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Navio que vinha para o
Brasil com Porches,
Audis e Volvos afunda
na costa da França 
A embarcação havia saído de

Hamburgo com destino a Santos

com 2000 carros. Página 7.

Seguradoras piratas
avançam no maketing
do Futebol. Agora é a
vez do Atlético Mineiro
Depois do Vasco ter anunciado

patrocínio com a Global, agora é a

vez do Atlético com a Truck. Pág. 6

Lançamento ENS:
capacitação de 
corretores no uso 
de ferramentas digitais
A primeira turma do Programa de

Transformação Digital será em abril,

em São Paulo . Página 7.

Umas&Outras
na página 11.

Desconhecimento sobre seguro na
imprensa “é incrível”, diz Paulo Leão
“Na edição de janeiro 2019 do JNS, foi publicada uma notícia do ‘O Estado de São Paulo”
sobre os seguros de responsabilidade civil da Vale, especificamente a cláusula de ‘no-disclo-
sure’. Esse cláusula, há alguns anos, era padrão nas apólices brasileiras de Responsabilidade
Civil. Os segurados estavam impedidos de declarar publicamente a existência de seguros, a
ponto de prejudicar eventuais indenizações por perdas e danos a terceiros, se não cumpri-
das. Verificamos diversas publicações sobre o assunto seguros da Vale, principalmente
quanto a Responsabilidade Civil. Algumas, a nosso ver, partindo de premissas errôneas. Os
seguros de RC Geral não são seguros obrigatórios, empresas não são obrigadas a manter
esse tipo de seguro...” Continue lendo artigo de Paulo Leão de Moura Jr na página 03.

Nova diretoria do Sincor-PR tomou posse em fevereiro. Pág. 4

Solange Vieira Dep. Lucas Vergilio

Solange Vieira é a nova 
superintendente da Susep
Solange presidiu a ANAC durante a crise do

caos aéreo. Foi responsável pela instituição de
várias instruções normativas e atualização de regu-
lamentações do setor. Solange Vieira é pós-gradua-

da em Ciências Contábeis e possui mestrado em
Economia, ambos na Fundação Getúlio Vargas

(FGV). Também atuou na Secretaria de Previdência
Complementar, durante os oito meses que passou

à frente da SPC em 2000 e 2001. Pág. 06

Lucas: indicado por Bolsonaro
para vice-líder no Congresso
O Corretor de Seguros e deputado federal, 
Lucas Vergílio (Solidariedade-GO) está entre 
os escolhidos pelo  presidente Jair Bolsonaro para
ser vice-líder do governo na Câmara dos
Deputados. Ele vai atuar junto com Darcísio Perondi
(MDB-RS), Capitão Augusto (PR-SP), Carlos Jordy
(PSL-RJ), Coronel Armando (PSL-SC), José
Medeiros (PODE-MT) e Major Fabiana (PSL-RJ) que
completam a vice-liderança. Pág. 06

Q.I. forte!
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O preenchimento correto do IR é fun-
damental para que o contribuinte
não caia na malha fina, mas ainda

assim é preciso monitorar se a declaração foi re-
tida na malha.

O primeiro cuidado é o lançamento de todos
os rendimentos (salários, aluguéis de imóveis
etc.), pois a receita cruza com as informações das
fontes pagadoras.

Cuidado ao digitar inclusive não esquecer cen-
tavos, pois omissão compromete o informe. 

Informação correta quanto aos dependen-
tes evita cair na malha fina, pois somente aqueles indicados em lei podem
ser considerados dependentes.

Despesas médicas devem ser informadas de acordo com notas ou reci-
bos, fornecidos pelos prestadores de serviços que informam a Receita,
esses pagamentos, através do DMED (Declaração de Serviços Médicos de
Saúde) que se houver divergência faz com que o contribuinte caia na malha
fina.

Declarar ações e informe de contas bancárias, bem como lançamento
de aplicação financeira se incorrer em erro, também podem lançar o con-
tribuinte na malha fina.

A venda de bens móveis ou imóveis implica em apuração e ganho de
capital para apurar o quanto que deve ser recolhido do imposto sobre a
operação.

Cuidado deve ter com o crescimento patrimonial que não pode ser in-
compatível com a renda.

Após a entrega da declaração é necessário o acompanhamento no site
da Receita pra verificar se a declaração caiu em malha fina e verificar as
pendências, o que deve ser feito por especialista.

Dependendo do tipo de inconsistência é possível retificar a declaração
e acompanhar o processamento. Em caso de intimação é possível agendar
na Receita e apresentar documentos. 

Em caso de notificação de lançamento é possível apresentar impug-
nação com defesas e correções.

Todos esses procedimentos devem ser feitos por advogados tributaris-
tas especializados em Imposto de Renda.

Se nenhum desses procedimentos for adotado, a Receita instaurará pro-
cesso administrativo e envia para dívida ativa e após à Procuradoria da Fa-
zenda Nacional que dá início, a execução fiscal cuja defesa é complexa e
envolve altos custos. C
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David Nigri
www.danigri.com.br

O ADVOGADO

A reforma da previdência é prioridade do novo
governo. Nós, que atuamos no mercado de
seguros, muito tempo antes vínhamos aler-

tando sobre sua necessidade, e a importância de se garan-
tir o futuro com um plano de previdência privada.

O sistema previdenciário no Brasil liga as gerações do
passado, do presente e do futuro: os trabalhadores de hoje
custeiam as aposentadorias de quem deixou o mercado e os
de amanhã farão o mesmo com quem está agora na ativa.
No entanto, a sociedade brasileira passa por rápida trans-
formação. Nossa população envelhece depressa, porque as
mulheres têm muito menos filhos do que no passado e
porque as pessoas vivem mais tempo. Esse realidade pro-
jetada pelas próximas décadas traz um desequilíbrio cres-
cente: haverá cada vez menos trabalhadores para susten-
tar cada brasileiro aposentado.

Há inúmeros artigos na internet explicando tudo o que
muda com as novas regras de previdência social e res-
saltando sua urgência. Mas quero analisar outro ponto des-
ta mudança na sociedade. O alerta trazido pela reforma da
previdência nos levará, finalmente, a sermos previdentes?

Estudo realizado pela Universidade de Oxford e a segu-
radora Zurich revelou que o Brasil tem a menor taxa do
mundo em se tratando de cobertura pessoal por meio de
seguros. Cerca de 19% dos entrevistados brasileiros afir-
maram ter um seguro de vida, quando a média global é de
32%. O Reino Unido vem com a segunda pior taxa, com
21% de cobertura. O estudo avaliou cerca de 11 mil pes-
soas no Brasil, México, Estados Unidos, Reino Unido, Itália,
Espanha, Alemanha, Suíça, Malásia, Hong Kong e Aus-
trália.

No Brasil, o seguro mais procurado ainda é o que cobre
furtos e danos do automóvel, com cerca de 80% dos con-
tratos, à parte, é claro, o DPVAT, que é aquele obrigatório
e pago por todo proprietário de veículo para indenizar víti-
mas de acidentes de trânsito. Mesmo entre os donos de
carros, motos e caminhões, o seguro está longe de ser uma
unanimidade. Apenas 25% da frota nacional (de cerca de
100 milhões de veículos, segundo o Denatran) está segu-
rada.

Diretamente ligada à falta de cultura do seguro está a
ausência de planejamento. Brasileiro é um povo imedia-
tista, que gosta de comprar com parcelas a perder de vista,
não consegue aguardar juntar o dinheiro para então com-

prar o que deseja – em muitos
casos pela real necessidade e
falta de condições financeiras.
E se o brasileiro não está pron-
to para proteger seus bens mais
valiosos, como vida e sua re-
sidência, quando terá a educa-
ção financeira necessária para
fazer um planejamento de sua
aposentadoria?

Reforçando o sentimento o-
timista, característico de nosso
povo, de que é preciso viver o presente e deixar as preocu-
pações para quando vier a hora, sempre esteve lá a previ-
dência social, algo tido como estável. O brasileiro acreditou
que a previdência nunca ia mudar, pois o sistema sempre
foi pontual, nunca falhou. Se a pessoa iria se aposentar
com pouco ou muito, não importava, mas sua reserva es-
taria guardada. 

A realidade hoje é outra. E deixa muitas pessoas re-
voltadas, com o sentimento de que alguém está lhe rou-
bando seus direitos. Mas nós que trabalhamos neste seg-
mento sabemos que a reforma é para tentar garantir que a
explosão não seja ainda maior e ocasione a falência do sis-
tema. É melhor arrumar a casa e garantir algum benefício,
mesmo que mais tarde (até porque as pessoas vivem mais)
do que nunca.

Será que este choque da população não deve servir
para que nós comecemos a entender que não podemos
ficar esperando, na eterna dependência do estado? Quando
tivermos consciência de que devemos promover aquilo que
queremos para nós, termos mais interesse e participação
na política, sermos mais autônomos e empreendedores,
tudo irá fluir melhor. 

É desafiador, mas os tempos mudaram e quem não se
adapta será engolido. Infelizmente para alguns, mas feliz-
mente para quem tem visão de futuro, acabou aquele mode-
lo de emprego em que se cumpre o horário e vai embora
para casa, sem se posicionar mais ativamente na empresa.
Esse cenário vai dando lugar ao empreendedorismo, de
quem busca as oportunidades e pavimenta seu futuro. Quan-
do você está por si, com seus recursos e dono de seus
caminhos, se força a fazer melhor e, sem dúvidas, a ser
mais previdente.

Reforma da previdência: chegou a hora 
de sermos previdentes?

Alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP

O LÍDER

David Nigri
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Camillo

IRPF: Cuidados para não 
cair na Malha Fina
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Um detalhe do projeto de reforma da previ-
dência social do Governo Bolsonaro vem cha-
mando a atenção da imprensa. A proposta de
tirar o FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO
DE SERVIÇO dos aposentados.

