Assembleia Geral Ordinária, onde foi no-
meada e empossada a Junta Eleitoral, que irá conduzir
todo o processo das eleições, conforme as normas conti-
das no Estatuto desta Entidade.

Os nomeados foram escolhidos pelos Corretores de
Seguros que estavam presentes na Assembleia de acor-
do com o disposto no Estatuto do Sindicato no Art. 42. A

Junta é composta por sete integrantes, sendo 5 destes
efetivos e dois suplentes. Os Corretores eleitos são: Junta
Eleitoral efetiva – Hélio Marcelino Loreno, Alda Márcia
Henriques, Jurandi Camilo Gomes, Vicente Eduardo Dilas-
cio e Renato Alves Oliveira, e os Suplentes: Rodrigo Pe-
reira Guedes e Vânia Ferreira da Silva.

Você Corretor de Seguros deverá eleger a Diretoria
que comandará o seu Sindicato, e é muito importante que
cada um, de todos os cantos do Estado, manifeste sua
opinião através do seu voto. Ademais, é através de uma
eleição que a democracia e a união de uma classe são
fortalecidas. Exerça este seu direito, não abra mão de re-
gistrar a sua vontade.

O Corretor em Minas
Sincor/MG - Sindicato dos Corretores e Empresas Cor-
retoras de Seguro e Resseguro, Capitalização, Previ-
dência Complementar Privada e Saúde 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: Presidente - Maria Filomena Ma-
galhães Branquinho; 1º Vice Presidente - Marco He-
rodiano Siqueira da Cunha; 2ºVice Presidente - Pau-
lo Fernando Mattar; 1º Diretor - Secretário - Tarcisio
Alcici Figueiredo; 2º Diretor - Secretário - Francisco
Gonçalves Ferreira Neto; 1º Diretor - Financeiro -
Edison Marsiglia; 2º Diretor - Financeiro - Ricardo
Torga; 1º Diretor Social - Tadeu Rosa Machado; 2º
Diretor Social - Jasson Soares
Suplentes: Alexandre de Souza Carvalho Coelho -
Eduardo Gabriel Diniz - Jose Riamesi Mauricio Fe-
rolla - Maria Izabel Ribeiro Froes - Marilda de Fáti-

ma Maia - Silvio Eustáquio Bueno Rinadi - Wantuil
da Silva Ferreira.
Conselho Fiscal: Alexandre de Souza Faria - Gustavo
Pereira Lima Bentes - Altino David Freire de Oliveira
Suplentes: Dalmo Oliveira de Assumpção Junior -
Flavio Ferrer Fernandes.
Delegados na Fenacor: Roberto Silva Barbosa - Ma-
ria Filomena Magalhães Branquinho.
Suplentes de Delegados na Fenacor: Paulo F Mattar.
Delegados Regionais: Giovanni Ricardo Campos Di-
vinopólis •Vivian Robson de Paula Brandão Gov.Va-
ladares• Mirtes Aparecida de Castro Ipatinga • Ro-
gério Marcelino Dilly Juiz de Fora• Roberto Ramos
do NascimentoMontes Claros • Carlos Andrade de
Abreu Passos • Marcos Juliano DAngelo de Lima Po-
ços 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 Aline Almeida de Car-
valho Cadastro Heloisa Pinheiro dos Santos DPVAT

Claudio David Paganini Comini, Daniel Cristiano
Pinto de Rezende, Karla de Britto Gerken, Lucy Ma-
ria Carvalho Netto Cardoso Del. Divinópolis Petrô-
nio Moreira, Del. Gov. Valadares Thainara do Nas-
cimento Axer, Ilidio Caldas Franco, Del. Ipatinga
Romulo Batista Gomes, Del. Juiz de Fora Amanda
Tagliatti, Del. Montes Claros Anildon Nogueira,
Del. Passos Franciele Ferreira Borges, Del. Poços de
Cal-das Alessandra Barbosa, Del. Pouso Alegre
Graziele Cristina de Aquino, Del. UberabaWanessa
Ramos, Del. Uberlândia Verônica Cecilia Cardozo
Gama, Del. Varginha Erlon Mesquita Financeiro
Fabricia Fer-reira Dutra Gerência Betty Zaida A Bas-
tos Informática César Santana Lopes, Vinicius Ba-
tista Nunes Jurídico Raquel Ferreira da Silva Recep-
cionista Camila Coura Secretária Presidência Elaine
Medeiros de Godoy Social Camila Miranda Silves-
tre, Larissa Graziele Gomes, Vanessa de Oliveira
Castro.
Editor: Sérgio Carvalho, Jornalista Responsável: Nelito
Carvalho, Mtb 330 BA Publicidade: (31) 3555 8150.

Processo Eleitoral
Maria Filomena Magalhães Branquinho

Presidente do Sincor/MG
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Comércio Eletrônico
e o Corretor de Seguros

Gustavo Goulart Veneranda
Veneranda Advogados Associados

Professor da Funenseg / Direito do Seguro

Entrou em vigor no dia 14 de maio de
2013, o Decreto nº: 7.962 que traça as di-
retrizes sobre as novas regras de contra-
tação no comércio eletrônico.

