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CAPA
Se o Corretor de Seguros não pode ir ao jantar, o jantar vai até o Corretor 

de Seguros. Pelo segundo ano consecutivo, esse foi o lema do evento em 

comemoração ao Dia do Corretor de Seguros, organizado pelo Sincor-

RJ no último dia 12 de outubro. Em função da pandemia, os Corretores 

ganharam uma inesquecível celebração on-line, com direito a um jantar 

de alto nível.  

Os associados receberam por e-mail um voucher no valor de R$ 200,00 no 

aplicativo iFood, para escolherem um jantar especial, entregue nas suas 

residências. O Sindicato realizou live com a participação de executivos de 

seguradoras e um belo show no encerramento.

 

ENTREVISTA
Em entrevista para a Revista Previdência & Seguros, o diretor 

Comercial da ASSIM Saúde, Fábio Maia, sugeriu que o Corretor de 

Seguros aposte no segmento de planos odontológicos. Segundo ele, 

há projeções indicando que, em 2030, esse mercado chegará a 50 

milhões de beneficiários, ultrapassando o segmento de planos médicos.

SUSEP
O presidente do Sincor-RJ, Henrique Brandão, esteve presente na posse 

do novo superintendente da Susep, o Corretor de Seguros Alexandre 

Camillo. “Eu conheço o novo superintendente da Susep há muitos anos. 

Tenho certeza que ele fará uma excelente gestão”, frisou Brandão.

REGULAÇÃO
Resolução do CNSP, publicada em dezembro, regulamenta as 

sociedades iniciadoras de serviço de seguro – SISS - no âmbito 

do Open Insurance. Essa nova figura do mercado vem sendo 

bastante criticada por Corretores de Seguros e Seguradores.

MERCADO
O presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Márcio 

Coriolano, está otimista com relação ao desempenho do mercado de 

seguros tanto em 2021 quanto nos próximos anos.
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Após passarem 33 meses sujeitos aos efeitos de 
decisões açodadas e intempestivas, aprovadas 
por uma Susep comandada por pessoas que 
desconhecem o setor, Corretores de Seguros e 
Seguradores receberam, com alívio, neste final 
de ano, a notícia de que a autarquia terá, agora, 
como superintendente um profissional que 
conhece profundamente o segmento. Um Corretor 
de Seguros experiente, que sabe dialogar e que 
poderá reconduzir o órgão regulador a um caminho 
que levará a nossa indústria a um processo de 
crescimento sustentado, sólido e de longo prazo, 
cumprindo sua missão de proteger a sociedade e 
contribuir para o desenvolvimento do País. 

Conheço Alexandre Camillo há muitos anos e sei 
que ele está pronto para comandar a Susep sem 
sobressaltos, com decisões que contribuirão para 
a necessária tranquilidade e que permitirão aos 
Corretores e Seguradores exercerem o seu papel 
com total êxito. 

Nesse contexto, não tenho dúvidas em afirmar que 
há bons motivos para que todos nós olhemos 2022 
com muito otimismo.  

Afinal, somados à mudança na Susep, temos indícios 
de que a pandemia começa a ser controlada e que a 
economia voltará a decolar aos poucos. Além disso, 

os consumidores estão mais otimistas e conscientes 
da importância de se protegerem contra diferentes 
riscos.  

Não por acaso, dados estatísticos indicam que o 
seguro de vida, por exemplo, atingiu patamares 
inéditos de arrecadação em 2021. No mesmo 
sentido, houve o avanço expressivo de seguros 
residenciais e de outros ramos voltados para a 
proteção de pessoas e do patrimônio. 

O susto causado pela pandemia reverberou no 
mercado de seguros. 

O novo cenário cria oportunidades únicas para os 
Corretores de Seguros em diferentes modalidades. 
Sairá na frente quem estiver mais preparado, 
treinado e equipado, não necessariamente o que for 
maior.  

Os consumidores, especialmente os mais jovens, 
valorizam outros atributos. Desejam informação 
rápida e atendimento eficaz, preferencialmente por 
meio remoto. Então, ganhará essa corrida quem 
for mais ágil e souber se reinventar em tempos de 
mudanças constantes. 

A sociedade, hoje, deseja o seguro como nunca, mas 
o grau de exigência aumentou muito. O consumidor 
deseja e exige um atendimento personalizado 
e dará preferência ao Corretor que demonstrar 
conhecimento profundo sobre cada produto ou 
serviço que estiver oferecendo.  

Invista, então, na qualificação. O Sincor-RJ, que 
completa 89 anos de fundação neste mês de 
dezembro, está pronto para apoiar o Corretor de 
Seguros sempre que necessário.  

Por fim, em nome da diretoria e dos funcionários 
deste Sindicato, desejo a todos os Corretores e 
Corretoras de Seguros e aos seus familiares boas 
festas e um 2022 repleto de conquistas profissionais 
e pessoais!

Susep sob o comando de quem 
conhece o mercado 

Foto: Mirian Fichtner

PRESIDENTE
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Grande mercado para os Corretores de 
Seguros

Em 2030, o mercado de planos odontológicos 
chegará a 50 milhões de beneficiários, 
ultrapassando o segmento de planos médicos. 
A afirmação é do diretor Comercial da ASSIM 
Saúde, Fábio Maia, nesta entrevista exclusiva 
para a Previdência & Seguros. “Veja quanto 
espaço existe para o Corretor de Seguros atuar. 
E quanto antes começar, melhor.”, acrescenta o 
executivo. 

P&S – Como foi o desempenho da saúde 
suplementar em 2021? 

Fábio Maia – A saúde suplementar foi impactada 
pelo retorno dos procedimentos médicos que 
ficaram represados em 2020. Tiveram aumento 
de custos acima da média, pois, além do 
retorno dos procedimentos, a pandemia trouxe 
elevado índice de internações até maio e suas 
consequências de tratamento de longo prazo.  

Vale destacar também o reajuste no segmento 
de pessoa física negativo de 8,19% imposto 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). A metodologia vigente ao ser definida 
não previa uma situação dessa natureza. 
Por outro lado, as pessoas perceberam a 
necessidade de ter um plano de saúde, o que 
trouxe crescimento da ordem de 2% do número 
de beneficiários, chegando a 48,6 milhões em 

setembro. Nossa expectativa para 2022 é que o 
mercado continue em expansão. 

P&S -– Há espaço para oferta de seguros e 
planos populares? 

FM – Para viabilizar produtos mais baratos 
e acessíveis há uma equação que tem que 
ser muito bem resolvida, que é a questão da 
cobertura contratual e a rede de atendimento, 
que necessariamente tem que ser própria 
ou operar através de algum modelo de custo 
baseado em orçamento, tornando os custos 
mais previsíveis e compatíveis com o risco e a 
capacidade de financiamento e/ou pagamento 
do cliente. Quanto maior a cobertura, maior é 
o custo e isso impacta nos preços, sendo que 
o orçamento dos consumidores tem limite. 
Temos visto durante anos um movimento 
de abrangência das coberturas contratuais, 
repercutindo em aumento dos custos e das 
mensalidades, e isso inviabiliza os planos 
populares, fazendo com que quase 80% da 
população brasileira dependa exclusivamente 
do SUS. 

P&S - A pandemia impactou o comportamento 
dos beneficiários e houve acelerada migração 
para os serviços na modalidade on-line. Acredita 
que essa tendência seja mantida?  

FM – Com certeza, na assistência médica as 
ferramentas tecnológicas chegaram para ficar. 
Isso já vinha acontecendo de forma gradativa, 
mas a pandemia acelerou as mudanças 
planejadas e o que parecia ser disruptivo 
tornou-se padrão. A telemedicina, que sofria 
resistências e era até questionada por órgãos 
reguladores, provou-se eficaz e, hoje, faz parte 
da realidade do setor, sendo um excelente 
recurso para as consultas e terapias. 

P&S - O Grupo Assim Saúde chega ao final de 
2021 com sua rede credenciada quase triplicada 

Diretor Comercial da ASSIM Saúde, Fábio Maia. 
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no segmento odontológico. Há espaço para o 
Corretor atuar nesse segmento?  

FM – Com certeza absoluta! A assistência 
odontológica possui um papel estratégico 
quando pensamos em saúde integral. Através 
do plano odontológico nossos beneficiários 
têm acesso aos tratamentos necessários e às 
ações de promoção da saúde bucal com foco 
na prevenção de doenças.

Lançamos nova grade de produtos 
odontológicos em setembro e os mesmos agora 
possuem mais de 3.200 pontos de atendimento, 
distribuídos nos 27 municípios que compõem a 
grade dos produtos médicos, e oferecem uma 
gama de procedimentos e especialidades que 
vão muito além daqueles preconizados pela 
ANS.  