A justificativa é de que o aposentado não pre-
cisa mais do FGTS porque se for demitido tem
sua aposentadoria. 

O FGTS, para quem não sabe, surgiu na é-
poca dos governos militares (foi criado em 1966)
como um substituto à regra da estabilidade no
emprego. Antes do FGTS os empregados ad-
quiriam a estabilidade após um tempo no cargo e, uma vez estáveis, só po-
diam ser demitidos por justa causa. Se a empresa quisesse demitir o em-
pregado sem justa causa teria que pagar indenizações fixadas pelo judi-
ciário. Este sistema de estabilidade no emprego foi muito comum na Europa
algumas décadas antes, mas caiu em desuso no mundo inteiro. As empre-
sas internacionais avisaram que a regra da estabilidade era um impedimen-
to aos investimentos. Os militares, então, em 1966, criaram o FUNDO DE
GARANTIA, que era uma poupança no valor de um salário por ano, que as
empresas constituem mês a mês e o empregado demitido sem justa causa
recebe. As empresas passaram a poder demitir seus empregados quando
querem ou precisam e o governo passou a administrar o Fundo, pagando
juros baixos e usando estes recursos para financiar seus projetos.

Os empregados levantam o fundo quando são demitidos ou quando se
aposentam.

O que o projeto do novo governo está fazendo é misturar assuntos. A
regra proposta, embutida na reforma de previdência de tirar a obrigação das
empresas de recolher o FGTS para seus empregados aposentados, na ver-
dade pouco tem a ver com Previdência. A questão é o custo da mão de obra
no Brasil. O que o governo está propondo é aliviar a folha de pagamento, ao
prever que, se a empresa contratar aposentados, não terá que recolher FG-
TS para eles. Continuam a poder demiti-los sem justa causa e, o emprega-
do aposentado, ao ser demitido não tem direito a estabilidade nem a FGTS.
Ele já tem uma aposentadoria. 

Aparentemente os aposentados estão ficando desprotegidos. Mas veja-
mos o outro lado da moeda. 

A taxa de desemprego anda alta e é muito manipulada porque o que
aparece é a quantidade de brasileiros que estão procurando emprego. Na ver-
dade temos outro contingente de desempregados que não está mais procu-
rando emprego como, por exemplo, mulheres com filhos pequenos que fo-
ram demitidas e decidiram ficar em casa e cuidar dos filhos. Em certos ca-
sos isto sai mais em conta que pagar creche. Um enorme contingente de
brasileiros está desempregado, mas não está procurando emprego. Viraram
camelôs, motorista de UBER, vivem de bicos, de forma que a taxa de de-
semprego no Brasil é muito maior do que parece.

O IBGE indica que existem 32 milhões de brasileiros empregados com
carteira assinada. Já teve 36 milhões. Mas a população em idade ativa no
Brasil é de 160 milhões, portanto só 22% da população em idade ativa
estão empregados com carteira assinada. O total de contribuintes do INSS
não passa de 55 milhões. São os 32 milhões de empregados com carteira
assinada mais os demais contribuintes como, por exemplo, os autônomos e
os que recebem pró-labore. 

Se já está difícil para os trabalhadores com idade de até 50 anos arru-
mar emprego, muito mais difícil é para os aposentados que tem hoje mais
de 55 anos e terão mais de 65 anos à medida que a reforma da previdên-
cia for implantada.

Fica a dúvida. O governo quer criar condições para os aposentados se-
rem atrativos para as empresas? Afinal eles não terão direito a FGTS nem
pagam o transporte público. Mas o que o governo ganha com isto? Maior
quantidade de jovens desempregados?

O fato é que não podemos mais contar com a aposentadoria do INSS.
Cada dia que passa ela fica menor e mais distante. Vamos ver se o gover-
no não vai “roubar” a previdência privada do mercado segurador, criando
um produto concorrente compulsório e igual, substituto da previdência
atual, mas com o regime de capitalização. Já perdemos o acidente do tra-
balho.

APOSENTADORIA E FGTS

Nelson Fontana
nelson@fontana.com.br

O CORRETOR

N a edição de janeiro 2019 do JNS, foi publica-
da uma noticia do ‘O Estado de São Paulo”
sobre os seguros de responsabilidade civil da

Vale, especificamente a cláusula de ‘no-disclosure’.
Essa cláusula, há alguns anos, era padrão nas apólices

brasileiras de Responsabilidade Civil. Os segurados esta-
vam impedidos de declarar publicamente a existência de
seguros, a ponto de prejudicar eventuais indenizações por
perdas e danos a terceiros, se não cumpridas.

Verificamos diversas publicações sobre o assunto se-
guros da Vale, principalmente quanto a Responsabilidade
Civil. Algumas, a nosso ver, partindo de premissas errô-
neas.

Os seguros de Responsabilidade Civil Geral não são
seguros obrigatórios, empresas não são obrigadas a man-
ter esse tipo de seguro. É evidente, considerados os riscos
que podem causar perdas e danos a terceiros, que a em-
presa minimizará o impacto financeiro consequente das
indenizações que vier a ser obrigada a pagar contratando
o seguro que visa seu interesse segurável.

A empresa sempre será legalmente responsável pelos
danos que vier a causar a terceiros, porém, nem sempre
tais danos são garantidos por apólice de seguro ou estarão
devidamente cobertos pelas condições e importâncias se-
guradas contratadas. O direito do segurado em manter em

sigilo o seu seguro de RC é ex-
clusivamente seu.

Vivemos hoje no Brasil
uma imposição excessiva dos
chamados direitos humanos
que contraria, até significativa-
mente, a lei da Evolução de Dar-
win, segundo o historiador Ha-
rari, quanto à óbvia sobrevi-
vência do mais forte ou do mais
adaptado. No caso Vale, ao se-
guro de RC compete proteger
o segurado não tão somente aos terceiros prejudicados.
Na notícia do Jornal, a informação é que o seguro seria de
interesse exclusivo dos terceiros e, portanto, a eles perti-
nente. A meu ver uma aberração. Haja direitos humanos
para sustentar esse ponto de vista!

É realmente incrível, constatar a enorme ignorância
que existe no Brasil com relação a seguros em geral e as
fake news decorrentes, com um grande número de pal-
pites apresentado por jornalistas que pouco procuram en-
tender o assunto. Assim, acredito que o JNS deveria con-
sultar especialistas em Responsabilidade Civil para es-
clarecer devidamente os leitores exclusivos desse admirá-
vel Jornal. (N.R. - Sugestão acatada! )

Ponto de Vista

Paulo Leão de Moura Jr
Charmain THB Brasil Re 

O BROKER

Nelson Fontana

Paulo Leão

A morte de Ricardo Boechat, em acidente de
helicóptero ao retornar de Campinas para
São Paulo após uma palestra, foi mais uma

tragédia que veio se juntar às inúmeras que o ano de 2019
em apenas um ano e meio vem nos incomodando quase
que diariamente.

Profissional competente, colega muito estimado por seu
comportamento profissional e generosidade, possuidor de
um faro incomum pelas notícias e com uma característica
que o diferenciava dos demais profissionais de sua época:
o estilo próprio que cativava os seus leitores, ouvintes e te-
lespectadores. Boechat era sinônimo de credibilidade e o
que falava era para seus seguidores a verdade... e era.
Uma pérola rara, com elevado teor de pureza entre as
demais pérolas que encontramos por aí.

Por seus ouvintes possuía o maior respeito e considera-
ção, tanto que em ato de elevado respeito forneceu o nú-
mero de seu celular para ser acessado no momento que
desejassem. Deu voz às ruas, especialmente aos taxistas,
por tradição os maiores repórteres e institutos de pesquisa
de uma cidade adoravam Boechat.

Sua doce Veruska, mãe de suas filhas mais novas, era
sua inspiração e certamente uma das causas do seu bom

viver e inspiradora do amor que
a todos dedicava e simplicida-
de praticada.

Morreu Ricardo Eugenio
Boechat, o Boechat, cuja lacu-
na dificilmente será preenchi-
da, nesse deserto de pessoas
com personalidade semelhan-
te à sua, que tenham compe-
tência de criticar, mesmo aci-
damente, e não ser odiado. 

Era ateu, o que prova que
não acreditar em Deus, um direito que a todos assiste, im-
peça que seja um dos maiores seguidores do seu ensina-
mento de amar ao próximo como a si mesmo. E Boechat,
segundo os que conviveram com ele, foram categóricos em
afirmar que esse ensinamento era sua prática habitual. 

Boechat, mesmo ao partir você nos dá mais uma lição:
respeitem as opiniões, gostos e opiniões dos outros. É in-
finitamente melhor e mais dignificante do que se escon-
dendo nos ensinamentos da religião – seja ela qual for, ao
sair dos seus cultos religiosos esquecer tudinho e fazer
justamente o oposto.

Boechat

Virgilio Delgado de Borba Netto
virgilicas.blogspot.com/

O BLOGUEIRO

Virgilio



A nova Diretoria do Sincor-PR, para a gestão 2019-2022, tomou posse no último 7 de fevereiro, em Curitiba. A chapa eleita é encabeçada por Wilsinho
Pereira. Em seu discurso, o presidente destacou que há muitos desafios à frente, para os corretores e para a instituição. "O momento requer cautela,
sabedoria e inconformismo, de forma que possamos inovar com criatividade, consciência das responsabilidades e inteligência", disse. Wilsinho ressaltou
as boas administrações anteriores do Sincor-PR, que alicerçaram a instituição, para o enfrentamento das dificuldades. "Mas o momento atual nos obriga
a buscar novas alternativas de receitas, que nos possibilitem manter nosso sindicato forte e atuante em prol dos Corretores de Seguros". O novo presi-
dente observou a importância da união da categoria. "Peço a todos os Corretores de Seguros do Paraná a conscientização da importância de se manterem
sócios do Sincor-PR, com participação em nossas reuniões, colaborando com sugestões e implementações de ações que fortaleçam nossa atuação e re-
presentatividade na corretagem de seguros", salientou.