A nova regulamentação estende os
direitos do consumidor “físico” ao comércio
eletrônico e elimina as dúvidas sobre como
agir nas transações comerciais online.

O referido Decreto complementa o Có-
digo de Defesa do Consumidor (CDC) que,
por se tratar de uma Lei criada nos idos de
1990, não trazia em seu bojo essa proteção
de maneira específica.

O não cumprimento desse decreto pe-
lo e-commerce pode gerar as mesmas pe-
nalidades, que são aplicadas pelo Código
de Defesa do consumidor, aos estabeleci-
mentos comerciais físicos.

Dentre as determinações constantes
do Decreto no.: 7.962, temos por exemplo,
a obrigação de que os sites divulguem o
número do CNPJ da empresa, bem como
seu endereço físico e eletrônico; informa-
ções claras sobre as características essen-
ciais do produto ou do serviço, incluídos os
riscos à saúde e à segurança dos consum-
idores; discriminação no preço, de quais-
quer despesas adicionais ou acessórias, tais
como as de entrega ou seguros, também
deverão ser informadas ao consumidor; a-
tendimento facilitado ao consumidor; e, res-
peito ao direito do arrependimento.

Especificamente sobre o direito do ar-
rependimento, o Código de Defesa do Con-
sumidor já contemplava em seu artigo 49:

"Art. 49. O consumidor pode desistir
do contrato, no prazo de 7 dias a contar de
sua assinatura ou do ato de recebimento do
produto ou serviço, sempre que a contra-
tação de fornecimento de produtos e ser-
viços ocorrer fora do estabelecimento com-
ercial, especialmente por telefone ou a do-
micílio.

Parágrafo único. Se o consumidor e-
xercitar o direito de arrependimento previs-
to neste artigo, os valores eventualmente pa-
gos, a qualquer título, durante o prazo de
reflexão, serão devolvidos, de imediato, mo-
netariamente atualizados."

Trata-se, portanto, de um "prazo de
reflexão" conferido pela lei ao consumidor,
para que ele possa analisar, demaneira sere-
na, a compra efetuada fora do estabeleci-
mento comercial.

Retornando ao Decreto no.: 7.962, es-
sa regulamentação visa permitir que o con-
sumidor conheça as condições do negócio
do produto ou serviço, como as condições
integrais da oferta, incluídas modalidades de
pagamento, disponibilidade, forma e prazo
da execução do serviço ou da entrega ou
disponibilização do produto. Vale ressaltar
que e-mail é documento e tem validade
legal.

Em termos de mercado, em 2012
fechamos o ano com mais de 90 milhões
de pessoas conectadas a web, consideran-
do-se todos os principais canais de acesso:
residenciais, no trabalho e nas lan-houses,
segundo dados do Ibope Nielsen. Esse nú-
mero representa mais de 45% da popu-
lação brasileira e um salto de 650% em re-
lação ao número de usuários em 2001.

Segundo dados da empresa eBit, fe-
chamos 2012 com cerca de 40 milhões de
consumidores on-line, o que representa mais
de 20% da população e nos leva ao cresci-
mento de 3.536% no período de 11 anos.
Esse fabuloso aumento na base de econ-
sumidores demonstra a intensidade com a
qual o brasileiro abraçou o ecommerce e que
propiciou também a expansão do fatura-
mento, conforme a métrica seguinte, essas
informações foram retiradas do site: http:
//www.e-commerce.org.br/artigos/ecom-
merce-11anos.php.

E qual a consequência para o merca-
do segurador?

Evidentemente que as seguradoras,
com base na experiência internacional, es-
tão atentas à oferta de seguros através de
seus sites na internet, isso chega a ser uma
tendência natural.

Existem vários endereços eletrônicos
onde o consumidor já pode realizar o cálcu-
lo do custo do seguro e até realizar a com-
pra pela Internet.

Para a seguradora é um nicho interes-
santíssimo, mas é para o corretor?

Um recente estudo realizado pela em-
presa de consultorias Data Monitor (data-
monitor.com) a pedido de empresas ameri-
canas revelou que as “seguradoras de pro-
dutos massificados estão usando a Internet
para vender seguros, evitando o canal de
corretores, e diminuindo custos.” (fonte:
www. seguros.com.br).

Será que este processo natural de e-

commerce resultará em mudanças no mer-
cado de seguros a ponto de fragilizar a re-
lação com os corretores que são hoje o seu
principal canal de vendas, principalmente
para aquelas empresas que não estão atre-
ladas a instituições bancárias?

Acredito que não! Já que para o setor
de seguros, a velocidade e a flexibilidade na
relação entre corretores de seguros e segu-
radoras também é uma grande vantagem
das operações na Internet.

Uma cadeia produtiva, sincronizada,
cria valor para todos os participantes da re-
de de relacionamentos. A integração per-
mite, por exemplo, que pequenas correto-
ras de seguros atendam demandas especí-
ficas de grandes segurados corporativos,
viabilizando o processo de prospecção in-
dividual, cotação, venda e pós-vendas, efe-
tuando melhores negociações e planeja-
mento para o processo produtivo.