Podemos oferecer saúde integral aos nossos 
460 mil beneficiários em planos médicos. 
Quando falamos em oportunidades basta 
comparar a taxa de penetração. O Brasil possui 
212 milhões de habitantes. Pouco mais de 48 
milhões possui plano médico, o que significa 
23% da população. Apenas 14% possuem 
cobertura odontológica. De acordo com 
pesquisa do IBGE, 11% da população nunca 
tiveram uma consulta odontológica e apenas 
15% visitam o dentista regularmente. Projeções 
da ANS mostram que em 2030 o mercado de 
planos odontológicos chegará a 50 milhões 
de beneficiários, ultrapassando o segmento 
de planos médicos. Veja quanto espaço existe 
para o Corretor atuar, e quanto antes começar, 
melhor. 

P&S – O grupo pretende aumentar 
os investimentos na capacitação e no 
relacionamento com os Corretores?  

FM – A capacitação e o relacionamento são 
os nossos maiores motores motivacionais 
para a nossa força de vendas! Já retomamos 
os treinamentos presenciais e estamos 
incrementando outras ferramentas tecnológicas 
que irão agregar valor ao dia a dia dos Corretores. 
A nossa área comercial marcou presença nos 
canais de vendas trocando o home office pelo 
broker office, fazendo com que os Corretores se 

sentissem acolhidos. Promovemos pequenos 
encontros presenciais, seguindo os protocolos 
de saúde e segurança. Para 2022, aprovamos 
um significativo orçamento que será aplicado no 
nosso planejamento comercial com o objetivo 
de incrementar ainda mais o relacionamento 
com os Corretores de Seguros, que irão 
perceber o quanto a Assim estará presente no 
seu sucesso profissional.        

P&S – Seguros e planos de saúde totalmente 
online já é uma realidade próxima na Assim? 

FM – A pandemia antecipou o futuro em termos 
de tecnologia na área de saúde. As operadoras 
tiveram que queimar etapas. Em maio de 2020, 
iniciamos o processo de vendas on-line. Em 
apenas um mês, todas as nossas vendas nos 
segmentos PF e PME já eram feitas em ambiente 
digital. A Assim Saúde está em linha com o 
futuro e nosso modelo de vendas é totalmente 
paperless. 

P&S – O que representa o mercado do Rio de 
Janeiro para a Assim? 

FM – Tudo! Somos uma empresa genuinamente 
carioca, atuamos em 27 municípios abrangendo 
87% da população do estado e possuímos a 
maior rede própria da região com 43 unidades 
médicas distribuídas no Rio de Janeiro. Somos 
a quarta maior operadora no estado com um 
market share de quase 10%, o que é muito 
relevante e ao mesmo tempo um grande 
desafio, tendo em vista que as empresas que 
ocupam as sete primeiras posições – exceto 
nós – operam nacionalmente. Com isso, a 
nossa entrega tem que representar a melhor 
experiência para os clientes. A nossa visão de 
futuro é incrementar as prospecções e melhorar 
nosso índice de competitividade, de modo que 
possamos figurar, em alguns anos, no topo 
do ranking estadual. Para isso, queremos 
convidar todos os Corretores de Seguros a se 
juntarem a nós nesta jornada! Vamos, juntos, 
continuar a escrever mais uma história de 
sucesso empresarial. Uma história carioca, o 
que é motivo de muito orgulho para todos nós! 
Corretores de Seguros, contem com a Assim 
Saúde, pois nós estamos contando com vocês!
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Sincor-RJ marca presença na posse do 
novo superintendente

O presidente do Sincor-RJ, Henrique 
Brandão, esteve presente na posse do novo 
superintendente da Susep, o Corretor de 
Seguros Alexandre Camillo, realizada dia 
16 de dezembro, na sede do Ministério da 
Economia, no Rio de Janeiro. “Eu conheço o 
novo superintendente da Susep há muitos 
anos. Tenho certeza que fará uma excelente 
gestão. Ele é um profissional experiente e, com 
certeza, comandará a Susep sem sobressaltos 
para o mercado, ao contrário do que vimos 
nos últimos 33 meses”, frisa Brandão. 
Ele acrescenta ainda que Camillo certamente 
formará uma equipe preparada para 
adotar medidas que contribuirão para o 
desenvolvimento do setor, permitindo 
aos Corretores de Seguros e Seguradores 
exercerem a sua missão de proteger a 
sociedade com tranquilidade. 
POSSE
A cerimônia de posse de Alexandre Camillo 
reuniu autoridades, lideranças do mercado de 
seguros e servidores da Susep. 
Em seu discurso, marcado por muita emoção, 
Camillo frisou que tem como meta “traçar uma 
rota, a mais assertiva possível, que nos leve 
corretamente ao epicentro do potencial do 
mercado de seguros”. 

O novo superintendente ressaltou ainda que 
sua gestão será marcada pelo diálogo com 
os representantes do mercado. “Todos os 
objetivos que desejamos devem ser discutidos 
por todos nós, os componentes do mercado de 
seguros. Vamos dialogar, dialogar e dialogar”, 
acrescentou. 
Após enfatizar a “grande capacidade de 
adaptação do setor”, Camillo destacou os 
avanços que a autarquia vem promovendo para 
apoiar o desenvolvimento e transformações 
do mercado e assumiu um compromisso. 
“Comprometo-me a sedimentar as ações feitas 
antes da minha chegada e dar tração a novos 
projetos”, acentuou. 
O ministro da Economia, Paulo Guedes foi 
representado na cerimônia pelo Secretário 
Especial Adjunto da Secretaria Especial do 
Tesouro e Orçamento da pasta, Júlio Alexandre 
Menezes da Silva, que ressalvou a importância 
do mercado de seguros e o seu impacto direto 
na vida das pessoas. “Quando falamos em 
previdência, falamos também em vida e futuro 
das pessoas. A Susep tem uma nobre missão”, 
pontuou Silva. 
Ele também citou a relevância do setor de 
seguros para o país, o seu grande potencial 
de crescimento e a necessidade de incentivar 
avanços dos mercados em questões como 
segurança cibernética e sustentabilidade, 
entre outras frentes. “O setor de seguros é 
um setor que envolve recursos relevantes. 
Estamos falando de 3% a 4% do PIB e é um 
setor com potencial de crescimento enorme”, 
observou. 
CARREIRA
Alexandre Camillo é Corretor de Seguros e 
atua no mercado há mais de quatro décadas.  
Foi presidente do Sincor-SP e é vice-presidente 
licenciado da Fenacor.  
Ele também é economista, com especialização 
em gestão para administradores e 
especialização em gerência de negócios de 
seguros, e autor dos livros “Venda Evolutiva” 
e “Vendas Progressivas”, voltados para a 
distribuição de seguros.
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Comemoração inesquecível no Dia do 
Corretor de Seguros 

Se o Corretor de Seguros não pode ir ao 
jantar, o jantar vai até o Corretor de Seguros. 
Pelo segundo ano consecutivo, esse foi o 
lema da comemoração do Dia do Corretor de 
Seguros, organizada pelo Sincor-RJ no último 
dia 12 de outubro. Em função da pandemia, 
os Corretores ganharam uma inesquecível 
celebração on-line, com direito a um jantar de 
alto nível.  

Os associados ao Sincor-RJ receberam por e-mail 
um voucher de R$ 200 no aplicativo iFood, para 
escolherem um jantar especial, entregue nas 
suas residências, no dia 12 de outubro.  

Uma semana antes do grande dia, o sindicato 
enviou mensagens aos Corretores, com frases 
para atiçar a curiosidade dos profissionais.  

Além disso, no mês de outubro, a rádio 
Antena 1 também homenageou os Corretores 

de Seguros, com cinco inserções diárias de 
mensagens de saudação e incentivo.  

O ponto alto foi a live transmitida pelo canal do 
Sincor-RJ no YouTube, na qual o presidente do 
Sindicato, Henrique Brandão, e executivos de 13 
grandes seguradoras saudaram os Corretores 
de Seguros. No final, foi apresentado um show 
da banda “Anjos da Noite”.  

“Nunca deixaremos de comemorar esse dia tão 
importante para os corretores de seguros. Já 
fazemos isso há bastante tempo. Mesmo com 
a pandemia, o Sincor-RJ ofereceu à categoria 
o tradicional jantar. O Corretor é A RAZÃO 
DA EXISTÊNCIA DO SINDICATO”, diz o diretor 
Administrativo e Financeiro do Sincor-RJ, Jorge 
Mariano.   

Segundo ele, os eventos presenciais do 
sindicato deverão voltar em 2022. A princípio, 
há seis programados. “Comemoraremos 
o Dia Internacional da Mulher, os Dias das 
Mães e dos Pais, os 90 anos do Sincor-RJ e 
o tradicional jantar do Dia do Corretor de 
Seguros. Realizaremos também o Enconseg”, 
adianta Mariano.  

Veja, abaixo, um resumo das mensagens 
transmitidas, na live, pelo presidente do 
Sincor-RJ, Henrique Brandão, e por executivos 
das seguradoras. 

