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Entenda quais as contribuições que 
você paga ao Sincor-PR. Página 9.

Mercado já pode ofertar combos 
com vários seguros em apólice única
 A partir deste mês de março as seguradoras terão liberdade para 
oferecer aos consumidores pacotes de seguros com a combinação de 
várias coberturas. Este é o resultado da desregulamentação do setor, 
promovida pelo governo federal, por meio da Circular 621.  Página 3

https://www.sincor-pr.org.br/
https://www.facebook.com/sincorpr
https://www.instagram.com/sincorparana/
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Mensagem do Presidente

 Amigos Corretores e Corretoras,

 Levamos até você uma nova edição da Crescimento Seguro, com informa-
ções sobre o mercado e o nosso Sincor-PR.
 Destacamos uma das notícias mais importantes do setor, que começou a va-
ler no dia 1.º de março. A Circular 621, sobre a desregulamentação do mercado.
 Temos também uma matéria que orienta sobre as contribuições pagas ao 
Sincor-PR, que são muito importantes para a nossa entidade. Detalhamos um 
pouquinho sobre cada uma delas. É com essa sua contribuição que realizamos 
uma série de atividades e atuamos de forma firme pelos interesses de todos.
 Há outros assuntos nesta edição, que reforço neste vídeo, pois é uma for-
ma a mais de explicar o quanto você é importante para nós.
Gostaria muito que assistisse!
 E, não se esqueça, se precisar falar diretamente comigo, envie um e-mail 
para presidente@sincor-pr.org.br.

mailto:presidente%40sincor-pr.org.br?subject=
https://www.youtube.com/embed/Dtbcoe-aCdY
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Mercado

Mercado já pode ofertar 
combos com vários seguros 

em apólice única
 A partir deste mês de março as se-
guradoras terão liberdade para oferecer 
aos consumidores pacotes de seguros 
com a combinação de várias coberturas. 
Este é o resultado da desregulamentação 
do setor, promovida pelo governo fede-
ral, por meio da Circular 621.
 O objetivo do governo é aumentar 
a oferta e, ao mesmo tempo, diminuir 
os preços, para ter produtos flexíveis às 
necessidades dos segurados. Os combos 
não precisarão, necessariamente, ter a 
aprovação da Susep.
 A desregulamentação é resultado 
de consulta pública, realizada ao longo 
do ano passado. A expectativa é que, até 
o final deste semestre, já comecem a ser 
ofertados no mercado diversos produtos 
que atendam essas novas diretrizes.
 Segundo o diretor técnico da 
Susep, Rafael Scherre, as regras até 
então tornavam o processo burocráti-
co e caro, o que dificulta o acesso da 
população aos seguros. “O objetivo da 
desregulamentação do setor é diver-
sificar os produtos oferecidos, reduzir 
preços ao consumidor final e ampliar a 
cobertura do seguro no país. Os produ-
tos poderão ser estruturados de forma 
flexível, sem análise prévia ou aprova-
ção das condições contratuais”, afirma.
 EXEMPLO - Com a mudança, 

será possível, por exemplo, fazer um 
seguro residencial para proteger a casa 
só quando o morador estiver fora, no 
trabalho ou em viagens, pelo sistema 
de liga-desliga. Esse modelo de contra-
tação intermitente já existe para veí-
culos e permite ao motorista acionar o 
seguro só quando sai da garagem.
 Além de danos como furto e in-
cêndio, o seguro residencial poderá 
prever assistências e serviços de ma-
nutenção de geladeira, máquina de 
lavar, chaveiro e encanamento. O mo-
rador poderá incluir ainda coberturas 
relacionadas a riscos no transporte, 
nos deslocamentos para o trabalho.
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 O seguro do celular , hoje restri-
to à cobertura de furto, perda e queda 
do aparelho, poderá abranger proteção 
de dados, minimizando assim danos 
com vazamento de informações — co-
bertura, aliás, que já está no radar das 
seguradoras.
 Segundo o presidente da Fe-
deração Nacional de Seguros Gerais 
(Fenseg) , Antônio Trindade, as em-
presas estão preparadas para anunciar 
produtos “feitos sob medida”. “Como 
conheço, em tese, quem quero atin-
gir, sei qual é a renda da família, onde 
mora e quais são suas necessidades 
imediatas, tamanho de apartamento e 
atividade econômica, posso colocar em 
uma única apólice várias coberturas 
para proteger os riscos que enfrenta 
no seu dia a dia”, explica Trindade.
 A nova regra pretende simplificar 