O processo de e-commerce aumenta
a eficiência do atendimento, na medida em
que dá autonomia ao consumidor sobre ati-
vidades que seriam do atendente.

Formulários preenchidos pelo cliente
reduzem o risco de erros e a necessidade
de redigitação.

Rotinas de encaminhamento e contro-
le das propostas podem ser realizadas au-
tomaticamente, otimizando as atividades
que necessitam de interferência humana.

A função do corretor de seguros não
se perde, mas passa a ser, então, a de pros-
pecção, novas vendas, análise, consultoria
mais qualificada e gestão dos processos
otimizados pela tecnologia. Tanto é verdade
que a maioria das seguradoras possui em
seus sites, um espaço próprio, protegido
por senha, onde os corretores podem fazer
orçamentos, simulações e envio de propos-
tas, usando informações técnicas de difícil
compreensão para o leigo.

Os espaços abertos para os corre-
tores nos sites das seguradoras sinalizam
justamente a oportunidade para o desen-
volvimento de serviços de auxílio, consulto-
ria e venda de seguros ao usuário final que
automatizam a tarefa de aconselhamento
do corretor.

Mas para isso não se pode perder o
“bonde do tempo”, cabe ao corretor de se-
guros buscar a necessária capacitação tec-
nológica.
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O Fórum de Debates é uma pro-
moção do Sincor-MG em parceria
com as principais seguradoras que
operam em Minas Gerais. Em sua 9º
edição, seguiu omesmo propósito das
anteriores: levar aos quatro cantos
do Estado palestras técnicas e moti-
vacionais comandadas por profissi-
onais de currículos irretocáveis, além
de promover o diálogo aberto entre
corretores e seguradores sobre os
temas que envolvem o cotidiano da
comercialização de seguros de cada
região. O Fórum de Debates acon-
tece de 2 em 2 anos, intercalado ao
Congresso Estadual da classe, e es-
tá consolidado como um evento tra-
dicional do corretor mineiro.

Na edição anterior de O Cor-
retor em Minas, demos a cobertura
completa do primeiro evento da sé-
rie, o Fórum de Debates do Triân-
gulo Mineiro e Passos, ocorrido em
Araxá nos dias 21 e 22 de março.
Leia a seguir a cobertura dos de-
mais eventos, e o encerramento do
9º Fórum de Debates no Hotel Tauá,
na Grande BH.

Fórum de Debates
Norte de Minas
Montes Claros
Hotel Fazenda Bonjuá
12 de abril
Inscritos:
74 participantes

9º Fórum de Debates percorreu todo o Estado de Minas
e discutiu a dia a dia do corretor em cada região

Apoio:
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Maria Filomena Magalhães Bran-
quinho, presidente do Sincor-MG, a-
briu os trabalhos em Montes Claros
destacando que os corretores da re-
gião são os que menos apresentam
queixas de concorrência desleal ao
Sincor-MG. “Vocês são um exemplo
para o Estado de Minas Gerais. Tra-
balham com respeito e ética, e isso
o Sindicato preza muito. Parabéns!
Nessa linha de respeito e ética, dis-
se a presidente, temos agora uma
novidade: a aprovação por parte da
Susep da Autorreguladora, que veio
para fiscalizar a atividade da corre-
tagem de seguros, separando os bons
daqueles poucos maus profissio-
nais. Tenho muito orgulho de ter si-
do uma das personalidades escolhi-
das para redigir o estatuto da autor-
reguladora em 2008.”

Segundo Filomena, a proposta da
autorreguladora não é crucificar uma
minoria, mas valorizar a maioria.

Sobre a inclusão do corretor no
Simples, Filomena informou que a Fe-
nacor contratou uma consultoria pa-
ra desenvolver uma grande pesqui-
sa nacional, a ESECS-PJ – Estudo
Socioeconômico das Corretoras de
Seguros – com o objetivo de apre-
sentar ao Governo Federal o perfil do
corretor, demonstrando em números
que a mudança de regime fiscal do
corretor de seguros para o Simples
não vai representar perdas para o Te-
souro. “Esse é o grande esforço que
o presidente da Fenacor, Deputado
Federal Armando Vergílio, vem fazen-
do nesse momento, e é de vital im-
portância que todos respondam es-
ta pesquisa.”

Naquela manhã, Maria Filome-
na foi convidada a dar entrevista na
TV Globo local para falar sobre o se-
guro DPVAT.

Após a abertura, aconteceram
as palestras de Bruno Kelly, sobre
como o gerenciamento de riscos a-
grega valor à corretagem, e de An-
dré Santos, sobre como vender mais
e melhor. A tarde foi de debates com
os seguradores. Cada executivo te-
ve um tempo exclusivo com os cor-

retores para sua apresentação insti-
tucional e discussão dos temas lo-
cais. A corretora de seguros Madga
Isabel Prates e Santos, da Ramones
Seguros de Montes Claros, desta-
cou um problema crônico da região
- a demora na realização da vistoria.
“Solicito que o Sincor encaminhe es-
ta questão para as empresas pres-
tadoras do serviço, porque os corre-
tores daqui estão perdendo muitos
negócios.”