Henrique Brandão: 

Neste momento adverso da pandemia, o 
protagonista, o grande agente de transformação, 
tem sido o Corretor de Seguros. Não deixou 
qualquer segurado desassistido. Esteve 
presente desde o primeiro dia de pandemia. 
Essa é a maior demonstração da resiliência, da 
competência e da capacidade de transformação 
do Corretor de Seguros, os grandes responsáveis 
para que o mercado de seguros nessa pandemia 
não tivesse sofrido nenhum impacto negativo. 
Pelo contrário, o mercado cresceu, e graças ao 
Corretor de Seguros.  
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Leonardo Freitas – diretor da Bradesco 
Seguros  

Venho aqui felicitá-los pelo seu dia. Aproveito 
para ressaltar a sua enorme importância para 
a sociedade e o mercado de seguros. O nosso 
setor é um tripé: seguradora, clientes e você, que 
representa toda a força da nossa distribuição. A 
sua atuação é imprescindível para as relações 
de mercado. Tudo isso através de sua expertise 
de mercado e amplo conhecimento de nossos 
produtos e serviços. Você é o elo com o nosso 
cliente, entregando as soluções mais adequadas. 

Ricardo Bottas – presidente da SulAmérica 

O Corretor é o principal elo entre os nossos 
negócios e a satisfação dos clientes. É nosso 
parceiro na entrega de saúde integral, física, 
emocional e financeira.  

É o verdadeiro consultor de proteção, com 
a competência necessária para oferecer os 
melhores produtos.  

São quase 30 mil Corretores produzindo com a 
SulAmérica.  

O maior desafio para o Corretor de Seguros é se 
adaptar ao novo momento. E a SulAmérica está 
ao lado de vocês para apoiar nessa jornada, seja 
em tecnologia, qualificação, ou por meio de uma 
oferta completa de um portfólio diversificado 
de produtos e serviços, focado em proteção e 
investimentos.  

Luciano Snel – presidente da Icatu Seguros 

Com a pandemia afetando todos, o papel do 
Corretor de Seguros nunca foi tão importante, 
nunca fez tanta diferença na vida das famílias. 
E mesmo com todas essas tecnologias que 
surgiram, o que faz a diferença na vida das 
pessoas é o papel que vocês exercem. Conhecem 
a realidade de cada família, de quem contratou 
o seguro. Esse conhecimento individualizado, 
humanizado do que cada um precisa ao longo 
da sua vida não será substituído por nenhum 
tipo de tecnologia. O nosso papel é fornecer 
essas ferramentas, o máximo de informação, 
transparência, agilidade, velocidade, portfólio de 
produtos completos. É isso que a Icatu se presta, 
é o nosso compromisso com vocês, que vamos 
continuar investindo cada vez mais.   

Livia Prata – diretora Comercial da Allianz 
Seguros 

Neste dia tão especial, o Dia do Corretor de 
Seguros, eu passo aqui, em nome da Allianz, 
para parabenizar a todos vocês Corretores do 
Rio de Janeiro. E aproveito para agradecer a 
parceria de todos os Corretores, que exercem 
o papel essencial na comercialização de nossos 
produtos, sendo o principal elo entre a Allianz e 
seus consumidores. Muito obrigada por toda a 
parceria e todas as contribuições. Vocês ajudam a 
cada dia a Allianz a construir um produto melhor, 
um serviço melhor para melhor atender aos 
nossos clientes.  

João Regado – CEO da Assim Saúde 

O Corretor trabalha o ano inteiro engrandecendo 
e trazendo riqueza para as seguradoras e 
operadoras de saúde. É dia para você celebrar, 
aproveitar este momento e usufruir nossa 
gratidão, nosso reconhecimento e nosso apreço 
pelo seu trabalho. Nós, da Assim, Grupo Memorial, 
nos sentimos envaidecidos de participar dessa 
vivência, desse convívio e nosso engrandecimento 
bilateral. Desejo muito sucesso! Temos muitos 
clientes envolvidos com vocês e que estão 
satisfeitos pelo belíssimo trabalho e pela entrega 
que vocês fazem. Muito obrigado! 

Marco Antonio Gonçalves – presidente do 
Conselho Consultivo da MAG Seguros 

É um prazer estar aqui para comemorarmos o 
Dia do Corretor de Seguros. Vivemos momentos 
muito difíceis na pandemia, onde o Corretor 
foi fundamental para levar proteção para toda 
sociedade. O Corretor fez com que a sociedade 
se sentisse mais segura, levando os seguros 
para proteger o que há de mais importante, 
que é a família. E vocês, do Rio de Janeiro, 
foram fundamentais para que esse processo de 
proteção tivesse solução de continuidade. Estão 
de parabéns! Nós, do mercado, estamos muito 
felizes por termos conseguido dar a proteção que 
a sociedade precisava. O Corretor de Seguros foi 
fundamental para esse processo. 

Felipe Nascimento – CEO Mapfre Seguros 

Quero deixar meus parabéns aos nossos 
parceiros, que levam a presença da Mapfre e que 
permitem que nossos clientes possam se sentir 
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cobertos de confiança. Esse trabalho é essencial 
para o desenvolvimento da cultura de seguros 
no Brasil. O trabalho de vocês é fundamental 
para que isso aconteça. Juntos, tornaremos a 
Mapfre e o mercado ainda melhores. Estamos 
vivenciando muitas transformações, mas tenho 
certeza de que nada do que veio ou do que 
está por vir irá reduzir o espaço para atuação 
do Corretor de Seguros. Pelo contrário, você 
continuará sendo o consultor, o ponto chave, 
o elo para que as pessoas vivenciem as suas 
experiências com segurança.  

Fabio Lessa – diretor Comercial da Capemisa 
Seguradora 

Nós, da Capemisa, gostaríamos de parabenizá-
los pelo Dia do Corretor de Seguros e dizer que 
reconhecemos enormemente a função social 
do Corretor e sua importância para a sociedade 
para a disseminação da cultura de proteção 
que o estado e a população precisam ter.  

Continuem com essa toada, contem sempre 
conosco. E muito obrigada pela confiança 
e parceria. Um grande abraço e feliz Dia do 
Corretor!  

Murilo Riedel – presidente da HDI Seguros 

Parabenizo todos vocês pelo Dia do Corretor 
de Seguros e faço um agradecimento muito 
especial em meu nome e da HDI Seguros por 
tudo que vocês têm feito em defesa do nosso 
setor.  

O mercado movimenta bilhões de reais em 
investimentos, gera milhares de empregos e 
é responsável por um dos mais importantes 
setores em distribuição de seguros facultativos 
do planeta, que é a atividade de Corretagem de 
Seguros.  

Roberto Santos – presidente da Porto Seguro 

Estou aqui para deixar uma breve mensagem 
nesse dia tão importante: o Dia do Corretor de 
Seguros.  

Passamos por momentos turbulentos, com 
muitas discussões e debates que mexem com o 
dia a dia do mercado de seguros.  

A Porto Seguro, como sempre, segue ao seu 
lado, defendendo a importância do papel 
do Corretor para o mercado, desenvolvendo 
soluções de negócios e produtos que possam 
ser distribuídos prioritariamente por vocês.  

Continuem contando conosco, pois seguimos 
acreditando que o Corretor é para sempre.  

Fernando Grossi – diretor comercial da 
Sompo Seguros 

Passando aqui para parabenizá-los pelo Dia do 
Corretor de Seguros!  

Nós, da Sompo, gostaríamos de agradecer todo 
o apoio, a confiança, dizer que cada vez mais 
a gente trabalha a questão da simplicidade e a 
proximidade com o canal, com os clientes, para 
que possamos cada vez mais desenvolver este 
mercado.  

Parabéns pelo crescimento muito forte do 
mercado, pela resiliência nesses últimos 17 
meses. Com certeza, em 2022 estaremos muito 
mais próximos nos eventos.  

José Adalberto Ferrara – presidente da Tokio 
Marine 

Vocês, Corretores, fazem a diferença. Se olharem 
o histórico da Tokio Marine, desde 2010, nós 
crescemos praticamente quatro vezes e meia. 
Quaisquer que sejam as novas modalidades 
de distribuição que venham a surgir, a Tokio 
Marine estará sempre junto com os Corretores. 
Somos eternamente gratos!  

O setor vem crescendo 16,5%, no mercado 
onde a Tokio opera, sem previdência e saúde.  

Fecharemos 2021 com esse crescimento 
em dois dígitos. E vamos entrar pisando no 
acelerador em 2022.  

Marcio Benevides – diretor Executivo da 
Zurich Seguros  

Para a Zurich, vocês são um canal estratégico e 
relevante. 

Nossas competências e modelos de negócio 
têm sido aperfeiçoados, muitas vezes, em 
função de estarmos próximos a vocês, ouvindo 
e discutindo como podemos fazer melhor.  

Parabenizo a todos por esta data. Mas, acima 
de tudo, pela resiliência que têm tido no 
desenvolvimento desse mercado. Obrigado 
pela parceria, pelo comprometimento com o 
desenvolvimento do mercado!