Sindicato dos Corretores de Seguros do Paraná empossou nova diretoria para gestão 2019-2022
POSSEJNS04 Jornal Nacional 
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Wilsinho disse ainda que a nova gestão
se compromete "a dedicar esforços com a
alma e o coração" para as necessidades mais
importantes dos Corretores de Seguros no
dia a dia. "Vamos nos dedicar ao máximo,
mas precisamos continuar contando com o
apoio e colaboração de todos". 

Um dos objetivos do presidente Wilsi-
nho é se aproximar ainda mais dos Corre-
tores. "Estamos abrindo espaço para os que
queiram nos visitar no Sincor-PR ou que
desejem nossa visita em suas corretoras,
para conversarmos melhor sobre nossos pla-
nos de atuação", disse. 

Além disso, pediu para que todos os Cor-
retores passem a utilizar uma nova frase
para demonstrar a força da categoria e o
que ela representa para a sociedade. "Se
puderem, utilizem essa frase de todas as
maneiras possíveis. Seguro... Seguro mes-
mo! Só com Corretor de Seguros." 

A solenidade de posse foi prestigiada
por corretores de seguros, presidentes e re-
presentantes de companhias seguradoras,
autoridades políticas, do mercado de se-
guros, e da área de segurança, dentre ou-
tros. Entre os seguradores, Luis Gutiérrez,
presidente da Mapfre, prestigiou a posse. 

Gumercindo Rocha, do Ibracor desta-
cou a importância do Sindicato no recadas-
tramento. “Vamos precisar e muito dos
Sincor-PR na próxima fase do recadastra-
mento dos corretores. Quero parabenizar o
Wilson e também o José Antonio que fez
um brilhante trabalho”, enfatizou.

Gilson Bochernitsan, diretor regional
sul da SulAmérica, disse: “A SulAmérica
está disponível para os corretores parana-
enses e queremos desejar sucesso à nova
administração.”

Luciano Ambrosini, diretor regional
sul da Allianz. “Em nome da Allianz, que-
remos desejar sucesso a nova diretoria do
Sincor-PR”, declarou.

Já Rivaldo Leite, diretor de produção
da Porto seguro: “É um prazer estar aqui.
É um momento oportuno a posse do novo
presidente do Sincor-PR. Queria desejar
sucesso e dizer que o mercado segurador e
a Porto Seguro vai apoiar no que for pre-
ciso para ajudar o corretor”, salientou.

Robert Bittar, presidente da Escola
Nacional de Seguros também marcou pre-
sença. “Esse Sindicato é referência para o
Brasil por sua estrutura e atuação”, enalte-
ceu.

Leonardo de Freitas, diretor comercial

da Bradesco Seguros, comentou: “O Sin-
cor-PR tem uma biografia de entrega e a
Bradesco Seguros quer estar junto para
construir um caminho de soluções”.

Moacir Abba, diretor regional da HDI,
marcou presença. “Quero desejar sucesso a
nova diretoria. A HDI sempre apoiou as
iniciativas da entidade. O Sincor-PR pode
contar com nosso apoio”, disse.

O presidente da Fenacor, Armando Ver-
gílio, também prestigiou a posse. “O Pa-
raná sempre nos deu grandes líderes”, disse
ele. O dirigente da Fenacor afirmou que a
entidade paranaense sempre agregou mui-
to valor ao setor em suas ações de melho-
ria, atualização dos corretores de seguros.
“Tenho certeza que essa nova diretoria vai
continuar esse trabalho. A Fenacor conta
com o Sincor-PR e vai apoiar suas iniciati-
vas e vai estar de forma sinérgica constru-
indo o que mercado de seguros brasileiro
precisa que é seu crescimento e desenvolvi-
mento”, destacou.

Vergílio disse também que várias con-
quistas dos corretores ao longo do tempo
só ocorreram pela força dos sindicatos.
“Como o simples nacional, que é um dife-
rencial para 90 por cento das corretoras do
país. É necessário que o empresário corre-

tor entenda a importância de ter uma enti-
dade que o represente. É essa união que
garante a nossa sobrevivência”, disse.

Confira a nova equipe que irá adminis-
trar o Sincor-PR de 2019 a 2022: 

Efetivos: 
Presidente - Wilson Pereira 
1.º Vice - José Antonio de Castro 
2.º Vice - Claudemir Rossetto 
3.º Vice - Luiz Cesar Dullius 
1.º Secretário - Dilermando Garcia 
2.º Secretário - Elcio Ricardo de

Miranda 
1.º Tesoureiro - Edison Sebastião

Bertolazo 
2.º Tesoureiro - Paulo Henrique M.

Baena 
Membros do Conselho Fiscal 
Presidente - Luiz Antonio Abib 
1.º Membro - Fabiana Pacheco C.

Guarenghi 
2.º Membro - Gilberto Pereira da Silva 
Delegados representantes na Fenacor

(efetivos): 
1.º Delegado - José Antonio de Castro 
2.º Delegado - Wilson Pereira 
3.º Delegado - Claudemir Rossetto 
4.º Delegado - Elcio R. de Miranda

Wilsos Pereira (novo pres. Sincor/PR)Diretoria do Sincor-PR que tomou posse

Armando Vergilio (pres. Fenacor)

Robert Bittar (pres. ENS)

José Antonio de Castro (ex-pres. Sincor-PR)





Solange Vieira é a nova
superintendente da Susep

Como já estava pre-
visto, o Diário Oficial da
União publicou a exone-
ração do corretor de se-
guros Joaquim Menda-
nha de Ataídes do car-
go de Superintendente
da Superintendência de
Seguros Privados (Su-
sep). Em seu lugar
assume Solange Paiva
Vieira. 

A chegada de Solange para a Susep é tida por
profissionais do setor como positiva, principalmente
diante da urgência em avançar com a regulamen-
tação das insurtechs, uma mistura de seguros com
tecnologia. 

Solange presidiu a Associação Nacional de A-
viação Civil (ANAC) durante a crise do caos aéreo.
Foi responsável pela instituição de várias instruções
normativas e atualização de regulamentações do
setor. Em sua gestão, também foi adotado um sis-
tema de ponto eletrônico para controlar a frequên-
cia dos funcionários. Solange Vieira ainda é pós-
graduada em Ciências Contábeis e possui mestra-
do em Economia, ambos na Fundação Getúlio Var-
gas (FGV). Também atuou na Secretaria de Previ-
dência Complementar. Durante os oito meses que
passou à frente da SPC em 2000 e 2001. 

Joaquim Mendanha assumiu a Susep em julho
de 2016. No final do ano passado, ele listou 30 re-
soluções aprovadas e 50 circulares publicadas so-
mente em 2018, para avançar em diversas frentes,
como novos produtos, tecnologia e proibição das
associações. Para 2019, ele tinha a inovação como
prioridade. 

21º Congresso Brasileiro:
oportunidade imperdível

Condições excepcionais para um grande e ex-
celente evento em um dos melhores resorts da A-
mérica Latina, um verdadeiro paraíso na Praia do
Forte, litoral norte da Bahia, com tudo incluído.

O 21º Congresso Brasileiro dos Corretores de
Seguros, que será realizado nos dias 10, 11 e 12
de outubro, na Costa do Sauipe (BA), junto com ou-
tros dois grandes eventos - o 5º Congresso Bra-
sileiro de Saúde Suplementar e a 20ª Exposeg (a
melhor e maior feira do setor de seguros) – é uma
raríssima oportunidade, talvez única, para o(a) cor-
retor(a) de seguros unir capacitação e atualização
profissional, trabalho, negócios, relacionamento e la-
zer de primeiríssima categoria ao lado de sua fa-
mília (cônjuge e filhos) em um excelente e belíssi-
mo local.

E tudo isso em condições excepcionais, que di-
ficilmente poderão ser obtidas pelo corretor de se-
guros em outras ocasiões ou eventos. 

É só conferir no hotsite do congresso. 
Em primeiro lugar, o pacote para participar do

evento dá direito além da inscrição nos eventos, a
três diárias em um dos melhores resorts do Brasil e
no sistema All inclusive, ou seja, tudo incluído, com-
preendendo pensão completa e ampla progra-
mação de lazer. 

E o casal ainda pode levar duas crianças de até
11 anos e 11 meses para ficarem no mesmo quar-
to (duplo) do resort, sem qualquer custo adicional.

Haverá ainda intensa programação cultural e
social, três grandes shows e belos passeios para
acompanhantes.

No valor do pacote também já está incluso co-
mo dissemos a inscrição no Congresso e a partici-
pação nas palestras ministradas por grandes per-
sonalidades e conceituados especialistas, autorida-
des e lideranças do mercado, além das oficinas de
trabalho e workshops Interativos. 

Na 20ª Exposeg, o congressista terá acesso às
mais recentes novidades do mercado, desenvolvi-
das pelas seguradoras e demais expositores; fará
networking; terá oportunidade de firmar novos ne-
gócios ou parcerias; e trocará experiências com
colegas, além da tradicional alegria e descontração
dos excelentes e muito bem estruturados estandes,
tudo em um ambiente muito agradável.

Os congressistas também terão direito a assis-
tir três grandes shows com artistas renomados e
consagrados, que certamente irão agradar a todos
os participantes, independente da região onde resi-
dam ou da faixa etária.

E todos os corretores e corretoras de seguros
ainda poderão participar dos sorteios de seis carros
zero km ao longo do evento.

Além disso, está também incluso e assegurado
a todos o transfer de Salvador para Sauipe e o re-
torno ao aeroporto da capital da Bahia, com todo o
conforto. 