Participaram Fórum do Norte de
Minas, além dos executivos das se-
guradoras e corretores da região, Ro-
berto Ramos, delegado de Montes
Claros, Vivian Robson, delegado de
Gov Valadares, e o 2º VP do Sincor-
MG, Paulo Mattar e outros diretores
do Sincor. O presidente do Sindseg-
MG/GO/MT/DF, Augusto Matos, foi re-
presentado por Ângelo Garcia, vice-
presidente do Sindseg MG/GO/MT/DF.

Fórum de Debates
Zona da Mata, Sul de Minas,
e vertentes
Caxambu
Hotel Glória
25 e 26 de abril
Inscritos:
170 participantes

Maria Filomena abriu o evento
destacando o novo formato do Fó-
rum de Debates, que passou a ce-
der a cada segurador um tempo ex-
clusivo de plenária, com acesso ao
auditório restrito aos corretores de
seguros, para que se discuta aberta-
mente os temas que julgarem impor-
tantes. “No formato anterior, lembrou
Filomena, os seguradores sentavam-
se lado a lado à mesa do plenário,
abertos ao debate, por vezes cons-
trangedor, principalmente quando a-
bordava problemas comerciais de de-
terminada companhia. Mudamos
isso”.

Filomena anunciou também que
passou a fazer parte da comissão que
discute o PL 3555 – Nova Lei Geral
do Seguro – para acabar com a figu-
ra do agente que o texto de 2004
propõe criar. A preocupação é com
o que está contido no Capítulo VII,
artigos 35 e 36, do PL-3555-a, que
dispõe sobre “intervenientes no con-
trato”, com a inclusão da figura do “a-
gente autorizado de seguro”. A ques-
tão é a seguinte: A figura do agente
autorizado da seguradora, que está
prevista no art. 775 do código civil
de 2002 e, também, no art. 36, do
PL-3555-a, como preposto da segu-



O Corretor em Minas nº 213 | JUN 2013 | Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais6 Fórum de Debates

radora, ao longo desses 10 anos de
edição do Código Civil, não houve,
por parte de quem quer que seja,
qualquer interesse ou a mínima inten-
ção de regulamentar o exercício de
sua atividade. Aliás, o agente é uma
figura que foge às regras normais da
corretagem de seguros, sem quais-
quer exigências legais para sua for-
mação acadêmica. Por fim, anunci-
ou a data oficial do XVIII Congresso
Brasileiro dos Corretores de Segu-
ros, que vai acontecer entre os dias
16 e 18 de outubro, no Pier Mauá,
zona portuária do Rio de Janeiro. “Os
corretores interessados devem a-
cessar o site www.fenacor.com.br
O Sincor-MG vai subsidiar parte da
inscrição para os corretores de MG”
(leia nesta edição!)

Da mesma forma que nos Fó-
runs das outras regiões, depois da a-
bertura aconteceram as palestras de
Bruno Kelly, sobre como o gerencia-
mento de riscos agrega valor à cor-
retagem, e de André Santos, sobre
como vender mais e melhor.

No dia seguinte o espaço foi re-
servado ao debate entre os correto-
res e seguradores, cada companhia
com o seu tempo exclusivo. Os pro-
blemas levantados pelos corretores
da Região Sul de Minas e Zona da
Mata, além da demora na realização
de vistorias, incluíram a falta de pes-
soal nas filiais para dar celeridade aos
processos que ficam parados nasma-
trizes da seguradoras, a baixa quali-
dade das oficinas credenciadas, a
fra-ca prestação dos serviços de re-
moção de automóveis por parte das
empresas de assistência 24h, e a
lentidão na emissão de apólices.

Maria Filomena questionou: “Di-
ante destes problemas todos, como
fica a D.A. do corretor com despesa
de telefone? Quem paga essa con-
ta?” E deu um recado aos delega-
dos da região: “Procurem se reunir
quinzenalmente com os corretores
da região. As reuniões anuais fazem
com que os problemas se acumu-
lem e tornem-se mais difíceis de se e-

quacionar. Caso queiram recorrer di-
retamente ao Sincor-MG, estamos à
disposição. O corretor é a razão de
ser do Sindicato.”

Além dos seguradores, marca-
ram presença em Caxambu o diretor
social do Sincor-MG Tadeu Rosa Ma-
chado, Rogério Dilly, delegado de
Juiz de Fora, Marcos Juliano, dele-
gado de Poços de Caldas, Jaime Vi-
lhena, delegado de Pouso Alegre e
José Mauro Coavila, delegado de Var-
ginha. Ângelo Garcia representou o
presidente do SindsegMG/GO/MT/DF.