Texto assinado por Bianca Rocha.
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SISS já podem operar no mercado 
Bastante criticada por Corretores de Seguros 
e também por seguradores, as sociedades 
iniciadoras de serviço de seguro (SISS) já podem 
operar no âmbito do Sistema de Seguros 
Aberto (Open Insurance). Isso porque entrou 
em vigor no dia 1º de dezembro a Resolução 
429/21 do CNSP, que estabelece os requisitos 
para credenciamento e funcionamento dessas 
sociedades. 

Apesar dessas críticas, a Susep, assegurou que 
a medida representa um avanço.  

Em comunicado, o órgão regulador acentuou 
ainda que, no modelo implementado, os 
Corretores de Seguros poderão estabelecer 
parcerias comerciais com as SISS, além 
da possibilidade de constituírem ou se 
transformarem em Sociedades Iniciadoras. 

As seguradoras também poderão exercer 
algumas atividades oferecidas pela SISS e 
também constituir empresa tendo como 
propósito específico o exercício dessas 
atividades de iniciação de serviços. 

Ainda de acordo com a Susep, as SISS poderão 
proporcionar “ganhos de eficiência e agilidade” 
tanto na contratação das operações, como no 
atendimento às demandas do consumidor ao 
longo de todo o ciclo de vida dos produtos.  

O órgão regulador explicou que o serviço de 
iniciação de movimentação prestado pelas SISS 
é destinado à experiência do cliente e deve 
ser por ele ordenado. Isso inclui a iniciação de 
procedimentos relacionados à contratação de 
seguro, de plano de previdência complementar 
aberta ou de título de capitalização, endosso, 
resgate ou portabilidade de plano de 
previdência ou de capitalização, pagamento de 
sorteio, aviso de sinistro, entre outros.  

Segundo o diretor da Susep, Vinícius Brandi, 
as SISS são um “componente fundamental” do 
Open Insurance. “Em conjunto com os demais 
integrantes do mercado de seguros, trarão 

mais inovação e eficiência para o setor a partir 
das novas soluções de tecnologia e de uso de 
dados compartilhados que serão responsáveis 
pelo surgimento de novos serviços e produtos 
que melhor se adequem às necessidades dos 
consumidores”, observou Brandi. 

REQUISITOS

As Sociedades Iniciadoras deverão ter requisitos 
financeiros como patrimônio líquido superior 
a R$ 1 milhão, seguir regras de governança, 
de sigilo de dados e informações, além de 
segurança cibernética, semelhantes às exigidas 
para as seguradoras e atreladas à Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), assim como cumprir 
exigências específicas de conduta voltadas para 
assegurar o adequado tratamento aos clientes. 

A norma estabelece ainda sanções e penalidades 
para hipóteses de descumprimento das regras 
pelas SISS. As multas podem chegar a R$ 1 
milhão. 
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GERAÇÃO SAÚDE INTEGRAL
UMA GERAÇÃO QUE NÃO

TEM A VER COM IDADE,
E SIM COM IDENTIDADE.

UMA GERAÇÃO QUE CUIDA
DO CORPO, DA MENTE

E DAS FINANÇAS JUNTOS
E CONECTADOS.

 
A SULAMÉRICA TAMBÉM É

GERAÇÃO SAÚDE INTEGRAL.

m
b.

Acesse o
QR Code
e faça o teste
SulAmérica
Saúde Integral.

sulamericasaudeintegral.com.br
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Resolução permite novos modelos 
de negócios
Publicada no dia 16 de novembro, a Resolução 
431/21 do CNSP tem como objetivo principal 
permitir novos modelos de negócios, a partir 
da ampliação do escopo de atuação de 
representantes de seguros. Segundo a Susep, 
para atingir essa meta, a norma elimina 
restrições regulatórias “injustificáveis”, 
simplifica a regulamentação e dá tratamento 
normativo conjunto para intermediários que 
atuam como representantes de seguradoras. 

Ainda de acordo com a autarquia, a medida faz 
parte do processo de revisão e modernização 
que vem sendo implementado visando o 
desenvolvimento do setor e o fortalecimento 
do consumidor. 

Em comunicado, a Susep anunciou que, entre 
as mudanças aprovadas, estão a exclusão da 
limitação de ramos de seguro com os quais 
o representante pode atuar, a possibilidade 
de intermediação de contratos coletivos 
e de remuneração com base no resultado 
operacional, além da permissão para atuação 
na intermediação de contratos de previdência 
complementar aberta. 

Os representantes de seguros deverão 
manter processos, políticas, procedimentos 
e estrutura compatíveis com a complexidade 
dos produtos dos quais são intermediários, 
com a natureza dos clientes com os quais 
interage e com o escopo efetivo de sua atuação, 
considerando os diversos modelos de negócio 
possíveis. “A depender do escopo de atuação 
previsto no contrato de representação, é 
possível existir representantes com atuação 
mais restrita à oferta e distribuição, assim 
como representantes com atuação mais 
ampla, que podem inclusive gerenciar os 
contratos e subscrever riscos em nome 

da seguradora”, explicou a autarquia, no 
comunicado. 

A alteração viabiliza também a atuação no 
país do modelo de negócios conhecido como 
Managing General Agent – MGA, adotado nas 
economias mais desenvolvidas.  

O MGA é uma entidade empresarial que 
recebe autorização de uma seguradora para 
administrar programas de seguro e negociar 
contratos em seu nome, podendo atuar como 
intermediário entre seguradoras e corretores 
e/ou segurados. “Trabalhar com um MGA 
pode fornecer expertise em linhas de negócios 
específicas, acesso a múltiplos mercados 
e canais de distribuição e um processo 
mais eficiente na obtenção de coberturas 
específicas”, pontuou o órgão regulador. 

Houve a incorporação de parte da 
regulamentação sobre a atuação de 
organizações varejistas como representantes 
de seguros, além de enquadramento dos 
correspondentes de microsseguros como 
representantes de seguros, de forma que a 
regulamentação aplicável aos representantes 
de seguradoras tenha tratamento consolidado. 
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Centro de Relacionamento: 0800 285 3002.

SAC Seguros e Previdência: 0800 286 0110.

SAC Capitalização: 0800 286 0109. Ouvidoria: 0800 286 0047, 

de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

icatu.com.br/corretor

Seguros de Vida  |  Previdência  |  Capitalização  |  Investimentos

Fique com o nosso abraço.

Quando podemos contar com a pessoa certa na hora certa,

nos sentimos abraçados. E a Icatu sabe como o seu

trabalho é importante para que isso aconteça.

É você que identifica as necessidades dos clientes,

indica os produtos mais adequados, auxilia na hora

da contratação e nos ajuda a estar ao lado deles

em todas as fases da vida.

Contamos com a sua experiência e dedicação

para levar nossas soluções a milhões de brasileiros,

fazendo com que suas vidas tenham

momentos cada vez mais felizes e seguros.

Seguimos juntos, construindo uma história de sucesso

em que a tranquilidade financeira proporciona mais

qualidade de vida.

DE BRAÇOS ABERTOS 
PARA OS SEUS CLIENTES. 
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.
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Projeção otimista para 2022 

Em entrevista coletiva para a imprensa, 
concedida no dia 14 de dezembro, o presidente 
da Confederação Nacional das Seguradoras 
(CNseg), Márcio Coriolano, afirmou que está 
otimista com relação ao desempenho do 
mercado tanto em 2021 quanto nos próximos 
anos, mas ressaltou que o setor depende 
muito de um cenário favorável na economia. 
“O mercado é muito sensível aos atributos da 
produção, emprego e renda. É essencial um 
cenário macroeconômico de queda da inflação 
e redução da taxa de juros, que traga fôlego e 
renda para os consumidores”, frisou Coriolano.  

Ele observou, contudo, que o desempenho 
histórico do setor de seguros tem sido 
consistentemente acima do PIB brasileiro. 
Nesse contexto, revelou que, até outubro, o 
crescimento do mercado foi o maior desde a 
década de 2010, com crescimento real de 5%.  

De acordo com o presidente da CNseg, sem 
considerar dados dos seguros saúde e DPVAT, 
o setor deve fechar o ano com aumento de 
14,1% sobre 2020 – “em um cenário otimista” 
– ou com crescimento de 9,4% “em cenário 
pessimista”.  

Coriolano destacou que os dados mais 
recentes, de outubro, sem considerar Saúde 
Suplementar e DPVAT, apontam arrecadação de 
R$ 303,4 bilhões, “representando crescimento 
de 12,6% na variação em 12 meses móveis até 
outubro de 2021, sobre 2020”. 

Todos os ramos aumentaram a sua arrecadação 
entre os dois períodos de comparação, 
“mostrando um dinamismo equilibrado entre 
os Segmentos de Danos e Responsabilidade e 
de Pessoas”.  