Então, não perca essa chance! Faça a sua ins-
crição neste endereço eletrônico: www2.fenacor.
org.br/congresso/21/inscricao.php

O pagamento do pacote poderá ser feito por
meio eletrônico, através de cartão de débito; crédi-
to; ou, por boleto bancário, o qual será emitido pela
Abalonne, agência oficial do evento.

A efetivação da compra do pacote será consi-
derada válida após o recebimento da confirmação
de pagamento. O comprovante de compra do pa-
cote poderá ser impresso no sistema de inscrições,
após confirmação de pagamento.

Lucas indicado por Bolsonaro
para vice-líder no Congresso
28/02/2019 / FONTE: CQCS | Sueli Santos

O Corretor de Segu-
ros e deputado federal,
Lucas Vergílio (Solida-
riedade-GO) está entre
os escolhidos pelo  pre-
sidente Jair Bolsonaro
para ser vice-líder do
governo na Câmara dos
Deputados. Ele vai atu-
ar junto com Darcísio
Perondi (MDB-RS), Ca-
pitão Augusto (PR-SP),
Carlos Jordy (PSL-RJ), Coronel Armando (PSL-SC),
José Medeiros (PODE-MT) e Major Fabiana (PSL-
RJ) que completam a vice-liderança.

Além de deputado federal, Lucas Vergílio, tam-
bém é o atual presidente do Sincor-Go. Ele está em
seu segundo mandato como deputado federal e no
mandato anterior foi vice-presidente da comissão
do Super Simples e é o autor da PL 3139/15, que
deu origem ao projeto de lei complementar e trata
da atuação irregular das cooperativas e associ-
ações de proteção veicular.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial da
União (DOU) de 26 de fevereiro.

11º Encontro Estadual
Feminino do Sincor-RS

A comissão organizadora do 11º Encontro E-
stadual Feminino de Corretoras de Seguros confir-
mou a participação da palestrante Mirian Golden-
bereg, doutora em Antropologia Social pelo Museu
Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
professora titular do Departamento de Antropologia
Cultural e do Programa de Pós-graduação em So-
ciologia e Antropologia do Instituto de Filosofia e
Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, colunista da Folha de S.Paulo:

- Por sua capacidade de comunicação, empa-
tia e capacidade de abordar temas polêmicos, te-
mos certeza de que as participantes aprenderão
muito com a professora Mirian Goldenberg – garan-
te a coordenadora da comissão organizadora,
Genesi Cassol.

O 11º Encontro acontecerá no dia 31 de maio,
uma sexta-feira, no Centro de Eventos do Hotel
Plaza São Rafael, em Porto Alegre. São esperadas
500 participantes, entre corretoras e operadoras do
mercado de seguros do Rio Grande do Sul.

Inscrições
As corretoras de seguros sócias do Sincor-RS

em dia com seus compromissos e suas funcio-
nárias pagarão só R$ 70,00 pela inscrição no 11º
Encontro Estadual Feminino de Corretoras de
Seguros, no dia 31 de maio, no Centro de Eventos
do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre. Para
ver outras opções de participação, acesse sin-
corrs.com

Seguradoras piratas avançam
no marketing do futebol

Depois do Vasco Gama ter anunciado contrato
de patrocínio com a Global Benefícios – uma asso-
ciação travestida de “seguradora pirata” -, agora é
o Atlético Mineiro quem vai usar em seu uniforme
uma “empresa” parecida, que atende pelo nome de
Auto Truck (qualquer semelhança com “Truque” não
será mera coincidência...).

A Auto Truque, isto é Auto Truck, vai jogar pe-
sado no marketing. Estão previstas ações com os
torcedores no estádio nos dias de jogos e “uma
surpresa para o Galo Doido, que será revelada em
breve”, segundo divulgou o clube mineiro. A sur-
presa seria que não pagam os sinistros?...

O Cruzeiro, tradicional adversário do Atlético-
MG, também fechou um acordo comercial com uma
tal de Bem Protege – outra “seguradora pirata”.
Mas ela “Bem Protege” quem, cara pálida? Cer-
tamente o bolso dos seus proprietários...

Fonte: Sincor-RS

Cenário positivo coloca País
no radar de negócios de
resseguradoras

A previsão de crescimento do PIB - 2,5% neste
ano - e o otimismo em torno da aprovação das
reformas estruturais colocam o Brasil no radar de
novos negócios das resseguradoras e brokers de
seguros, tendo em vista “as perspectivas de incor-
poração de amplas camadas da população aos
mercados de consumo, da prevenção de riscos e
da proteção de patrimônios, rendas, vida e saúde”,
conforme palavras do presidente da CNseg, Marcio
Coriolano.

Este cenário macro mais promissor também
está entre os fatores que poderão fazer o 8º Encon-
tro de Resseguro do Rio de Janeiro, principal even-
to de resseguro do calendário da América do Sul,
receber o público máximo nesta edição: 700 pes-
soas. Tendo como tema central “Resseguro: Apoi-
ando o Desenvolvimento”, o Encontro será realiza-
do pela Confederação das Seguradoras (CNseg) e
Federação Nacional das Empresas de Resseguros
(Fenaber), em abril (8 e 9), no Rio de Janeiro.

O presidente da CNseg, Marcio Coriolano, a-
credita que,  dado o crescimento contínuo de negó-
cios entre seguradoras e resseguradoras, o encon-
tro anual de resseguros amplia ano a ano sua
audiência. “As perspectivas promissoras do merca-
do segurador brasileiro são um importante atrativo
para resseguradores e especialistas internacio-
nais”, sublinha Coriolano.

O presidente da Fenaber, Paulo Pereira, res-
salta: “O Brasil é um dos mercados mais promis-
sores para a expansão de resseguros e operações
de brokers nos próximos anos”.

Na pauta do evento, temas como as oportu-
nidades geradas para o mercado segurador pelas
cidades inteligentes; as perspectivas de expansão
das coberturas de cyber risk, sobretudo com o
advento da Lei de Proteção de Dados brasileira.

Hoje 142 resseguradoras estão autorizadas a o-
perar no Brasil - 16 locais (sediadas no Brasil), 40
admitidas (sediadas no exterior, com escritório de
representação no Brasil) e 86 eventuais (estran-
geiras sediadas no exterior, sem escritório de re-
presentação no país), que aceitam riscos de um
mercado segurador robusto, cuja projeção de prê-
mios em 2018, com seguros e planos de saúde
suplementar, é da ordem de R$ 445 bilhões. E
garantido por provisões técnicas e reservas finan-
ceiras livres correspondentes a R$ 1,2 trilhão. Para
se inscrever, acessar: eventos.cnseg.org.br/even-
tos/evento/8-encontro-de-resseguro-do-rio-de-
janeiro/

Começou a circular edição
especial da Revista CSP-MG 

A publicação, de 48
páginas, traz o balanço
das atividades do Clu-
be, além de artigos ex-
clusivos de várias das
principais lideranças do
mercado, que falam so-
bre as perspectivas pa-
ra o setor em 2019.

Essa edição espe-
cial também destaca as
instituições e empresas
beneméritas do CSP-MG. Elas ganharam mais es-
paço na revista para registrar suas mensagens ao
mercado.

“A revista, que está em sua 4ª edição, foi cui-
dadosamente produzida para levar ao leitor infor-
mações relevantes do setor e também divulgar o
que o Clube tem feito no sentido de desenvolver o
segmento de seguros de pessoas no Estado e no
País”, ressalta o presidente do CSP-MG, João Paulo
Moreira de Mello.

A versão impressa da revista está sendo dis-
tribuída. Solicite pelo email: secretaria@cspmg
.com.br. A versao eletrônica pode ser vista no link:
https://www.yumpu.com/pt/document/read/
62380518/revista-do-cspmg-2019
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Mercado inicia o ano com
crescimento modesto

O mercado de seguros faturou pouco mais de
R$ 9,1 bilhões no primeiro mês de 2019. Segundo
dados da Susep, essa soma representa um cresci-
mento nominal de apenas 1,26% em comparação
a janeiro de 2018, bem abaixo, inclusive, da vari-
ação da taxa de inflação acumulada entre os dois
períodos comparados (que chegou a 3,75%, se-
gundo o IBGE).

Esses valores incluem o VGBL, mas, não foram
computados os planos de previdência privada com-
plementar aberta, a capitalização e o seguro saúde,
que está sob a alçada da Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS).

Além do fraco desempenho, o setor registrou
aumento da taxa média de sinistralidade, que pas-
sou de 45% para 52%, entre janeiro de 2018 e o
mesmo mês no atual exercício.

O volume de sinistros ocorridos cresceu 21,3%
entre os dois períodos, para aproximadamente R$
4,5 bilhões.

Isso significa que, no primeiro mês do ano, o
mercado devolveu para a sociedade, na forma de
indenizações, benefícios e resgates, algo em torno
de R$ 150 milhões por dia, incluindo finais de se-
mana e feriados, ou ainda R$ 6,2 milhões a cada
hora.

Já as despesas comerciais, que incluem as co-
missões pagas aos corretores de seguros, cresce-
ram 7,5% entre os dois períodos, somando R$ 2,3
bilhões no primeiro mês deste ano.

Fonte: CQCS

Seguradores mais tranquilos
com o futuro digital do setor
O Estado de S. Paulo - 15/03/2019

Em 2018, 51% disseram estar “extremamente
preocupados” com a velocidade das mudanças
tecnológicas, fatia que caiu para 31% neste ano 

O Estadão registra que grandes executivos do
mercado global de seguros estão menos preocupa-
dos com o futuro do setor. Em 2018, 51% dos
maiores líderes dessa indústria disseram estar
“extremamente preocupados” com a velocidade das
mudanças tecnológicas, fatia que caiu para 31%
neste ano, mostra um levantamento feito pela PwC
com 140 CEOs de seguradoras.