os contratos para facilitar o entendimen-
to dos consumidores, diz Scherre. Será 
possível, por exemplo, fazer o pedido 
de abertura de sinistro e pagamento de 
indenização por aplicativos e de forma 
automática em alguns seguros.
 O advogado Igor Marchetti, do 
Instituto Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor (Idec) , vê aspectos positivos 
na desregulamentação, como a possi-
bilidade de flexibilizar contratos para 
atendimento de situações específicas, 
mas diz ser preciso atenção.
 “Não podemos perder de vista 
que, por norma, a tendência da desre-
gulamentação é a mitigação de direi-
tos. Apesar de ser necessário que os 
seguros de fato atendam às necessi-
dades concretas dos consumidores, a 
prática precisa ser vista com cautela”, 
diz Marchetti. 

ATUALIZE-SE!!!
Esteja sempre atualizado com as novidades do mercado de seguros. Veja alguns webiná-
rios programados para os próximos dias. Confira AQUI.

http://www.nota10.com.br/newsletter/14862/agenda_de_webinarios
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Retrospectiva
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Benefícios

Veja como os benefícios 
têm atraído Corretores 

a se associarem
  
  
  
  

   O Sincor-PR possui uma série de 
benefícios para os Corretores de Se-
guros. Eles estão disponíveis para os 
Associados. E, todos os meses, são 
registradas novas adesões. São profis-
sionais que reconhecem a importância 
de fazer parte de uma entidade que 
briga e defende os interesses da cate-
goria, além de proporcionar benefícios 
que garantem descontos em compras 
de produtos e serviços.
 Um desses profissionais é a Cor-
retora de Seguros Cláudia Rodrigues, 
conhecida por Cacau. Ela é proprie-
tária da Cacau Seg, de Londrina e há 
cerca de um mês se associou devido 
ao plano de saúde.
 O Sincor-PR oferta a todos os 
associados um desconto significati-
vo para adesão à Unimed. O valor sai 

bem mais em conta que se você procu-
rar diretamente a operadora para aqui-
sição do plano.
 Cacau conta que seu antigo plano 
promoveu um reajuste que inviabili-
zou a continuidade dos pagamentos. 
E, orientada por uma amiga que já 
conhecia essa opção do Sincor-PR, se 
associou para ter direito ao desconto. 
“Não podia ficar sem um plano de saú-
de”, conta.
 Segundo ela, o valor da Unimed 
ficou 50% menor que o que ela iria pa-
gar no outro plano. “Estou muito feliz 
com isso”, diz ela, que ainda não pre-
cisou utilizar os serviços da operadora.
 Para Cacau, 
há outros benefí-
cios interessantes 
ofertados, como 
a compra de 
equipamentos de 
informática (con-
vênio com a Dell), 
dentre outros e, 
em especial, todo 
o trabalho de-
senvolvido para 
defender a cate-
goria. “Eu não tinha noção de tudo que 
é feito, mas agora estou feliz por fazer 
parte do Sincor-PR”.