Em Danos, a alta acumulada chegou a 13,8% 
em outubro. Já no ramo de Pessoas, a evolução 
dos prêmios foi de 14,4%, enquanto os títulos 
de Capitalização registraram alta de 5,9%. 

ASG – Na entrevista, Marcio Coriolano 
anunciou ainda que levantamento recente, 
realizado pela Global Federation of Insurance 
Associations (GFIA), indica que o mercado 
brasileiro é um dos mais adiantados nas 
questões ASG (ambiental, social e governança). 
“As questões ambientais têm a ver com os 
riscos seguráveis, que acabam caindo no bolso 
de quem compra”, comemorou o presidente 
da CNseg. 

FEDERAÇÕES

Também participaram da coletiva os 
presidentes das quatro federações associadas 
à CNseg: FenSeg (Antonio Trindade), FenaSaúde 
(João Alceu Amoroso Lima), FenaPrevi (Jorge 
Pohlmann Nasser) e FenaCap (Marcelo 
Farinha). 

Trindade citou o crescimento acelerado 
de algumas carteiras no cenário criado 

Coriolano: o setor é sensível aos atributos da produção, emprego e renda 
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pela pandemia. Destaque para os seguros 
cibernéticos, estimulado pela Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) e pelos ataques de 
hackers. Segundo o presidente da FenSeg, o 
mercado cresceu 165% nesse produto. “Ainda 
é um percentual pequeno em termos de 
faturamento, mas vislumbramos um enorme 
potencial nos próximos anos”, projetou. 

Por sua vez, o presidente da FenaSaúde, 
João Alceu Amoroso Lima, informou que o 
segmento de Saúde Suplementar acomodou 
gastos inesperados de R$ 26 bilhões desde o 
início da pandemia até o momento. Segundo 
ele, foram quase meio milhão de internações 
em virtude do coronavírus e cerca de seis 
milhões de exames para detectar o vírus.  

Contudo, assegurou que as operadoras e 
seguradoras de saúde “estão solventes e 
fortes, sem deixar de atender os clientes 

dentro das bases contratadas”. Desde junho 
de 2020, o seguro saúde teve adição de 1,9 
milhão de beneficiários. 

Na conversa com os jornalistas, o presidente 
da FenaPrevi, Jorge Pohlmann Nasser, lembrou 
que as seguradoras atenderam, em caráter 
de exceção, a demanda pelo pagamento de 
indenizações por mortes ocasionadas pela 
Covid- 19, mesmo em contratos com cláusulas 
de exclusão para esse tipo de cobertura. 
“Até outubro, o total dessas indenizações 
ultrapassou R$ 5,5 bilhões”, comentou.  

Já o presidente da FenaCap, Marcelo Farinha, 
revelou que, de janeiro a outubro, o setor de 
capitalização “disponibilizou” para a sociedade 
R$ 17 bilhões. “As famílias que fizeram suas 
reservas de poupanças, têm de volta agora esse 
valor para usar em momentos de dificuldades”, 
pontuou. 

Segundo a CNseg, o mercado de seguros deve encerrar o ano com aumento 
de até 14,1% da receita sobre 2020. 
Veja o desempenho de diferentes ramos até outubro:

• Danos e Responsabilidades – alta de 13,3% na comparação dos 12 meses móveis até outubro de 2021, em 
relação a igual período de 2020; 

• Cobertura de Pessoas / Planos de Risco – evolução de 12,9% na comparação dos 12 meses móveis até 
outubro de 2021, em comparação com o mesmo período de 2020; 

• Cobertura de Pessoas/ Planos de Acumulação – crescimento de 14% na comparação dos 12 meses móveis 
até outubro de 2021, sobre idêntico período de 2020; 

• Capitalização – incremento de 3,5% na comparação dos 12 meses móveis até outubro de 2021, em relação 
à igual período de 2020; 

• Saúde suplementar – alta de 7,1% nos quatro trimestres móveis findos no 3° trimestre. 

• Auto - cresceu 5,6%, representando market share de 44% no segmento de Danos e Responsabilidades;  

 • Rural - avançou 21,5% (market share de 13% dos prêmios no segmento de Danos e Responsabilidades);  

 • Vida Risco - 13% de contribuição no segmento de Pessoas e alta de 17,8%;  

 • Patrimonial – Massificados - 13% de contribuição no segmento de Danos Responsabilidades e taxa de 1,1%;  

 • Habitacional - 6% de contribuição, e taxa de 13,2% no segmento de Danos e Responsabilidades; 

• Transporte - 5% de contribuição e taxa de 8%.



20

SINCOR-RJ PREVIDÊNCIA & SEGUROS • Nº 681

20

Pe
ss

oa
s

Seguro de Vida foi o destaque em 2021 
Dados oficiais da Susep indicam que os seguros 
de pessoas, incluindo o VGBL, geraram receita 
de prêmios da ordem de R$ 145,5 bilhões de 
janeiro a outubro. Esse valor é 15,3% superior 
ao apurado no mesmo período, em 2020.  

O grande destaque foi o seguro de vida, que 
atingiu o montante de R$ 19,03 bilhões, o que 
corresponde a um crescimento de 16,8% em 
relação aos 10 primeiros meses do ano passado. 

A sinistralidade do seguro de vida, individual 
e em grupo, continuou a trajetória de queda, 
atingindo 50,2% em outubro deste ano.  

Em setembro, havia sido registrado um 
percentual de 62,4%.  

De acordo com a Susep, outubro foi o sexto 
mês consecutivo de queda, desde o pico de 
sinistralidade dessa linha de negócio, em abril 
de 2021, quando atingiu 97,3%. 

O mercado, como um todo, arrecadou R$ 
249,64 bilhões no acumulado até outubro, o 
que corresponde a R$ 29,30 bilhões a mais do 
que no mesmo período de 2020.  

Em termos percentuais, o acumulado de 2021 
apresentou crescimento de 13,3%.  

Considerando apenas os segmentos de seguros, 
o crescimento observado foi de 14,7%.  

O VGBL foi destaque, com arrecadação de 
R$ 10,37 bilhões no mês de outubro, o que 
corresponde a crescimento de 27,9% em 
relação ao mesmo mês de 2020. 

PANDEMIA

Os seguros de pessoas têm se destacado durante 
a pandemia não apenas pelo crescimento da 
receita, mas pela relevância no atendimento às 
famílias atingidas direta ou indiretamente pela 
Covid. 

Segundo o presidente da Federação Nacional 
de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), 
Jorge Nasser, as empresas do setor pagaram 
aproximadamente R$ 5,4 bilhões em sinistros 
decorrentes do coronavírus entre abril de 2020 
e outubro deste ano.  

Em 2021, até setembro, foram pagos R$ 4,3 
bilhões em indenizações aos familiares de 
segurados mortos.  

Segundo Nasser, no total, foram quase 148 mil 
indenizações pagas. 

Em entrevista para a imprensa, ele revelou 
que esses dados não incluem as devoluções 
de reservas por morte dos participantes dos 
planos de previdência privada aberta ou os 
valores de resgates dos planos previdenciários. 
“Podemos dizer que estamos enfrentando, 
aprendendo e crescendo na adversidade”, 
acentuou o executivo. 

Ele acrescentou ainda que “é motivo de grande 
orgulho” afirmar que o mercado atendeu a 
tempo e a hora o chamamento da sociedade. 
“É notória a velocidade com que estruturamos 
as nossas operações para responder uma 
demanda muito maior de atendimento e 
pagamento de benefícios”, frisou. 

Nova diretoria eleita 
No dia 16 de dezembro, foi realizada Assembleia Geral Ordinária da FenaPrevi com as associadas para 
eleger a nova diretoria da entidade para o triênio 2022 – 2025. 

A partir do dia 07 de fevereiro de 2022, a federação será presidida por Edson Franco, atual CEO da 
Zurich no Brasil, que já comandou a FenaPrevi anteriormente, de 2016 a 2019.
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Filial Digital AXA e a inovação 
na experiência digital do corretor 

de seguros
A pandemia acelerou processos de digitalização e 
mudanças de comportamento na vida de todos - na esfera 
privada e no ambiente de negócios. Com a AXA no Brasil 
não foi diferente. A companhia já vinha intensificando 
a transformação digital do negócio há alguns anos e 
dentro desse processo a Filial Digital desempenha papel 
fundamental.  

A estrutura existe desde 2019 e, com três anos de 
amadurecimento contínuo, apresentou em 2021 
crescimento recorde. Até o início de novembro, em 
comparação com o ano passado, registrou aumento 
de 80% de novos corretores cadastrados, ampliando 

significativamente a base comercial da companhia, sobretudo em produtos massificados, como 
Empresarial e Condomínio, carteiras que estão crescendo forte este ano. 

Um dos princípios norteadores da Filial Digital é oferecer ao corretor AXA uma experiência digital, 
utilizando a tecnologia para facilitar e agilizar as interações, a venda, o acompanhamento da carteira, 
e também o pós-venda, no momento do sinistro, que conta com processos de vistoria remota através 
de app e processos de indenização simplificados com pagamento em até cinco dias úteis para casos de 
baixa, complexidade. 