As mudanças no comportamento dos consumi-
dores, que preocupavam 31% dos líderes da indús-
tria no ano passado, agora tiram o sono de 21%
deles.

Terra Report referente ao
resseguro em 2018

O volume de resseguro cedido pelas Segu-
radoras Brasileiras (bruto de comissão) foi de R$
11,98 bilhões, um aumento de 8,3% em relação a
2017. 

O Resseguro emitido pelas Resseguradoras
Locais (bruto de comissão) foi de R$ 11,49 bilhões,
um crescimento de 12,4%, impulsionado pela con-
tínua evolução (crescimento de 35,4%) das acei-
tações de riscos do exterior. A sinistralidade das
Resseguradoras Locais permanece estável em 60%.

O Combined Ratio apresentou melhora e en-
cerrou o ano em 90%, uma queda de 2 pontos per-
centuais em relação a 2017.

Fonte: Susep, Terra Brasis Re.

Navio com Porsches, Audis e
Volvos afunda na França

No dia 12 de março, o navio de carga chama-
do Grande America, pertencente ao grupo Grimaldi,
afundou na costa da França, a embarcação havia
saído da cidade de Hamburgo na Alemanha e vinha
com destino ao porto de Santos no Brasil, trans-
portando cerca de 2.000 carros que seriam en-
tregues a clientes brasileiros, entre eles vários mo-
delos de luxo e superesportivos raros como o Por-
sche 911 GT2 RS.

Quatro unidades do veloz 911 GT2 RS afun-
daram com o navio, cada uma avaliada em R$ 2.3
milhões

Segundo o site Carscoops, estavam no navio mo-
delos da Audi, como A3, A5, Q7, RS5 e RS4, e tam-
bém carros da Porsche, como 718 Cayman, 718
Boxster e Cayenne, além de quatro unidades do
raro, caro e veloz 911 GT2 RS. Cada unidade do
Porsche 911 GT2 RS no Brasil foi vendida por R$
1.885.000 (quase R$ 1.9 milhões).

Capacitação de corretores no
uso de ferramentas digitais

A Escola Nacional de Seguros acaba de lançar
um curso inédito, que tem como proposta capacitar
os corretores em projetos de inovação tecnológica
para aplicação prática. A primeira turma do Pro-
grama de Transformação Digital para Corretores
acontecerá em São Paulo (SP), a partir de abril.

O curso será baseado em princípios técnicos e
acadêmicos de planejamento estratégico, gestão
comercial e marketing, segundo as principais
tendências e ferramentas inovadoras de mercado.
“Desenhamos o programa para contemplar aspec-
tos teóricos e, principalmente, abordagens que per-
mitam ao corretor a aplicabilidade dos conheci-
mentos para uma efetiva geração de resultados”,
explica a diretora de Ensino Técnico da Escola,
Maria Helena Monteiro.

Dentre as disciplinas que compõem a grade cur-
ricular destaque para Database Marketing, CRM,
Como Operar com Leads no Ambiente Digital, Rela-
cionamento com o Cliente na Era Digital, NPS: Net
Promoter Score como Ferramenta de Prospecção
Cruzada e Insurtechs: Vilões ou Parceiros.

Com carga de 18 horas/aulas e investimento de
R$ 840,00, o curso terá como docente o especia-
lista e consultor na área de Inovação e Tecnologia
em Seguros, Richard Hessler Furck.

Todos os detalhes do programa podem ser
encontrados no site http://www.ens.edu.br/cur-
sos/tecnicos-programa-de-transformacao-
digital-para-corretores?inscricao=2148&
ead=False, onde também é possível efetuar ma-
trícula.

Pesquisa da Fenacor mostra
crescimento do Ramo Auto

O estudo “Análise Estatística – Fenacor”, que
analisa a evolução mensal do mercado de seguros
brasileiro, com enfoque no desempenho dos esta-
dos e regiões, com base em dados oficiais da Su-
sep, indica que, em 2018, comparado ao ano ante-
rior, o seguro de automóvel (sem o DPVAT) teve
uma evolução de 6%, para R$ 35,9 bilhões. “Esse
crescimento está praticamente distribuído entre
todas as regiões do país”, revela o consultor
Francisco Galiza, coordenador do estudo.

Os dados levantados pela Fenacor indicam ain-
da forte concentração da receita na região Sudeste,
principalmente em função da pujança do mercado
de São Paulo, que gerou, de janeiro a dezembro, o
equivalente a 40,1% da arrecadação global no
ramo Auto.

Somados, os quatro estados do Sudeste acu-
mularam receita da ordem de R$ 20,7 bilhões, ou
seja, o correspondente a 58% do total arrecadado
nesse ramo em todo o país.

Outro dado curioso foi que a receita de prêmios
ficou menor apenas em Rondônia (-4%).

Em contrapartida, a arrecadação cresceu de for-
ma significativa no Acre (46%), Amapá (35%) e Ro-
raima (27%), entre os dois períodos comparados.

Ciclic fecha com americana
Starr e avança em seguros

O Estadão registra que a Ciclic, de BB Seguros
e Principal, começa a atacar novos mercados no
digital. Constituída com foco na venda de planos de
previdência privada, vai avançar agora para seguro
viagem. Para viabilizar a oferta para viajantes locais
e internacionais, a novata fechou com a segurado-
ra norte-americana Starr e sua empresa de assis-
tências, a Assist Card, que vai operar o produto.

O interesse de gigantes como a seguradora do
Banco do Brasil e a Principal Financial Group, que
também são sócios na Brasilprev, em uma platafor-
ma digital de venda de seguros tem como pano de
fundo marcar presença em um canal que é pouco
explorado no Brasil. No caso do BB, além de ampli-
ar receitas de venda de seguros que não embutem
o risco da operação, a aposta mira também os não-
bancarizados.

Wiz cria uma das maiores
empresas de BPO do Brasil

A Wiz iniciou 2019 expandindo sua atuação em
pós-venda de seguros e bens financeiros, com a
criação de uma nova empresa de Business Process
Outsourcing (BPO). O novo negócio da companhia,
chamado de Wiz BPO, concentra operações de re-
lacionamento com cliente, backoffice, gestão de
documentos, cobrança, além de terceirização de mão
de obra especializada e chega ao mercado ofere-
cendo inovação e expertise de uma das maiores
distribuidoras de seguros do Brasil.

A Wiz BPO passa a ocupar a posição de uma
das maiores empresas de BPO do País em atuação
no mercado de seguros. A nova empresa possui
matriz em Brasília e filiais na Bahia e Pernambuco.
Conta com mais de 700 funcionários para o atendi-
mento a clientes como Caixa Seguradora, Previsul,
GEAP e Postalis. Quem está à frente do novo braço
da Wiz é Leandro Leite, que nos últimos 5 anos
estruturou e foi responsável pela área de Inteligên-
cia de Marketing da companhia. Profissional com
mais de 15 anos de experiência nas áreas de oper-
ações, marketing, vendas e relacionamento com o
cliente, Leandro acumula passagem por diversas
empresas, entre as quais, Brasil Telecom, Oi e BT
Call Center.

O diretor executivo antecipa o diferencial de a-
tuação da Wiz BPO no mercado. “Criamos uma
plataforma inovadora que, aliada a uma equipe de
atendimento especializada, aumenta a satisfação
dos clientes, simplifica os processos e agrega valor
à marca. Focada na transformação digital, desen-
volvemos soluções em CRM, Omnichannel e au-

tomação de processos com Inteligência Artificial e
robotização. Dessa forma, acreditamos que sere-
mos a maior empresa de BPO em seguros do país”,
relata.

Sem seguro, joias ficam fora
da exposição Hebe Eterna

Nenhuma seguradora aceitou a fazer o seguro
das joias da artista Hebe Camargo e por isso elas
ficaram fora da exposição Hebe Eterna, informou o
curador Marcello Dantas, ao jornal Agora.

O evento acontece no Farol Santander, em São
Paulo, e fica em cartaz até 2 de junho.O público
poderá acompanhar o que seria um dia na vida da
artista. 

As joias sempre foram uma marca registrada
da Hebe, que ria alto quando alguém a criticava
dizendo que parecia uma árvore de natal.

HDI e Icatu se unem para
oferecer Vida e AP

A HDI Seguros e a Icatu Seguros anunciam par-
ceria para a oferta de seguros de Vida e Acidentes
Pessoais. A iniciativa é parte dos esforços de am-
bas as empresas para alcançar objetivos de mão-
dupla: enquanto a HDI busca ampliar seu portfólio
voltado à proteção das pessoas durante suas jor-
nadas, a Icatu almeja estimular essa mesma cultura
e potencializar o alcance de suas soluções.

Neste modelo de negócios, a Icatu Seguros,
líder entre as seguradoras independentes em Vida,
Previdência e Capitalização, será responsável pelo
desenvolvimento de produtos exclusivos, emissão
de apólices e atendimento ao consumidor, garanti-
ndo a melhor experiência do cliente no pós-venda,
assistências e sinistros.

Já à HDI, 5ª maior operadora de automóveis e
residências do Brasil, compete a distribuição por
meio de sua força comercial, que inclui filiais e
escritórios em todas as regiões do País e mais de
23 mil corretores integrados.

“A capilaridade da HDI e a expertise da Icatu
permitem o estabelecimento de um ecossistema
empresarial virtuoso que gera ganhos para todos.
As companhias ampliarão seus negócios, os corre-
tores terão mais oportunidades de rentabilizar e
fidelizar clientes e os consumidores, por sua vez,
terão mais acesso a proteções”, destaca Murilo
Riedel, CEO da HDI Seguros.

Neste primeiro momento, os novos produtos se-
rão comercializados para pessoas física e jurídica. 