Fórum de Debates
Grande BH, Vale do Aço
Leste e Oeste de Minas
Caeté, Grande BH
Hotel Tauá
16 e 17 de maio
Inscritos:
351 participantes

A presidente do Sincor-MG, Ma-
ria Filomena Magalhães Branquinho,
abriu os trabalhos lembrando que o
9º Fórum de Debates chega ao fim
depois de percorrer todas as regiões
do Estado de Minas Gerais. “Estive-
mos em Araxá, Montes Claros e Ca-
xambu, e aqui em Caeté encerramos

os grandes eventos do calendário
do Sincor deste ano. Daqui pra fren-
te promoveremos encontros meno-
res, em agenda a ser divulgada.”

Filomena destacou o momento
excelente que o mercado atravessa
em termos de arrecadação, e elogiou
a CNseg por divulgar os números de
indenizações pagas pelo mercado.
“Muito bom ! A sociedade, avaliando
o montante de recursos que retorna
à ela sob forma de indenizações,
passa a reconhecer melhor a função
da nossa atividade.”

Robert Bittar, vice-presidente da
Fenacor e presidente da Escola Na-
cional de Seguros representou o De-
putado Federal e presidente da Fe-
nacor Armando Vergílio dos Santos
Jr.. Bittar fez um eloquente elogio a
Roberto Barbosa, que presidiu por
muitos anos o Sincor-MG, e hoje é
um dos vice-presidentes da Fena-
cor. Dirigindo-se a ele, disse: “Você
é ummineiro lutador! Conseguiu, com
sua garra e perseverança, aproximar
corretores de seguradores. Há mui-
tos anos vivíamos em pé de guerra,
e hoje vemos que o senhor tinha
razão.... Somos todos domesmomer-
cado! Brigar para quê, então?”

Robert Bittar elogiou também o
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parecer do Procurador do Procon MG
Amauri Artimos da Matta, que serviu
de base para Justiça suspender, por
meio de liminar, a venda do seguro
de garantia estendida em lojas de ele-
trodomésticos de todo o Estado de
Minas Gerais. “O promotor mostrou
que estudou a fundo a matéria. Es-
pero que seja um avanço para o mer-
cado. Agora o tema está no âmbito
da Susep. Vamos acompanhar.”

Venda de seguro em lojas
O Procurador do Procon MG

Amauri Artimos da Matta elaborou
um estudo com 110 páginas provan-
do ser lesiva ao consumidor a venda
do seguro de garantia estendida em
lojas de eletrodomésticos. Desde abril
último, a Justiça concedeu liminar sus-
pendendo a venda do produto.

Em 15 de maio, aconteceu em
Belo Horizonte uma audiência públi-
ca justamente para discutir o caso
no Ministério Público Estadual. Esti-
verem presentes entidades de defe-
sa do consumidor, o Sincor-MG, re-
presentado pela presidente Maria
Filomena Magalhães Branquinho, os
lojistas e o próprio procurador A-
mauri Artimos da Matta.

A condição para que a liminar
seja retirada é que os lojistas colo-
quem em cada ponto de venda um
corretor de seguros atendendo as
dúvidas da população.

A Fenacor apoia o trabalho do
promotor de Minas Gerais. Robert
Bittar, assim que acabou a palestra
do promotor, disse: “Somos frontal-
mente contrários à venda casada de
seguros em lojas. O que os lojistas
estão esperando que aconteça é a
normatização da figura do preposto,
para colocar em cada loja um repre-
sentante com custo de comerciali-
zação baixo. Vamos ficar de olho.”

Leia a seguir as mensagens
dos seguradores.

Allianz Seguros
Ricardo Zhouri
A ALLIANZ investe forte no Bra-

sil ao inaugurar nova sede em SP,
nova plataforma de informática e pa-
trocinar a mais nova arena multiuso
do país, o Allianz Parque. O seu Pro-
grama de Relacionamento com cor-
retores, AlliadoZ, reconhece seus par-
ceiros, remunerando melhor peque-
nos, médios e grandes corretores,
com comissão adicional, campanhas
para Fórmula 1 e viagens internacio-
nais.

Bradesco Seguros
Luiz Carlos Ferreira
Neste 9º Fórum, contamos com

a participação do Sr. Marco Antonio
Gonçalves, Diretor Comercial da Bra-
desco Auto/RE, e demais funcioná-
rios comerciais da área de Vida, Au-
to/Re e Saúde, ocasião em que apre-
sentamos a nossa atuação em to-
dos os municípios do Estado de Mi-
nas Gerais e disponibilizamos um por-
tfólio bem amplo para atender todos
os níveis de clientes, com foco na
fidelização plena do consumidor. A
Bradesco devolveu à sociedade mais
de R$ 4 bi reais em indenizações.

Confiança Cia de Seguros
Luiz Henrique
A participação da Confiança em

todos os eventos do 9º Fórum de
Debates, ratificou nossa atuação na
RMBH e reforçou a estratégia de in-
teriorização da Cia no Estado.

Como único canal de distribui-
ção, o corretor está totalmente inse-
rido em nosso plano de expansão.
Apresentamos novos produtos, to-
talmente remodelados, como o CON-
FI Auto, um seguro de automóvel,
que além de cuidar do carro cuida

da saúde do segurado e da sua famí-
lia, e o CONFI Vida Empresarial, foca-
do nas pequenas e médias empresas.