No início deste ano, por exemplo, o processo de cadastro de novos parceiros foi revisitado e 
implementamos captação automática de dados, revisão de documentos exigidos e assinatura digital, 
eliminando por completo a transação off-line. As jornadas de onboarding estão sendo revisitadas 
para uma experiência mais fluida e seguimos investindo forte em capacitação, não só em relação aos 
produtos da companhia, mas também agregando valor ao dia a dia do corretor, com treinamentos para 
apoiá-lo na transformação digital do próprio negócio. Tudo isso integrado com o Portal do Corretor, 
onde todo o fluxo de negócios, acompanhamento de produção e transações operacionais acontecem.  

Além de todo investimento em tecnologia e dados, seguimos acreditando no contato humano. Todo o 
corretor novo que entra na AXA recebe um consultor de negócios que o acompanhará em toda a sua 
trajetória na companhia. Essa aproximação transcende a venda, porque entendemos que estabelecer a 
confiança na relação pode ser decisivo para os negócios. Para estreitar o relacionamento, promovemos 
uma trilha contínua de encontros on-line, com os eventos do Café + Conteúdo, e estamos retomando 
a agenda presencial também. 

O balanço do ano é extremamente positivo e posso garantir que teremos mais novidades em breve, 
oferecendo ao corretor uma proposta de valor diferenciada, que o reconhece com incentivos comerciais 
- como a campanha de viagem, vouchers de premiação intermediária e muito conteúdo feito sob 
medida. Que venha 2022!  

Estamos prontos!

Felipe Granato – Gerente Filial Digital BR da AXA no Brasil 

Branded Content
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Captação líquida avança 315% em 
outubro

A previdência privada aberta voltou a registrar 
avanço significativo. Segundo estatística 
divulgada pela Federação Nacional de 
Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), referente 
ao desempenho acumulado nos 10 primeiros 
meses do ano, houve melhora expressiva nos 
números, indicando a recuperação gradual 
do mercado. Somente em captação líquida 
foram arrecadados R$ 2,6 bilhões em outubro, 
crescimento de mais de 315% em relação ao 
mesmo mês de 2020.  

Na avaliação da FenaPrevi, tais números 
expõem a retomada gradativa do crescimento 
dos planos de previdência privada em 2021, 
impactados pela pandemia e as incertezas 
econômicas.   

A federação informa ainda que esse saldo 
positivo corresponde ao valor do montante 
bruto captado pelos planos de caráter 
previdenciário, de R$ 11,3 bilhões, menos 
os resgates efetuados no período, de R$ 8,7 
bilhões.  

Esses dois valores revelam avanço de 26,9% e 
5,1% no mês, respectivamente, frente aos dados 
apresentados em outubro do ano anterior.  

Segundo o diretor da Fenaprevi, Marcelo 
Picanço, a alta na captação líquida mostra um 
otimismo com a retomada econômica, que 
ocorre gradativamente no país e no mundo. 
“Apesar do cenário volátil, a expectativa é que 
esse tipo de investimento continue crescendo 
nos próximos períodos”, revela o executivo.  

ACUMULADO

Entre janeiro e outubro também houve retomada 
da poupança de longo prazo.  

Os aportes somaram mais de R$ 112 bilhões, 
volume 15,2% maior. Já os resgates cresceram 
no período 25%, alcançando R$ 84,7 bilhões.  

Já a captação líquida registrou leve recuo, de 
7,3%, somando R$ 27,3 bilhões nos dez meses. 
Todos os percentuais resultam da comparação 
com o mesmo recorte de 2020.  

Em termos de reservas, as provisões superaram 
a marca de R$ 1 trilhão, com aumento de 5,9% 
em relação ao ano prévio. “Os índices de 2021 
indicam uma recuperação do que foi perdido em 
2020. A tendência é que, de forma gradativa, as 
pessoas retomem seus investimentos, deixando 
de lado o foco nos percalços do presente e 
voltando a se preocupar com o futuro”, observa 
Picanço.  

Dedução no IR  

De acordo com o diretor da FenaPrevi, a 
chegada ao último mês do ano motiva quem faz 
a declaração completa do Imposto de Renda a 
buscar os planos de previdência complementar, 
em especial o PGBL, ou a realizar aportes 
maiores em dezembro devido à possibilidade 
do diferimento fiscal de até 12% da renda bruta 
para a base de cálculo do IR.  

É importante, porém, ter atenção à data limite 
para o aporte (31 de dezembro) e, no caso de 
quem ainda não possui o plano, observar os 
prazos operacionais das empresas para não 
perder a oportunidade. 

Segundo Marcelo Picanço, alta na captação mostra otimismo com a 
retomada econômica.
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Para saber mais, procure o seu Gerente Comercial.

Central de Atendimento Zurich: 4020 4848 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 285 4141 (demais localidades).
SAC: 0800 284 4848 (território nacional) e 0800 275 8585 (deficiente auditivo).  |  Ouvidoria: 0800 770 1061 (de segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h).

/zurichnobrasil @zurichnobrasil Zurich Insurance zurich.com.br

Zurich Brasil Vida e Previdência S.A. – CNPJ nº 01.206.480/0001-04 – Código SUSEP 06157; Os produtos do Zurich Previdência Individual foram aprovados pela SUSEP sob os números: 
15414.900079/2017-32, 15414.901164/2015-56, 15414.900664/2018-13, 15414.900938/2017-93, 15414.901085/2018-98, 15414.900081/2017-10, 15414.901715/2018-24, 15414.901496/2017-01, 

15414.628960/2019-62, 15414.900244/2018-37, 15414.629739/2019-21, 15414.900082/2017-56, 15414.900012/2017-06, 15414.600460/2020-08, 15414.601040/2020-31, 15414.629742/2019-45, 
15414.615896/2020-93, 15414.613776/2020-51, 15414.618464/2020-34, 15414.900085/2017-90, 15414.901165/2015-09, 15414.900665/2018-68, 15414.900939/2017-38, 15414.901086/2018-32, 

15414.900087/2017-89, 15414.901716/2018-79, 15414.901498/2017-91, 15414.628963/2019-04, 15414.900245/2018-81, 15414.629744/2019-34, 15414.900088/2017-23, 15414.900013/2017-42, 
15414.600461/2020-44, 15414.601041/2020-85, 15414.629751/2019-36, 15414.615900/2020-13, 15414.613778/2020-41, 15414.618468/2020-12. Para estes produtos, existe a possibilidade de opção ou não 

pelo critério de tributação por alíquotas decrescentes. A aprovação do plano pela Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

São muitas vantagens para você e  
para os clientes. Confira:

• Sem taxas de carregamento.

• Portal exclusivo de Previdência, com tudo o que você 
precisa. Informações de clientes, remuneração, histórico 
de rentabilidade e relatórios completos.

• Simulador de planos ágil e ferramenta de contratação 
web, facilitando a captação de novos clientes.

• Remuneração atrativa e acordo de produção com 
condições diferenciadas para parceiros.

Zurich Previdência 
Individual
Planejando o futuro:  
o dos clientes e o seu.

O Zurich Previdência Individual 
oferece opções para todos os perfis 
de investidores, dos moderados 
aos arrojados, com a confiança e a 
solidez de um dos maiores grupos 
seguradores do mundo.
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TOKIO MARINE

SEGURADORA

Uma Seguradora
completa pra você

ir mais longe.

Quer saber mais?
Fale com o seu
Gerente Comercial.

RESOLVE

Este Seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S/A – CNPJ 33.164.021/0001-00 – Código SUSEP 06190. Tokio Marine Vida Individual – Processo SUSEP 15414.900142/2017-31.  
Consulte as Condições Gerais em www.tokiomarine.com.br. Para abertura de sinistro, Assistência 24 horas ou outras informações, ligue para 0800 30 TOKIO (0800 30 86546).  
O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do Corretor  
de Seguros e da Sociedade Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br. Dezembro/2021.

O Cliente precisa de
uma consulta médica
de madrugada?

Só o Seguro Tokio Marine Vida vem com a Cobertura 

Resolvedora. Isso significa que, da orientação médica 

online para o Cliente e mais duas pessoas, sem custos 

extras, à Assistência Funeral, ele Resolve.