"Como uma companhia especialista em pes-
soas, nosso propósito é contribuir com as melhores
soluções de proteção e planejamento financeiro.
Nesta parceria estratégica, em que cada compa-
nhia traz o que tem de melhor, ampliaremos nosso
alcance, oferecendo mais oportunidades de negó-
cio aos corretores e a diversidade e qualidade dos
nossos produtos a novos clientes”, afirma Luciano
Snel, presidente da Icatu Seguros.

“A parceria com a HDI não muda o posiciona-
mento da Icatu em relação aos corretores. Pelo
contrário: vamos continuar investindo em produtos
e ferramentas para este canal, que agora passa a
ter uma abrangência ainda maior”, avalia Guilher-
me Hinrichsen, VP comercial da Icatu Seguros.

O início da operação deve acontecer no segun-
do semestre. Os resultados serão divididos via cos-
seguro em uma natureza de sociedade de 50% a
50%.
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SÃO PAULO
(11) 2739-1000 ou 
secretariasp@funenseg.org.br

Cursos
• Pós-Graduação em Gestão comercial do
Seguro (São Paulo)
• Pós-Graduação em Gestão de Riscos
Ambientais e o Seguro como Garantia Financeira
Adequada (São Paulo)
• Pós-Graduação em Previdência Complementar
Aberta (São Paulo)
• Pós-Graduação em Logística, Riscos e
Sinistros na Cadeia de Suprimentos (São Paulo)
• Pós-Graduação em Programa de Formação em
Resseguro – Módulo I (São Paulo)
• Pós-Graduação em Programa de Formação em
Resseguro – Módulo II (São Paulo)
• Pós-Graduação em Programa de Formação em
Resseguro – Módulo III (São Paulo)
• Pós-Graduação em Programa de Formação em
Resseguro – Módulo IV (São Paulo)
• Extensão em Métodos Qualitativos para
Tomada de Decisão Gerencial em Riscos (São
Paulo)
• Extensão em Fundamentos da Gestão dos
Riscos Financeiros (São Paulo)
• Extensão em Gestão de Pessoas e Equipes
(São Paulo)
• Extensão em Seguro Automóvel e RCFV (São
Paulo)
• Extensão em Saúde Complementar (São Paulo)
• Extensão em Sistemas de Informação e
Tecnologias de Monitoramento e de Informações
Geográficas (São Paulo)
• Extensão em Métodos Quantitativos para
Tomada de Decisão em Gerência de Riscos e
Seguros (São Paulo)
• Extensão em Previdência Privada (São Paulo)
• Extensão em Governança Corporativa e con-
troles internos (São Paulo)
• Extensão em Gestão de Seguros de
Transportes (São Paulo)
• Extensão em Teoria e formação de Preços em
Seguros (São Paulo)
• Extensão em Mercados Nacional e
Internacional de Resseguros (São Paulo)
• Extensão em Contabilidade Gerencial e
Indicadores (São Paulo)
• Extensão em Princípios Jurídicos Fundamentais
do Contrato de Seguro na Atualidade (São Paulo)
• MBA Executivo em Negócios de Seguros (São
Paulo)
• MBA Gestão de Seguros e Resseguro (São
Paulo)
• MBA Gestão Jurídica do Seguro e Resseguro
(São Paulo)
• MBA Gestão de Riscos e Seguros (São Paulo) 
• Técnico Como Administrar uma Corretora de
Seguros (Piracicaba, São José dos Campos e
São Paulo)
• Técnico Programa de Transformação Digital
em Corretores (São Paulo)
• Técnico Fundamentos de Seguros (São Paulo)

• Técnico Comercialização dos Seguros de
Transportes Nacionais Terrestres, RCTR-C e
RCF-DC (Campinas e São Paulo)
• Técnico Regulação e Liquidação de Sinistros
de Automóveis (Guarulhos, Santo André e São
Paulo)
• Técnico Fundamentos Básicos da Gestão de
Riscos (são Paulo)
• Técnico Riscos e Seguros Cibernéticos (São
Paulo)
• Técnico Saúde suplementar – Fundamentos
Técnicos e de Comercialização (são Paulo)
• Técnico Seguro Garantia (Bauru, Ribeirão
Preto, São José do Rio Preto, São Paulo)
• Técnico Atendimento Call Center (São Paulo)
• Técnico Vistoriador de Sinistros de Automóveis
(São Paulo)
• Técnico Subscrição de Riscos (Bauru, Ribeirão
Preto, São José do Rio Preto e São Paulo)
• Técnico Seguro D&O (São Paulo)
• Técnico Seguro de Responsabilidade Civil Geral
(São Paulo)
• Técnico Formação de Analista de Ouvidoria
(São Paulo)
• Técnico Resseguro: Princípios e Aplicação (São
Paulo)
• Técnico Contabilidade Aplicada ao Seguro (São
Paulo)
• Workshop Seguro Habitacional – Apólices de
Mercado (São Paulo)
• Workshop Seguro de Vida: Pontos
Fundamentais e Críticos do Seguro (São Paulo) 

Exames
• 28º Exame para Certificação Técnica
Profissional para Funcionários de Sociedades
Seguradoras (São Paulo)
• 20º Exame para Certificação Técnica
Profissional para Funcionários de Corretores de
Seguros (São Paulo)

MINAS GERAIS
(31) 3272-1700 ou
unidademg@funenseg.org.br

Curso
• Pós-Graduação em Gestão Comercial do
Seguro (Belo Horizonte)

Exames
• 28º Exame para Certificação Técnica
Profissional para Funcionários de Sociedades
Seguradoras (Belo Horizonte)
• 20º Exame para Certificação Técnica
Profissional para Funcionários de Corretores de
Seguros (Belo Horizonte)

RIO DE JANEIRO
(21) 3094-1011/1012/1013/1014/1016/1017
ou unidaderj@funenseg.org.br

Cursos
• Pós-Graduação em Gestão Comercial do
Seguro (Rio de Janeiro)
• Pós-Graduação em Previdência Complementar
Aberta (Rio de Janeiro)

• Extensão em Gestão de Resseguro (Rio de
Janeiro)
• MBA Executivo em Negócios de Seguros (Rio
de Janeiro)
• MBA Gestão de Seguros e Resseguro (Rio de
Janeiro)
• MBA Gestão Jurídica do Seguro e Resseguro
(Rio de Janeiro)
• MBA Gestão de Riscos e Seguros (Rio de
Janeiro) 
• Técnico Responsabilidade Civil Médica e
Seguro de RC Profissional (Rio de Janeiro) 

Eventos
• Palestra “Reforma da previdência em detalhes
e seus desdobramentos no mercado de prev-
idência complementar” (Rio de Janeiro)
• 8° Encontro de Resseguro (Rio de Janeiro) 

Exames
• 28º Exame para Certificação Técnica
Profissional para Funcionários de Sociedades
Seguradoras (Rio de Janeiro)
• 20º Exame para Certificação Técnica
Profissional para Funcionários de Corretores de
Seguros (Rio de Janeiro)

DISTRITO FEDERAL
(61) 3323-7032 ou (61) 3321-4718 ou 
unidadedf@funenseg.org.br

Cursos
• Técnico Canais Digitais – Portfólio Online:
Construindo, Divulgando e Alcançando
Resultados (Brasília)
• Técnico Como Administrar uma Corretora de
Seguros (Brasília) 

Exames
• 28º Exame para Certificação Técnica
Profissional para Funcionários de Sociedades
Seguradoras (Brasília)
• 20º Exame para Certificação Técnica
Profissional para Funcionários de Corretores de
Seguros (Brasília)

GOIÁS
(62) 3945-1210/1214 ou 
unidadego@funenseg.org.br

Cursos
• Técnico Canais Digitais – Portfólio Online:
Construindo, Divulgando e Alcançando
Resultados (Goiânia)
• Técnico Como Administrar uma Corretora de
Seguros (Goiânia)
• Técnico Vistoriador de sinistros de Automóveis
(Goiânia) 

Exames
• 28º Exame para Certificação Técnica
Profissional para Funcionários de Sociedades
Seguradoras (Goiânia)
• 20º Exame para Certificação Técnica
Profissional para Funcionários de Corretores de
Seguros (Goiânia) 

BAHIA
(71) 3341-2688/2699 ou 
unidadeba@funenseg.org.br

Exames
• 28º Exame para Certificação Técnica
Profissional para Funcionários de Sociedades
Seguradoras (Salvador)
• 20º Exame para Certificação Técnica
Profissional para Funcionários de Corretores de
Seguros (Salvador) 

PERNAMBUCO
(81) 3423-1134 ou 
unidadepe@funenseg.org.br

Exames
• 28º Exame para Certificação Técnica
Profissional para Funcionários de Sociedades
Seguradoras (Recife)
• 20º Exame para Certificação Técnica
Profissional para Funcionários de Corretores de
Seguros (Recife)

SANTA CATARINA
(47) 3326-7105 ou 
unidadesc@funenseg.org.br

Exames
• 28º Exame para Certificação Técnica
Profissional para Funcionários de Sociedades
Seguradoras (Blumenau)
• 20º Exame para Certificação Técnica
Profissional para Funcionários de Corretores de
Seguros (Blumenau)

PARANÁ 
(41) 3262-0305/3263-3106/3264-9614 ou 
unidadepr@funenseg.org.br 

Exames
• 28º Exame para Certificação Técnica
Profissional para Funcionários de Sociedades
Seguradoras (Curitiba)
• 20º Exame para Certificação Técnica
Profissional para Funcionários de Corretores de
Seguros (Curitiba)

RIO GRANDE DO SUL
(51) 3224-1965/5267/6661 ou 
unidaders@funenseg.org.br

Cursos
• Extensão em Princípios jurídicos Fundamentais
do contrato de Seguro na Atualidade (Porto
Alegre)

Exames
• 28º Exame para Certificação Técnica
Profissional para Funcionários de Sociedades
Seguradoras (Porto Alegre)
• 20º Exame para Certificação Técnica
Profissional para Funcionários de Corretores de
Seguros (Porto Alegre)

ENS ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS
• • • PROGRAMAÇÃO MAR 2019 • • •
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EMPRESAS
Previsul apresenta
Campanha de Incentivo em
sua mais nova sucursal

A Previsul Seguradora apresentou a nova
Campanha de Incentivo de Vendas 2019 “Sou +
Previsul – Dubai: Experiência Completa, emoção
nas alturas”, em Campinas, São Paulo, no último
13/03. Até maio, a Previsul passará por 27 cidades
em 12 estados para apresentar a campanha.