Escola Nacional de Seguros
Cristina Pitta
A Escola Nacional de Seguros

marcou presença na 9ª edição do
Fórum de Debates dos Corretores
de Seguros de Minas Gerais, organi-
zado pelo Sincor-MG, que aconte-
ceu entre os dias 16 e 17 de maio,
em Caeté. A instituição contou com
espaço para divulgação de seus pro-
dutos e serviços e para venda de
livros, com destaque para o recém-
lançado “Mercado Segurador em Mi-
nas Gerais – Potencial de Crescimen-
to”. Na ocasião, os participantes do
evento puderam adquirir as publi-
cações com 50% de desconto.

Generali Brasil Seguros
Augusto Matos
A Generali participou do 9º. Fó-

rum de Debates do Sincor-MG de-
monstrando que cresce mantendo o
foco no corretor e no cliente, ao lan-
çar produtos que atendam de fato
às suas necessidades, como o se-
guro de vida PME GLOBAL, e ao ino-
var em produtos como Riscos de RD
e Engenharia. A Cia mostrou ainda
que “Tranqüilidade vende melhor do
que seguro” e que para a Generali
do Brasil o Corretor é o agente des-
ta tranquilidade.

HDI Seguros
Ângelo Garcia
A HDI Seguros se dedicou a ou-

vir dos corretores quais as suges-
tões para a melhoria dos produtos e
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da prestação de serviços da segu-
radora. Conseguimos ter esse “feed-
back” dos corretores sobre nossa
atuação no mercado mineiro. Apro-
veitamos para apresentar os resulta-
dos da HDI e as principais estraté-
gias e iniciativas para 2013. Parabe-
nizamos o Sincor-MG pelo alto nível
das palestras e pela nova proposta
de interação entre seguradores e cor-
retores, onde todos puderam falar e
serem ouvidos.

Icatu Seguros
Juliana Queiroz
O objetivo da Icatu Seguros foi

reforçar sua marca por meio da a-
presentação dos seus produtos, dos
principais números, ramos de atua-
ção e expertise como especialista em
oferecer as melhores soluções de pro-
teção e planejamento financeiro aos
seus mais de 6 milhões de clientes.
No Fórum realizado na Grande BH,
a Icatu utilizou a ferramenta de po-
wer vote, no qual cada corretor rece-
bia um aparelho para votar em ques-
tões sobre a Icatu Seguros, para a-
trair a atenção dos participantes.

Liberty Seguros
Alexandre Moreira
A Liberty Seguros apresentou

os investimentos que fez em tecno-
logia para facilitar a vida de clientes
e corretores. Apresentou também o
portfólio para pessoas, empresas e
grandes investimentos. Como patro-
cinadora oficial da Copa do Mundo
de 2014, a Liberty visa fortalecer sua
marca, facilitando a vida do corretor
na hora que ele apresenta a com-
panhia aos clientes.

Marítima Seguros
Marcelo Araújo Braz
Com a presença do diretor re-

gional, Marcelo Braz, o gerente da
filial Uberlândia, Fábio Tomain, e o
assistente de produção Flávio Cha-
ves, a Marítima marcou presença no
9º Fórum de Debates de MG. Os
executivos conversaram sobre a a-

quisição da Marítima pelo Grupo Som-
po Japan, e Tomain destacou: “É im-
portante estarmos neste evento pa-
ra fortalecermos o relacionamento com
os corretores. Parabéns ao Sincor
pela iniciativa”.

MetLife Vida e Previdência
Edson Iria
A MetLife apresentou sua estru-

tura de vendas e apoio aos corre-
tores no Estado de Minas. Estamos
em novas instalações em BH (Rua
Ceara, 1431, 1° andar), com amplo
espaço para atendimento aos corre-
tores, o que inclui: sala de treina-
mento, ciber café, duas salas para
reuniões individualizadas, e 20 fun-
cionários para atendimento, sob a
direção regional da Fernanda Macha-
do. No 9º Fórum pudemos mostrar
os números da MetLife, e discutir
sobre oportunidades de negócios
nas carteiras de Vida e Odonto.

Clube PASI de Seguros
Alaor Silva Junior
O Clube Pasi – Plano de Am-

paro Social Imediato – está lançan-
do nova logomarca para moderni-
zar-se e acompanhar essa nova pers-
pectiva que se abre com o cresci-
mento do mercado, a inclusão do tra-
balhador e a regulamentação do Mi-
crosseguro. Estamos falando de 100
milhões de brasileiros! Para eles cria-
mos o DIMG – Dignidade Institucio-
nal Mínima Garantida. Em breve fare-
mos o lançamento oficial.

Porto Seguro Seguros
Waldyr Vieira
Desde 17 de maio, o Porto Se-

guro Automóvel oferece parcelamen-
to de até 5X sem juros. As cotações
podem ser feitas no Porto Print Web
e ainda contam com comissão ante-
cipada. O parcelamento é válido pa-
ra pagamentos através dos Cartões
de Crédito Porto Seguro, débito em
conta e outros cartões de crédito.
Utilizando o Cartão de Crédito Porto
Seguro, os clientes ainda terão 5%
de desconto, válido para quem con-

trata o Cartão de Crédito Porto Se-
guro junto ao seguro e para quem já
utilizou para compras.