SEGURO
TOKIO MARINE
VIDA COM
TELEMEDICINA

Aplicativo Vida Saudável: 
videoconsulta com nutricionistas  
e personal trainer

Declaração pessoal de saúde 
por telefone, sem formulários
e constrangimentos

Descontos em medicamentos,  
lojas online e serviços de delivery

Cobertura para doenças graves, 
incluindo diagnóstico de câncer

tokiomarine.com.br

Tokio Marine Seguradora

/TokioMarineSeguradora

AF_17.5.1705.4936_TM_An.Tele Medicina Einstein Rev.Sincor_21x28cm.indd   1AF_17.5.1705.4936_TM_An.Tele Medicina Einstein Rev.Sincor_21x28cm.indd   1 23/11/21   17:3923/11/21   17:39

Primeira Fase começou em 15 de 
dezembro
A primeira fase do Open Insurance, que 
teve início no dia 15 de dezembro, permite o 
compartilhamento de dados públicos sobre os 
canais de atendimento e os produtos de seguro, 
previdência aberta e capitalização disponíveis 
para comercialização. Essa fase se estenderá 
até 30 de junho de 2022.  

Segundo a Susep, a implementação do Open 
Insurance é realizada em sincronia com a 
entrada desses produtos no funcionamento 
do Open Banking, “evitando assimetrias entre 
os Sistemas e consolidando o processo de sua 
integração em um modelo de Open Finance”. 

A Susep recomenda o acesso ao portal, https://
opinbrasil.com.br, que traz conteúdo específico 
e atualizado destinado a atender as demandas 
de cidadãos, desenvolvedores e sociedades 
participantes.  

Lá, o diretório de participantes, por sua 
vez, é peça chave do ecossistema, por meio 
do qual as companhias deverão efetuar 
seus registros no Open Insurance, o que 
permitirá o gerenciamento dos acessos e o 
compartilhamento de todas as informações 
nesse ambiente.  

Por fim, o service desk disponibilizará 
atendimento gratuito e ininterrupto para o 
funcionamento do Sistema, dando tratamento 
formal às diferentes demandas das empresas. 

Até 04 de março de 2022 as empresas deverão 
realizar testes de conformidade e registros das 
APIs que permitirão o acesso às informações 
compartilhadas, de maneira a conferir maior 
segurança e eficiência ao desenvolvimento 
dessa etapa. 

Em comunicado, a autarquia assegurou que, 
neste primeiro momento, o Open Insurance 
garantirá um acesso mais fácil para o 
consumidor aos produtos e serviços disponíveis 

no mercado de seguros, criando condições mais 
favoráveis, também, para que as entidades 
participantes divulguem informações públicas 
relevantes para seus clientes e para o público 
em geral. “O Open Insurance vai permitir o 
compartilhamento padronizado de dados e 
serviços por meio de abertura e integração de 
sistemas no âmbito dos mercados de seguros, 
previdência aberta e capitalização”, acrescenta 
a Susep. 

Nas fases seguintes, o ecossistema permitirá que 
os consumidores, mediante seu consentimento 
formal, possam compartilhar dados pessoais 
dentro do ambiente, de forma segura, ágil, 
precisa e conveniente. 

De acordo com a Susep, com base nessa ampla 
disponibilidade de dados, surgirão produtos 
cada vez mais customizados, eficientes e 
adequados ao consumidor, com potencial para 
alavancar o desenvolvimento do setor e criar 
“condições mais favoráveis para a promoção 
da cidadania financeira, além de promover o 
desenvolvimento econômico e social do país”.  
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TOKIO MARINE

SEGURADORA

Uma Seguradora
completa pra você

ir mais longe.

Quer saber mais?
Fale com o seu
Gerente Comercial.

RESOLVE

Este Seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S/A – CNPJ 33.164.021/0001-00 – Código SUSEP 06190. Tokio Marine Vida Individual – Processo SUSEP 15414.900142/2017-31.  
Consulte as Condições Gerais em www.tokiomarine.com.br. Para abertura de sinistro, Assistência 24 horas ou outras informações, ligue para 0800 30 TOKIO (0800 30 86546).  
O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do Corretor  
de Seguros e da Sociedade Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br. Dezembro/2021.

O Cliente precisa de
uma consulta médica
de madrugada?

Só o Seguro Tokio Marine Vida vem com a Cobertura 

Resolvedora. Isso significa que, da orientação médica 

online para o Cliente e mais duas pessoas, sem custos 

extras, à Assistência Funeral, ele Resolve.

SEGURO
TOKIO MARINE
VIDA COM
TELEMEDICINA

Aplicativo Vida Saudável: 
videoconsulta com nutricionistas  
e personal trainer

Declaração pessoal de saúde 
por telefone, sem formulários
e constrangimentos

Descontos em medicamentos,  
lojas online e serviços de delivery

Cobertura para doenças graves, 
incluindo diagnóstico de câncer

tokiomarine.com.br

Tokio Marine Seguradora

/TokioMarineSeguradora
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Sicoob Coopvale quer expandir a 
parceria com corretores  
Os Corretores de Seguros associados ao Sicoob 
Caoopvale podem esperar mais novidades 
em 2022. A cooperativa de crédito vai manter 
o ritmo de divulgação de novas parcerias, 
promoções e soluções financeiras, com o 
objetivo de estreitar cada vez mais os laços com 
a categoria. A ideia é continuar identificando 
oportunidades no setor de seguros, afirma o 
presidente da entidade, Angelo Galatoli.  

“Atuamos há 53 anos no segmento de crédito, 
com uma cooperativa de livre admissão, 
permitindo que pessoas físicas e jurídicas do 
país inteiro se associem. Em fevereiro de 2021, 
para o fortalecimento do negócio, o Sicoob 
Coopvale incorporou o Sicoob Credicor-RJ, 
adquirindo mais experiência para atender ao 
público de Corretores e empresas Corretoras. 
Assim, ao longo deste ano, a cooperativa 
buscou se aproximar ainda mais da categoria”, 
recorda Angelo.  

Quase um ano depois de incorporar a Credicor-
RJ e se tornar uma instituição robusta com 
quase 7 mil associados em todo o país, o Sicoob 
Coopvale já tem na carteira a participação (e 
o patrocínio) em um evento voltado para o 
setor de seguros. Foi o Connection 2021, que 
aconteceu em setembro. Com o lema “Conexão 
– Evolução – Negócios”, o encontro teve como 
principal objetivo conectar Corretores de todo o 
país, para o aproveitamento de oportunidades e 
networking com diferentes players do mercado 
de seguros. 

Neste evento, Angelo participou do painel 
“Transformação Digital: o caminho para 
o Corretor de Seguros”, juntamente com 
lideranças do mercado de seguros. “Foi uma 
experiência enriquecedora, pois associamos 
as novidades que têm acontecido no setor 
financeiro com as que têm sido implementadas 
no setor de seguros. Falamos do Open Banking, 
entre outros temas interligados, e tivemos 
a oportunidade de interagir com corretores, 
identificando muitas potencialidades e 
oportunidades”, diz. 

Aproveitando a proximidade com a categoria, 
o Sicoob Coopvale desenvolveu uma promoção 
para os Corretores se associarem à cooperativa 
ao longo de quase todo este ano. As condições 
especiais para as novas associações terminaram 
no último dia 31 de outubro. No entanto, logo 
em seguida, a cooperativa de crédito lançou 
mão de outra campanha, desta vez para o 
financiamento de veículos novos ou usados, 
com taxas reduzidas. Essa promoção está em 
vigor até o próximo dia 31 de dezembro.  

Para o ano de 2022, a cooperativa espera 
contar com novos Corretores na condição 
de associados, disponibilizando produtos 
e serviços completos, como opções de 
investimentos, serviços de pagamento e 
cobrança, previdência, cartões e linhas de 
crédito, ressalta Angelo. “A cooperativa oferece 
todas as soluções financeiras que os bancos 
tradicionais disponibilizam, porém com taxas 
mais justas e gerando retorno aos associados, 
seja com a distribuição das sobras anuais, ou 
através dos projetos sociais que a cooperativa 
tem patrocinado, praticando o sétimo princípio 
do cooperativismo voltado para atuação junto 
às comunidades nas quais a cooperativa se 
insere”, completa.

Texto assinado por Bianca Rocha.
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Eduardo Dal Ri assume presidência
da HDI 

A HDI Seguros anunciou, oficialmente, que, a 
partir de 1º de janeiro, Eduardo Dal Ri assumirá a 
liderança da seguradora, após a saída de Murilo 
Setti Riedel do cargo de CEO.   

De acordo com a companhia, Eduardo Dal ri 
tem mais de 25 anos de atuação no mercado 
e é reconhecido por ter amplo conhecimento 
operacional e de gestão, além de robusta 
experiência no relacionamento com clientes e 
corretores de seguros.   

No mesmo comunicado, a HDI elogiou o trabalho 
realizado por Murilo Riedel, que estava há 22 anos 
na seguradora e cinco como CEO.  

O texto destacou ainda que Riedel foi responsável 
por fazer da HDI uma empresa “Humana, Digital 
e Inovadora” e liderou um dos mais extensos 

projetos de transformação digital do mercado 
de seguros. Durante sua gestão, foram 
reformulados processos e produtos com o uso 
de inteligência artificial e desenvolveu novos 
modelos de negócios.  