Corretora de Seguros 
Cláudia Rodrigues.
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Benefícios

 O Corretor de 
Seguros João 
Amarildo Filetti, 
da Jalapão Segu-
ros, tem matriz 
no estado do To-
cantins e recente-
mente abriu uma 
filial em Curitiba, 
quando procurou 
o Sincor-PR para 
se tornar sócio da 

entidade. Além da capital do Paraná, 
tem corretoras em Fortaleza, Salva-
dor, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, 
Campo Grande, Porto Velho e represen-
tantes em Joinville e Rio de Janeiro.
 Paranaense de nascimento, come-
çou a trabalhar com seguros em 2007. 
Hoje atua na área de negócios públicos. 
Segundo ele, muitas coisas o fizeram 
se associar. “Conversava com colegas 
aqui do Paraná e todos sempre deram 
bons referenciais do Sincor-PR. Vi tam-
bém que o sindicato oferece muitos 
benefícios aos associados”, conta.
 Como está presente em diversos 
estados, disse que fala, “sem errar”, 
que o Sincor do Paraná é um dos mais 
atuantes. “Estou no grupo de WhatsA-
pp de Curitiba e sempre vejo o pessoal 
trocando ideias profissionais e isso é 
muito bacana”. 

 Ele destaca ainda que o site atu-
alizado constantemente, com notícias 
e informações sobre os benefícios, 
demonstra acompanhamento de temas 
que interessam à categoria. “Tem lu-
gares aí que você entra e o site não é 
atualizado há meses”. Para ele, o Sin-
cor-PR está de parabéns, pois oferece 
uma gama de serviços “muito boa”.
 A Corre-
tora de Seguros 
Marli Baraus, de 
Ponta Grossa, 
está no mercado 
com sua pró-
pria corretora, 
a Top Plus,  há 
7 anos. O que a 
fez se associar 
foi o benefício 
do seguro de 
Responsabilida-
de Civil Corretor. 
“Sozinha não conseguia fazer o segu-
ro. Nenhuma seguradora fazia, devido 
a algumas exigências. Me associando 
consegui, pelo benefício ofertado pelo 
Sincor-PR, e estou muito satisfeita”, 
conta, observando que “não dá para 
ficar sem essa segurança do RC”.
 Para ela, o Sincor-PR pratica o que 
ela acha essencial, em uma entidade de 
classe: “cuidar dos seus associados”.

 

Corretora de Seguros      
Marli Baraus.

Corretor de Seguros João 
Amarildo Filetti.
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MBA
Pós-Graduação
Treinamentos no Exterior 
Graduação
Cursos Técnicos
e Profissionalizantes

Garanta sua 
projeção no 
mercado de 
negócios e 
seguros!
Há 50 anos difundindo 
conhecimento em todos 
os níveis de ensino.

ens.edu.br

Há 50 anos difundindo conhecimento e formando 
profissionais de excelência para o mercado de seguros e 
áreas correlatas, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) 
planeja e concebe soluções educacionais dentro da 
filosofia da educação continuada.

Oferecidos nas modalidades presencial, semipresencial 
e online, nossos programas contam com corpo docente 
de altíssimo nível, composto por especialistas, mestres e 
doutores com larga experiência acadêmica e vivência de 
mercado.

Nossa Escola Virtual está hospedada em uma robusta 
plataforma online, capaz de abrigar milhares de alunos 
simultaneamente, que usufruem das mais modernas 
metodologias em e-learning e de diversos outros recursos 
de ponta.

Com sede no Rio de Janeiro (RJ) e filial em São Paulo 
(SP), a ENS atua em todo o território nacional valendo-
se de parcerias com outras instituições e entidades 
renomadas.

ENS, construindo histórias de sucesso, 
com você e para você!