A novidade é que a companhia também estava
inaugurando sua mais nova filial na cidade, seguin-
do plano estratégico de estar mais próxima dos cor-
retores de seguros do interior de São Paulo.

Mais do que incentivo, a Previsul Seguradora
aposta no reconhecimento do esforço dos corre-
tores em alcançar cada vez melhores resultados. A
companhia está em constante evolução e busca
sempre oferecer mais vantagens e benefícios ao
corretor, seu principal parceiro na comercialização
dos seguros. 

“Os corretores são nossos parceiros diários na
ampliação da presença da Previsul em todos os
cantos do Brasil. Por isso nada melhor do que re-
conhecer esse esforço com uma viagem para um
dos lugares que mais cresce e gera negócios no
mundo: Dubai, nos Emirados Árabes Unidos”, afir-
ma a diretora de Negócios e Marketing, Andréia A-
raújo, citando a nova Campanha de Incentivo de
Vendas 2019 “Sou + Previsul – Dubai: Experiência
Completa, emoção nas alturas”.

Além disso, desde o último ano, o programa de
pontos “Clube Sou + Previsul” possibilita a troca de
pontos por prêmios mensais mediante a produção.

Anote o novo endereço da filial Campinas:
101, Rua Quirino do Amaral Campos, 1, sala 1008
– Cambuí.

Novo Auto Sompo: produto
completo e processo de
venda simplificados 

A Sompo Seguros acaba de lançar, numa apre-
sentação para corretores de seguros na sede da
companhia em São Paulo, realizada em 26 de mar-
ço, o novo Auto Sompo, a mais recente solução em
termos de seguro de veículos da companhia. De-
senvolvido para atender a um aumento na deman-
da por produtos de fácil contratação, que atendam
a diferentes necessidades, o Auto Sompo é um pro-
duto moderno e flexível, de aceitação simples, que
traz um processo ágil para a cotação e emissão de
apólice. “Investimos em tecnologia e capital hu-
mano para trazer um seguro simples, com ofertas
customizadas por perfil de cliente e totalmente des-
burocratizado em sua contratação”, considera Ro-
gério Santos, diretor técnico do Produto Automóvel.

“Com alguns cliques, o corretor de seguros tem sua
cotação personalizada, e ainda, conta com as op-
ções do auto mensal e uma sugestão Sompo. Já o
segurado, por sua vez, tem o conforto de ter as me-
lhores opções de coberturas e serviços sob medi-
da”, observa o executivo. 

Coberturas 
O produto vem com mais amplitude na acei-

tação de veículos de passeio e carga (nacionais e
importados), limites de coberturas, flexibilização dos
percentuais da FIPE e adequação e simplificação
das franquias. 

Além disso, o segurado conta ainda com uma
série de serviços agregados, que podem ser con-
tratados em três categorias: Essencial, Superior e
Premium.

Conforme a categoria de serviços, em relação a
Assistência 24 horas, o segurado conta com limite
de quilometragem para sinistro ou pane (que pode
ser até ilimitado para carros de passeio no Pacote
Premium), guincho, reparo no local, troca de pneus,
motorista profissional, retorno de passageiros após
acidente, remoção hospitalar após acidente, retorno
seguro, 2o. guincho para mesma pane, chave codi-
ficada ou pantográfica e leva-e-traz para a primeira
revisão, higienização do veículo em caso de alaga-
mento, entre outros serviços. 

Já no serviço de Assistência a Vidros, a Sompo
garante o conserto ou a troca, seja do para-brisas,
dos vidros laterais ou do vidro traseiro em caso de
trinca ou quebra. Na categoria Premium estão con-
templados ainda acessórios, como faróis, lanternas
e retrovisores, além do serviço de Martelinho de
Ouro.

Para o novo Auto Sompo, a companhia imple-
mentou um novo cotador, por meio do qual o corre-
tor de seguros conta com um ambiente em que,
com poucos cliques, efetua todo o processo de
cotação com as opções mais adequadas de cober-
turas e serviços para o segurado. 

Tokio Marine relança
Universidade Corporativa
para seus colaboradores

Para incentivar o crescimento profissional dos
colaboradores, a Tokio Marine reformulou sua pla-
taforma de cursos, a Tokio Saber, uma universidade
corporativa que conta com mais de 120 cursos
online e cerca de 35 diferentes temas presenciais
programados para 2019.

“Com os cursos, os colaboradores têm a opor-
tunidade de aprimorar suas capacidades técnicas,
comportamentais e aumentar a produtividade, as-
segurando a qualidade na entrega dos serviços da
seguradora. Por meio dessa iniciativa, conseguimos
manter as equipes engajadas e potencializar as com-
petências daqueles que compõem o quadro de fun-
cionários da companhia”, explica Juliana Zan, su-
perintendente de Recursos Humanos da Tokio.

O programa está dividido em escolas de negó-
cios com diferentes focos. Como a “Escola de Car-
reira e Performance”, que trabalha o autodesen-
volvimento, o protagonismo, o planejamento de car-
reira e a produtividade dos colaboradores. A Escola
de Líderes, que visa desenvolver e fortalecer as com-
petências de liderança nos diferentes níveis de ges-
tão. Há também a Escola de Seguros, Escola de Re-
lacionamento e Negócios, Escola de Bem-Estar, Es-
cola de Ética e Governança Corporativa, Escola de
Engajamento e Escola do Contact Center.

“Acredito que a criação das 9 escolas de negó-
cios vai facilitar o planejamento e o desenvolvimen-
to dos colaboradores, pois eles terão uma visão
mais ampla de cada conteúdo e poderão escolher o
foco de acordo com suas necessidades”, finaliza
Juliana.

SulAmérica oferece seguro
para home office de olho
nas tendências do mercado

Seguindo uma tendência do mercado de ampli-
ação da atuação remota, o seguro para quem tra-
balha de casa oferece proteção e facilidade para a
manutenção de um escritório residencial – segun-
do um levantamento da Future Workforce Study, os
brasileiros estão entre os profissionais que mais
trabalham remotamente. No país, 53% dos entre-
vistados afirmam que realizam tarefas do trabalho
de casa em algum momento da semana.

“O futuro do trabalho aponta em direção à uti-
lização de ambientes mais flexíveis e autônomos.
Ainda que o profissional esteja em casa, sabemos
que há necessidades relacionadas ao escritório cri-
ado em domicílio”, explica o vice-presidente de
Auto e Massificados da SulAmérica, Eduardo Dal Ri.
“Por isso, a SulAmérica traz uma solução personal-
izada, uma marca do nosso trabalho, que garante
proteção aos profissionais para o exercício de suas
atividades”, completa.

A cobertura para home office é opcional para
clientes que contratam o seguro Residencial da Sul-
América e cobre os danos causados a equipamen-
tos, móveis e materiais do escritório instalado no
interior do imóvel segurado. Se acontecer um in-
cêndio, uma queda de raio que cause danos elétri-
cos nos aparelhos, como um computador de trabal-
ho, ou até um caso de roubo ou furto qualificado, o
cliente estará amparado.

Ao considerar a necessidade de comodidade
para quem trabalha em casa, a companhia também
disponibiliza serviços como Help Desk, que oferece
suporte remoto e presencial para solução de prob-
lemas, instalação e configuração do computador e
demais equipamentos, como impressoras. Também
é possível solicitar apoio para montagem e mu-
dança de móveis de cômodos, instalação de su-
porte para TV e fixação de prateleiras e cortinas.

Nova campanha da Sancor,
mais que premiar, quer que
corretor “desafie-se+”

A nova ação de inventivo anual da Sancor Se-
guros, “Desafie-se+”, é uma iniciativa que além da
premiação, tem como mote principal estimular os
corretores a irem além da sua zona de conforto, as
metas. Os corretores da companhia terão um apoio
extra para conseguir conquistar seus objetivos pro-
fissionais: treinamentos de vendas, encontros técni-
cos, uso de aplicativos, e além claro, das experiên-
cias pessoais através de viagens internacionais e no
Brasil, o continente europeu será um dos destinos.

“Não queremos somente um campeão de ven-
das. Queremos alguém que saia satisfeito com a
experiência de trabalhar com as soluções que ofere-
cemos. Nossos corretoresprecisam sentir-se bem
atendidos, realizados profissionalmente, e sabendo
que estão oferecendo resultados eficientes e de alta
qualidade para os seus clientes”, afirma o superin-
tendente comercial Rosimário Pacheco.

Foco está no crescimento em vendas
Diferente do ano passado, a campanha deste

ano será mensurada pelo crescimento em vendas,
e não mais em pontuação. O lançamento está sen-
do feito neste mês de fevereiro, porém os números
de crescimento já são contabilizados desde janeiro.
Já o ranking estará disponível no novo hotsite, que
será lançado em breve. 

“Os corretores são nossos propagadores diá-
rios, por isto estamos sempre aperfeiçoando e ou-
vindo a necessidade que eles nos demandam. É
preciso ter essa proximidade, e principalmente, par-
ceria. Premiá-los pelo trabalho que fazem, é apenas
uma das formas que temos de reconhecimento
desta importante tarefa”, finaliza Leandro Poretti. 