SulAmérica Seguros
Marco Antônio Neves
Durante o 9º Fórum, promovido

pelo Sincor-MG, a SulAmérica apre-
sentou as novidades na campanha
P.R.A. Corretor 2013, disponíveis tam-
bém no site www.pracorretor.com.
br. A companhia, que teve lucro lí-
quido de R$ 483,2 milhões em 2012
e possui nove filiais em Minas Ge-
rais, incluindo três centro automoti-
vo (C.A.S.A. SulAmérica), destacou
ainda as novidades nas coberturas
do seguro auto e os resultados re-
gistrados na carteira de seguro saú-
de, principalmente no segmento Pe-
quenas e Médias Empresas (PME).

Tokio Marine Seguradora
Márcia Radavelli
Apresentamos aos Corretores de

Seguros o Plano Vencer, que consis-
te em dobrar o volume de prêmios
da Companhia até 2016. Apresen-
tamos as melhorias implementadas
e os números de Minas Gerais, des-
tacando o grande crescimento e a im-
portância do Estado para a TM.
Mas, ressaltamos que o mais impor-
tante foi ouvir os corretores, refor-
çando assim nosso propósito de ser-
mos uma Seguradora escolhida por
Eles pela nossa Transparência, Sim-
plicidade e Excelência em serviços.”

Zurich Seguros
Rogério Gebin
A apresentação de avanços e o

aperfeiçoamento na área de sinis-
tros e sistemas foi o grande foco da
Zurich Seguros em sua participação
no 9º Fórum de Debates da Sincor,
em Minas Gerais. Rogério Gebin, di-
retor comercial Minas Gerais, repre-
sentou a companhia e foi o respon-
sável por estreitar o relacionamento
com corretores de todo o estado, ex-
pandindo atuação e gerando novos
negócios.
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Augusto Matos foi reeleito
presidente do Sindseg
MG/GO/MT/DF para

um novo mandato de três anos. A
solenidade de posse foi realizada no
dia 14 de maio, no Espaço Meet,
em Belo Horizonte (MG). O evento
contou com a presença do Presiden-
te da CNseg, Marco Antônio Rossi,
de presidentes e de entidades liga-
das ao setor, empresas seguradoras
e sindicatos de corretores dos qua-
tro estados de atuação do Sindseg.

Sindicato das Seguradoras elege
nova diretoria

Augusto Matos, Maria Filomena
e Marcelo Braz

Marco Antônio Rossi
e Augusto Matos

Eugênio Velasques, Augusto Matos e
Osvaldo do Nascimento

Roberto Santos, Augusto Matos e
Luiz Carlos Gomes

Gustavo Germano, José Cristóvão Martins, Dorival Alves,
Augusto Matos, Joaquim Mendanha e Angelo Vargas

Diretoria empossada

Augusto Matos durante o discurso

Luiz Carlos Gomes, Roberto Barbosa, Delegado Oliveira Maciel, Augusto Matos,
Maria Cristina Matos e Marco Antônio Rossi
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Sincor-MG intensifica
sua participação na
divulgação do Seguro
DPVAT

Com intuito de esclarecer e divul-
gar o Seguro DPVAT à população, o
Sincor-MG tem realizado campanhas
preventivas em parceria com a Polícia
Militar de Minas Gerais e Polícia Civil
de Minas Gerais. Nestes eventos são
distribuídos panfletos contendo infor-
mações sobre a regra da Lei Seca, in-
denizações e/ou reembolso de despe-
sas médicas do DPVAT.

Em comemoração aos 238 Anos
da Polícia Militar de Minas Gerais, es-
tivemos presentes nos principais shop-
pings de Belo Horizonte e Contagem,
em parceria com BPTran.

Visitamos o Procon da cidade de

Nova Serrana, a convite do novo coor-
denador, Gustavo Faria, ondemais uma
vez divulgamos o atendimento gratui-
to do Sincor-MG às vitimas de trânsito.

Realizamos ainda curso de ca-
pacitação do Seguro DPVAT de 1° a-
tendimento para os corretores de se-
guros e funcionários do Sincor-MG,
ministrado por Vera Cataldo, instruto-
ra da Seguradora Líder, no dia 06/06/
2013.

O Sincor-MG participará, a con-
vite da Coordenadora de Educação de
Trânsito do Detran-MG, da Reunião da
Comissão Julgadora do Concurso Mo-
torista e Motociclista Padrão de Mi-
nas Gerais 2013, que se realizará no
dia 02/07/2013.

DPVAT - O atendimento é 100%
gratuito e não precisa de interme-
diários.

Processo Eleitoral
No dia 04/06/2013 foi realiza-

da Assembleia Geral Ordinária on-
de foi nomeada e dado posse à Jun-
ta Eleitoral, que irá conduzir todo o
processo das eleições, conforme o
Estatuto do Sincor-MG - Sindicato
dos Corretores e Empresas Cor-
retoras de Seguro e Resseguro, Ca-
pitalização, Previdência Complemen-
tar Privada e Saúde no Estado de
Minas Gerais.