INSTITUCIONAL_SINCOR PR 2020_21x30cm.indd   1 01/03/2021   16:56:49
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Contribuições

Entenda quais são as 
contribuições que você 

paga ao Sincor-PR
 Neste início de ano o Sincor-PR 
encaminhou boletos de contribuições 
aos Corretores de Seguros, pessoas 
físicas e jurídicas. Mas pode ser que 
você tenha dúvidas sobre esses paga-
mentos. Então, nesta matéria, explica-
remos como cada uma funciona.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
PESSOA JURÍDICA (FACULTATIVA)

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
PESSOA FÍSICA (FACULTATIVA)

 A Lei 13.467/2017, conhecida 
como Lei da Reforma Trabalhista, fez 
alterações sobre esta contribuição tor-
nando-a facultativa, porém manteve o 
restante de seu regramento, incluindo 
a divisão dos valores arrecadados que 
corresponde a: 5% (cinco por cento) 
para a confederação correspondente; 

15% (quinze por cento) para a federa-
ção; 60% (sessenta por cento) para o 
sindicato respectivo; e 20% (vinte por 
cento) para a ‘Conta Especial Emprego 
e Salário’ vinculada ao Fundo de Am-
paro ao Trabalhador (FAT), do Ministé-
rio do Trabalho. 
 A contribuição sindical divide-se em:

 Seu vencimento, determinado na legislação, ocorre sempre no mês de ja-
neiro de cada ano e é calculada de acordo com o capital social da empresa Cor-
retora de Seguros.

 Esta contribuição se destina ao corretor Pessoa Física e tem o vencimento 
no mês de fevereiro.
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Contribuições

CONTRIBUIÇÃO ÚNICA PF E PJ

CONTRIBUIÇÃO ÚNICA DAS PESSOAS JURÍDICAS ASSOCIADAS

CONTRIBUIÇÃO ÚNICA DAS PESSOAS FÍSICAS ASSOCIADAS

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL 

 Esta contribuição é definida em Assembleia Geral do sindicato e é devida por 
Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas associadas ao sindicato. A Assembleia Geral 
especifica os valores e percentual de desconto concedido para pagamento à vista.

 Tem seu vencimento em fevereiro de cada ano, podendo ser paga à vista, 
com desconto de 10% (dez por cento), ou parcelada em até 11 vezes.
  A contribuição, conforme deliberado em assembleia realizada em novem-
bro/2020, é calculada de acordo com o número de sócios das empresas correto-
ras de seguros associadas.
  A contribuição deste ano não foi reajustada e teve o mesmo valor de 2020.

 Tem seu vencimento em março de cada ano e da mesma forma que a con-
tribuição das pessoas jurídicas pode ser paga com desconto ou parcelada, sen-
do neste caso, em até 10 parcelas.

 Esta contribuição, prevista na Convenção Coletiva de Trabalho, é definida 
em Assembleia Geral do sindicato e é devida por corretoras Pessoas Jurídicas 
que possuam empregados, independentemente de serem ou não associadas ao 
Sindicato. Seu vencimento é definido após a assinatura da CCT de cada ano.
  Os envios de todas as cobranças são feitos por meio da plataforma Juno, 
com a qual o Sincor-PR tem parceria. Dessa forma recomendamos que os 
e-mail’s recebidos do domínio de internet juno.com.br sejam incluídos na lista 
de confiáveis para evitar que sejam direcionados ao lixo eletrônico de e-mail.

Pagamento pode ser feito por cartão de crédito
 O Sincor-PR oferta uma facilidade a mais para você, pagar a sua contri-
buição, neste início de ano: pelo cartão de crédito. Esta nova opção ajuda você 
a ajudar o Sincor-PR a continuar a defender seus interesses profissionais. Caso 
queira pagar por este método é preciso fazer solicitação ao Sindicato,  pelos 
e-mails tesouraria@sincor-pr.org.br e cadastro02@sincor-pr.org.br.

http://tesouraria@sincor-pr.org.br
http://cadastro02@sincor-pr.org.br
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CONTRIBUIÇÃO ÚNICA DAS PESSOAS JURÍDICAS ASSOCIADAS

CONTRIBUIÇÃO ÚNICA DAS PESSOAS FÍSICAS ASSOCIADAS
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Mercado