Campanha Experiências Cirque Du Soleil
Outra novidade de 2019 são as campanhas sa-

zonais, nos meses de fevereiro, março e abril, os
corretores que alcançarem a pontuação estipulada
nas vendas de seguro de automóveis, ganharão
como prêmio viagem aSão Paulo para assistir ao
espetáculo “Ovo”, do Cirque Du Soleil, uma das
mais impressionantes companhias circenses em
atividade hoje “O Cirque Du Soleil é uma aula de
como trabalhar em equipe. Todos os movimentos
coordenados, tudo é feito com maestria e precisão.
E juntos!”, pondera Leandro Poretti, diretor geral da
Sancor Seguros.

“É impressionante o quanto podemos aprender
com eles. Assim como estes artistas conseguem
altos rendimentos, todos conseguimos, porém, é
preciso treino, preparação e capacitação. E é isto
que oferecemos aos nossos corretores parceiros.
Cooperação, trabalhando juntos conseguimos re-
sultados cada vez melhor”, fala o diretor. Ao todo
serão 10 corretores, com acompanhante,que irão
assistir ao espetáculo em São Paulo.

D’Or atua como aceleradora
para fortalecer corretoras e
expandir em 2019

A D’Or Consultoria, empresa do Grupo Rede
D’Or São Luiz especializada em seguros e benefí-
cios, inicia 2019 ampliando os horizontes. Por meio
do inovador modelo de negócio AceleraD’Or, a em-
presa, agora, passa a atuar como uma aceleradora
de pequenas e médias corretoras, gerando resulta-
dos expressivos em curto prazo. “O aumento da
carteira aliada à diminuição de custo operacional é
uma demanda real”, assegura o CEO Bruno Blatt.

Novos projetos estão no DNA da D’Or Consul-
toria. Em 2017, a empresa iniciou o processo de
aquisições com a Chaw Om, importante corretora
baiana especializada em benefícios corporativos.
No mesmo ano, entrou no universo dos planos de
saúde de pequenas e médias empresas ao adquirir,
em SP, a Gateway, hoje conhecida por D’Or PME.

No final de 2018, a iniciativa ganhou o nome
que marcou a chegada de uma nova fase. “O Ace-
leraD'Or é intensificado num momento em que a
empresa deseja expandir ainda mais sua atuação,
mas sabe que, para isso, também precisa fortalecer
o mercado”, conta Blatt. 

Em poucos meses, a D’Or Consultoria fez sig-
nificativas aquisições de corretoras como Trix, Kap-
pius, G3 e Basic, no Rio de Janeiro; Sinapse, em
São Paulo; além disso, outras estão em prospecção
e mais novidades serão anunciadas em breve. “Só
nesse início de projeto, mais R$ 420 mi em prêmios
anuais foram incorporados na D’Or”, destaca Blatt.
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QI forte!
Um sujeito entra num boteco novinho, todo hi-

tech, e pede uma bebidinha... 
O barman é um robô, que serve um cocktail per-

feito e pergunta: 
- Qual é o seu QI? 
O homem responde: 
- Uns 150. 
Então o robô inicia uma conversa sobre aqueci-

mento global, espiritualidade universal, física quân-
tica, interdependência ambiental, teoria das cordas,
nanotecnologia, e por aí afora... 

O cara ficou impressionado, e resolveu testar o
robô. 

Saiu.... deu uma volta e retornou ao balcão. 
Novamente o robô pergunta: 
- Qual é o seu QI? 
O homem responde: 
- Deve ser uns 100. 
Imediatamente o robô lhe serve um uisquinho e

começa a falar, agora sobre futebol, fórmula 1, su-
per-modelos, comidas favoritas, armas, corpo de mu-
lher, e outros assuntos semelhantes... 

O sujeito ficou abismado. Sai do bar.... para pen-
sar.... e resolve voltar e fazer mais um teste. 

Novamente o robô lhe faz a pergunta: 
- Qual é o seu QI? 
O homem dá uma disfarçada e responde: 
- Uns 20, eu acho!
Então o robô lhe serve um suco, se inclina no

balcão e diz pausadamente: 
-E aí... nosso Mito tá foda, né!!

Essa veio lá de Portugal
Beja, 5 de Fevereiro 2006.
Eu, Maria José Pau, gostaria de saber da possi-

bilidade de se abolir o sobrenome Pau do meu nome,
já que a presença do Pau me tem deixado embaraça-
da em várias situações. Desde já agradeço a  atenção
despendida.

Peço deferimento,
Maria José Pau.
Em resposta, Maria recebeu a seguinte notifi-

acção:
Registo Civil de Beja
Cara Senhora Pau:
Sobre a sua solicitação da remoção do apelido

Pau, gostaríamos de lhe dizer que a nova legislação
permite a remoção do Pau, mas o processo é com-
plicado e moroso.

Se o Pau tiver sido adquirido após o casamento,
a remoção é mais fácil, pois, afinal de contas, nin-
guém é obrigado a usar o Pau do cônjuge se não
quiser.

Se o Pau for do seu pai, torna-se mais difícil, pois
o Pau a que nos referimos é de família e tem sido uti-
lizado há várias gerações.

Se a senhora tiver irmãos ou irmãs, a remoção do
Pau torná-la-ia diferente do resto da família.

Cortar o Pau do seu pai pode ser algo muito
desagradável para ele.

Outro senão está no facto do seu nome conter
apenas nomes próprios, e poderá ficar esquisito,
caso não haja nada para colocar no lugar do Pau.

Isto sem mencionar que as pessoas estranharão
muito ao saber que a senhora não possui mais o Pau
do seu marido.

Uma opção viável seria a troca da ordem dos
nomes.

Se a senhora colocar o Pau na frente da Maria e
atrás do José, o Pau pode ser escondido, pois pode-
ria assinar o seu nome como 'Maria P. José'.

A nossa opinião é a de que o preconceito contra
este nome já acabou há muito tempo e visto que a
senhora já usou o Pau do seu marido por tanto tem-
po, não custa nada usá-lo um pouco mais.

Eu mesmo possuo Pau, sempre o usei e muito
poucas vezes o Pau me causou embaraços.

Atenciosamente,
Bernardo Romeu Pau Grosso
Registo Civil de Beja.

CURTAS Com a colaboração indispensável de corretores e seguradores. Envie a sua piada para jns@jns.com.br !
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As corretoras investidas contam com inovação tecnológica
e suporte especializado nas mais diversas áreas da operação.
Assim, conseguem vender mais e melhor, reduzindo custos,
potencializando resultados e atendendo a empresas de todos os
tamanhos sem necessidade de estrutura própria. 

Os números comprovam: a D'Or Consultoria conta com uma
carteira robusta, com mais de 1.200 clientes; 1,7 milhão de
vidas administradas; escritórios em quatro capitais (São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia); e projeto para a abertu-
ra de novas filiais em locais como Sergipe, Pernambuco, Ceará,
Pará, Brasília, Paraná e Amazonas, além da expansão no interi-
or de São Paulo e Rio de Janeiro.

Com o alicerce do maior grupo hospitalar da América La-
tina, a empresa nasceu em 2015 para ser uma das maiores
corretoras do país – objetivo já alcançado. Hoje, menos de qua-
tro anos depois, está no top 5 brasileiro, com mais de R$ 2,5
bilhões em prêmios só em 2018.

Marco Antonio Gonçalves 
agora é VP de novo Conselho 
da Mongeral Aegon

Marco Antonio Gonçalves, considerado um dos mais expe-
rientes executivos do mercado segurador brasileiro, será o vice-
presidente do recém-criado conselho consultivo da Mongeral
Aegon. Gonçalves, que tem 40 anos de atuação no setor,
assume a função depois de deixar, em novembro, a Bradesco
Seguros, da qual era diretor geral.

Inteligência
O conselho consultivo da Mongeral Aegon será composto

por nomes do mundo dos negócios, academia, economia e
política. O papel do grupo, que terá caráter independente, será
o de produzir estudos e análises de mercado e identificar opor-
tunidades trazidas pela reforma da Previdência e o aumento da
longevidade no País.

Dórea, experiente executivo 
de seguros baiano, aguarda 
o seu “alô”, viu!

Fausto Dórea, profissional com
mais de 20 anos de experiência na
área comercial de conceituadas se-
guradoras, acaba de deixar a ge-
rência regional NE da Previsul, onde
deu suporte nos últimos 6 anos aos
corretores de seguros da Bahia, Ser-
gipe, Alagoas, Pernambuco, Ceará
e Rio Grande do Norte. Agora parte
para novos desafios.

Com grande experiência em pla-
nejamento estratégico de vendas,
estudos e prospecção de mercado, Dórea recrutou, selecionou,
treinou e desenvolveu equipes para as áreas administrativa e
comercial, quando foi gerente regional da Mongeral Aegon Se-
guros & Previdência entre 2001 e 2010.

Paranaense de origem, mas baiano de coração, o executi-
vo iniciou suas atividades no Banco Bradesco onde chegou à
gerência de pessoa jurídica de Vida e Previdência nas décadas
de 80 e meados de 90.

Formado em Administração de Empresas pela Unijorge
(Faculdades Jorge Amado), Fausto Dórea sempre dedicou parte
do seu tempo às entidades de classe do mercado segurador.
Desde 2008, é presidente do Clube dos Seguradores da Bahia,
fundado há exatos 60 anos. Atualmente soma mais de 180
sócios entre corretores, seguradores e prestadores de serviços.
Também foi presidente do Conselho Fiscal do Sindicato das
Seguradoras – SINDSEG BA/SE/TO, de 2004 a 2010.

Fausto Dórea aguarda o seu “alô”, viu!
Anote aí - Cel: (71) 99111-5732, e-mail: fausto.dorea

@hotmail.com

EMPRESAS

Fausto Dórea