Foram escolhidos pela Assem-
bleia 7 corretores, sendo 5 efetivos
e 2 suplentes.

Conheça a Junta Eleitoral:
Efetivos: Hélio Marcelino Lore-

no, Alda Márcia Henriques, Juran-
di Camilo Gomes, Vicente Eduar-
do Dilascio, Renato Alves Oliveira.

Suplentes: Rodrigo PereiraGue-
des e Vânia Ferreira Silva.
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CRONOGRAMA DE EVENTOS - DIRETORIA SOCIAL (Locais e horários a definir)
Data Evento Cidade
04/07/13 Roda de Conversa com os corretores de seguros Unaí
09/07/13 Roda de Conversa com os corretores de seguros Caratinga
22/08/13 Palestra Funenseg | O impacto da comunicação nos

negócios Belo Horizonte
10/09/13 Palestra Funenseg | Boas Práticas para vender mais

e melhor Varginha
12/09/13 Palestra Funenseg | O impacto da comunicação nos

negócios Montes Claros
03/10/13 Palestra Funenseg | Comercialização: Diferenciais

necessários do corretor contemporâneo Ipatinga
07/11/13 Festa Melhores do Ano Belo Horizonte
07/11/13 Palestra Funenseg | Gestão Empresarial para Corretores Poços de Caldas
07/11/13 Palestra Funenseg | Comercialização: Diferenciais

necessários do Corretor Contemporâneo Divinopolis

Shopping Del Rey Shopping Itaú Power

Renato, Helio, Alda e Jurandi

Procon Nova Serrana

DPVAT
Atendimento
100% Gratuito



Participe do XVIII
Congresso Brasileiro
dos Corretores!
Sincor-MG vai subsidiar
parte da inscrição

Neste ano o Rio de Janeiro rece-
berá o XVIII Congresso Brasileiro dos
Corretores de Seguros e o II Congres-
so de Saúde Suplementar, realizado
pela Fenacor e com apoio institucio-
nal da Fenasaude.

Com o constante intuito de apoi-
ar o aprimoramento da classe, mais
uma vez o Sincor-MG subsidiará par-
te do custo da inscrição dos correto-
res associados que estejam quites com
a contribuição associativa 2013. Veja
abaixo os valores especiais de inscri-
ção:

Corretor de seguros associado ao
Sincor-MG - R$ 400,00

Acompanhante do Corretor de se-
guros associado ao Sincor-MG -
R$ 400,00

Sócio de corretora (PJ) associa-
da ao Sincor-MG - R$ 400,00

Acompanhante do Sócio de cor-
retora (PJ) associada ao Sincor-MG -
R$ 400,00

Faça já sua inscrição através do
nosso site www.sincormg.com.br .

As reservas de hospedagem de-
vem ser feitas diretamente na Aba-
lonne Turismo, agência oficial do e-
vento, pelo e-mail congresso2013@
abalonne.com.br ou pelo telefone (21)
32318961.

Para obter informações comple-

mentares e programação, acesse:
http://www.fenacor.com.br/xv

iiicongresso/index.html
Atenção: o preço especial de ins-

crição (R$ 400,00) é válido somente
para inscrições de associados feitas
diretamente no site do Sincor-MG até
o dia 19/07/2013 ou até preenche-
rem todas as vagas.
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Departamento de
Cadastro do Sincor
ganha reforço para
melhor atendê-lo

Notando a grande necessida-
de do corretor de seguros em ob-
ter informações e orientações so-
bre o novo sistema de cadastro da
Susep, o Sincor-MG passa a dispo-
nibilizar um profissional capacitado
em orientar o corretor sobre o as-
sunto.

Segundo a gerente do Sincor
Betty Zaida, desde fevereiro de 2012,
quando o convênio Sincor/Fenacor/
Susep foi suspenso, o setor foi man-
tido, pois prevíamos que a deman-
da e falta de orientação poderiam
ser um entrave para o corretor.

A responsável pelo cadastro,
Heloisa Pinheiro dos Santos, pres-
ta atendimento presencial, por e-
mail ou telefone:

- Horário de atendimento de
Segunda à Sexta – Feira 08:30 às
12:30 e das 13:30 às 17:30

- Contatos: cadastro1@sincor
mg.com.br ou 08000-031-02-02

O atendimento é gratuito para
o corretor.

Lembre-se, você precisa man-
ter seus dados profissionais atuali-
zados junto ao Sincor e a Susep.

Não deixe de nos procurar. É
o Sincor-MG trabalhando para
melhor atendê-lo.

Nota de Falecimento
O Sincor-MG cumpre o doloro-

so dever de comunicar o falecimen-
to do CORRETOR DE SEGUROS
JEFFERSON ARAÚJO MACHA-
DO, ocorrido em 10/05/2013.

Jefferson, que nasceu em 69,
era corretor de seguros todos os
ramos desde 95 em BH.