Site permite que consumidor 
encontre um Corretor de 

Seguros. Já se cadastrou?
 Uma ferramenta tem facilitado 
para o consumidor a busca por um 
Corretor de Seguros. Ela foi desen-
volvida pela Fenacor e os Sincors e é 
denominada “Seguro Com Corretor”. 
 De acordo com o Presidente Wil-
sinho Pereira, trata-se de um sistema 
inovador que permite ao consumidor 
fazer uma pesquisa e encontrar um 
profissional ou empresa para assesso-
rá-lo e orientá-lo adequadamente na 
contratação de uma apólice. “A busca 
pode ser feita pela categoria de seguro 
que se quer, estado, cidade e até mes-
mo bairro”, diz. 
 No portal, é possível também 
confirmar dados relevantes, tais como 
o código de registro do Corretor de Se-
guros da Susep.

 
 
 
 
 
 

     O cadastro é gratuito e deve ser
feito pelos corretores de seguros
associados aos Sincors neste
endereço:https://www.segurocomcorre-
tor.com.br/
 Se tiver alguma dúvida, fale com
o Sincor-PR pelo fone/whats 4020-
2284 de qualquer região do estado.

TIRA-DÚVIDAS

Veja como funciona o portal:

1 - Como o consumidor pode buscar o Corretor de Seguros no portal?

Acessando o portal irá selecionar umas das opções de filtros de busca dispo-
níveis. Informará a localização, escolherá pessoa física ou jurídica, e, por fim, 
selecionará os seguros e clicará em “buscar”.

https://www.segurocomcorretor.com.br/
https://www.segurocomcorretor.com.br/
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2 - Tenho registro provisório da Susep. Posso realizar meu cadastro?

Não. Só será permitido o cadastro de Corretores com o registro definitivo.

3 - Como editar as minhas informações de cadastro?

Para editar seus dados é simples e rápido. Basta fazer login na área do corre-
tor editar suas informações, assim que verificar todas as informações clique na 
opção “salvar”.

4 - Esqueci minha senha da área de corretor. Como receber uma nova?

Acesse a tela de login da área do corretor e depois clique no botão “Recuperar 
senha”.

5 - Não estou recebendo as mensagens por e-mail. O que eu faço?

Seu serviço de e-mail pode estar bloqueando as nossas mensagens com reme-
tente “@segurocomcorretor.com.br” e as mesmas podem estar em sua pasta 
“Spam”- Verifique se sua caixa de entrada não está cheia ou se os e-mails não 
estão na caixa de Spam ou Lixeira, caso após essas verificações o erro perma-
necer entre em contato conosco.

6 - Como cadastrar ou descadastrar o recebimento da Newsletter?

Para se cadastrar basta acessar o nosso portal e informar o seu e-mail na nossa 
área de newsletter. Para realizar o descadastramento você pode solicitar en-
viando uma mensagem por intermédio do “fale conosco” com o assunto “news-
letter” ou clicando em descadastre-se em nossas mensagens.



Confira as últimas edições da revista

Crescimento Seguro

Expediente

Confira os principais benefícios 
do Sincor-PR para você!

O Sincor-PR possui diversos benefícios para os Corretores 
de Seguros Associados. Veja alguns deles! Página 3

O Sincor-PR conseguiu prorrogar, junto à 
Unimed, o prazo para adesão ao plano sem 
carências, até dia 16/12

Expediente
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Apesar das incertezas, 

2021 
pode ser promissor para 
o mercado de seguros!

 O ano de 2020 foi desafiador. E mesmo com tantas dúvidas, 
2021 pode ser muito melhor. Página 12.

Veja uma retrospectiva do ano 
de 2020 do Sincor-PR. Página 4.

EDIÇÃO DE DEZEMBRO EDIÇÃO DE JANEIRO

http://www.nota10.com.br/REVISTACRESCIMENTOSEGURO.pdf
http://www.nota10.com.br/Revistacrescimentosegurojaneiro.pdf
https://www.instagram.com/sincorparana/
https://www.youtube.com/user/SINCORPR
https://www.facebook.com/sincorpr