ESTRATÉGIA

Segundo o presidente do Conselho de 
Supervisão da HDI Seguros, CEO da HDI 
International AG e Membro do Conselho de 
Administração da Talanx AG, Wilm Langenbach, 
a chegada de Eduardo Dal Ri vai garantir a 
estratégia de crescimento da HDI Seguros por 
meio da diversificação de produtos, digitalização 
acelerada e parcerias. “A contribuição de Murilo 
e a sua liderança foram diferenciais para o bom 
desempenho da operação local. Estamos muito 
felizes com a vinda de Eduardo e sabemos que 
traz uma bagagem primordial para esse novo 
momento da companhia”, avaliou Langenbach.  

O novo CEO da HDI se disse “muito entusiasmado” 
por receber a liderança da companhia e adiantou 
que volta com a missão “de fortalecer ainda 
mais” a posição da seguradora no Brasil. “Venho 
cooperar para a construção de uma seguradora 
Top 5, que oferece soluções inovadoras para 
nossos clientes e corretores. Estou ansioso 
para escrevermos juntos o próximo capítulo da 
seguradora”, revelou Eduardo Dal Ri.  

Já Riedel agradeceu por ter tido a oportunidade 
de liderar uma equipe de “profissionais altamente 
qualificados” e aos líderes da HDI International e 
da Talanx pela oportunidade de crescer com a 
empresa. “Agora estou caminhando para novos 
desafios, sempre pensando no crescimento do 
nosso setor”, observou o executivo.   

Dal Ri afirma que chega para cooperar na “construção de 
uma seguradora Top 5”

Riedel vai assumir posto no Santander 
Murilo Riedel já anunciou que será CEO de Seguros do grupo Santander, que tem, inclusive, parceria firmada com a 
HDI.  

Os dois grupos dividem o controle da Santander Auto. “Será um desafio dar corpo a uma estrutura de muita força e que 
já gera bilhões em resultados. Um momento muito especial em minha carreira”, afirmou o executivo, em entrevista ao 
blog “Sonho Seguro”, da jornalista Denise Bueno. 

A seguradora Santander auto anuncia como “diferencial” a oferta conjunta de seguros e financiamentos para a compra 
de veículos.
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Bradesco destaca o papel do Corretor
O presidente da Bradesco Seguros, Ivan 
Gontijo, afirmou, em entrevista coletiva 
para a imprensa, concedida no dia 14 de 
dezembro, que o investimento em tecnologia 
melhora a experiência do cliente e facilita o 
trabalho do Corretor. “Aprimorar os canais de 
comercialização fez toda a diferença em 2021. 
As vendas cresceram 72% nas plataformas de 
janeiro a setembro. Independentemente do 
formato, o Corretor de Seguros é uma peça 
fundamental nessa cadeia”, ressaltou Gontijo.  

Ele acrescentou ainda que a Bradesco criou 
uma plataforma onde o corretor pode acessar 
e assistir a capacitações das suas áreas de 
interesse para se tornar cada vez mais um 
consultor dos seus clientes. “Ele tem a expertise, 
conhece e escolhe o produto, faz a aproximação 
das partes e, acima de tudo, auxilia na hora do 
sinistro”, destacou o executivo.  

Segundo Gontijo, com a ajuda do Corretor, 
a companhia observou as necessidades dos 
clientes para criar mais de 15 produtos ao longo 
de 2021. O foco foi direcionado para soluções 
regionalizadas. “Temos como meta olhar para o 
cliente, entender suas principais preocupações, 
objetivos e o que ele espera receber em troca 
quando nos procura”, afirmou. 

Na entrevista, Gontijo frisou ainda que 
a pandemia aumentou a percepção da 
necessidade de proteção para as pessoas. Nesse 
contexto, ressaltou também que, mesmo que 
a transformação digital tenha vindo para ficar, 
será preciso atender todos os tipos de clientes, 
“até mesmo os analógicos”. 

Por fim, anunciou que a Bradesco Seguros planeja 
dobrar o investimento em tecnologia em 2022. Em 
valores, isso significa investir aproximadamente 
R$ 1 bilhão na transformação digital. 

A companhia chegou ao final de 2021 com 29 
milhões de clientes. Ao longo do ano, pagou R$ 
31 bilhões em indenizações e benefícios, sendo 
R$ 4,5 bilhões destinados exclusivamente à 
Covid-19, em saúde, vida e habitacional.  

Allianz é vencedora do Prêmio Reclame Aqui 

A Allianz foi a vencedora na categoria “Seguros 
em Geral” do “Prêmio Reclame Aqui”. No 
total, 801 empresas de diferentes segmentos 
disputaram o voto popular em 148 categorias. 

O prêmio reconhece o trabalho das empresas 
que mais respeitam o consumidor, valorizando o 
atendimento e proporcionando uma experiência 
positiva. Os vencedores foram anunciados no 
dia 06 de dezembro, em cerimônia online. 

Segundo o diretor de Marketing, Transformação 
e Organização da Allianz Seguros, Luiz Cartolano, 
esse reconhecimento é resultado de todo o 
trabalho desenvolvido pelos colaboradores 
da Allianz e reforça que a companhia está no 
caminho certo ao colocar o cliente no centro de 
suas ações. “Seguiremos nos empenhando e nos 
aperfeiçoando constantemente para que nossos 
segurados tenham as melhores experiências 
e acesso a produtos simples e intuitivos, assim 
como um atendimento ágil e descomplicado”, 
completou.
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CNseg divulga ranking do mercado  
A Confederação Nacional das Seguradoras 
(CNseg) desenvolveu nova versão do “Ranking 
do Setor de Seguros”, baseado em dados que 
serão atualizados mensalmente. O ranking 
está disponível neste endereço eletrônico: 
https://www.cnseg.org.br/ranking-do-setor-de-
seguros.html 

Segundo o presidente da entidade, Marcio 
Coriolano, o ranking contempla a arrecadação 
de prêmios por segmentos e ramos e tem como 
objetivo principal ser mais uma ferramenta para 
melhor informar o público interessado sobre 
o desempenho do setor e suas mudanças. “A 
iniciativa faz parte da nossa sistemática diretriz 
de ampliar ao máximo o acesso a informações 
básicas e analíticas para utilização por 
profissionais do setor, especialistas, estudiosos, 
estudantes e consumidores”, frisa o executivo. 

O ranking foi estruturado para facilitar as 
consultas e ampliar o já vasto conteúdo sobre 
o setor, divulgado no portal da CNseg, na área 
denominada “Análise e Estatísticas”.  

Os dois rankings agora publicados apresentam 
as seguintes abordagens: um referente aos 
grupos econômicos classificados por segmento 
e o outro, por empresas posicionadas por 
segmento e principais produtos.  

Para as análises de desempenho do setor, um 
estudo da CNseg concluiu que a melhor variável 
é o prêmio direto para as operações de seguros 
de Danos e Responsabilidades e Planos de Vida 
Risco.  

Para os Planos de Acumulação, são as 
contribuições; para Capitalização, o faturamento 
e, para Saúde Suplementar, as contraprestações 
líquidas. 

Coriolano enfatiza que a novidade, que o 
diferencia de outros rankings publicados, 
é que a versão da CNseg abrange todas as 

operações do setor, abrindo por ramos e 
atualizando mensalmente. “Outra novidade 
é a apresentação de dados e índices pré-
formatados e acumulados até o último mês 
de atualização, o que capta melhor essas 
mudanças. Há segregação dos dados e índices 
com e sem Saúde Suplementar, porque a 
base de divulgação da Susep e da ANS tem 
defasagens diferentes com relação ao mês de 
referência, destaca Marcio Coriolano.  

Ele explica ainda que o ranking da CNseg 
não pretende demonstrar “qualidade” ou 
“extensão” das operações, tendo em vista que 
as companhias têm suas próprias estratégias de 
posicionamento no mercado, exposição a riscos 
e diferenciação de produtos. “Além disso, há 
outros tipos de ranking, com outros atributos, 
como lucratividade ou índice combinado. Ao 
longo do tempo, pretendemos harmonizar 
conceitos para agregar outros tipos de ranking, 
o que exige cuidado estatístico adicional, para 
que sejam evitadas avaliações sem adequado 
embasamento técnico”, acrescenta. 

A primeira edição utiliza os dados referentes ao 
mês de setembro. 
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Feijoada do CVG-RJ reúne 300 
participantes 
A tradicional “Feijoada do CVG-RJ” reuniu mais 
de 300 pessoas em sua 21ª edição, realizada dia 
11 de dezembro, no Sheralton Hotel. 

O evento mais aguardado do mercado foi 
realizado com enorme sucesso. Alegria e 
confraternização deram o tom da comemoração 
natalina, que contou com a presença de 
Papai Noel para encantamento das crianças 
presentes. 

Na ocasião, ao saudar os participantes o 
presidente da entidade, Octávio Perissé, lembrou 
o momento difícil provocado pela pandemia, mas 
comemorou o fato de o mercado novamente 
“celebrar a nova realidade que se apresenta 
com a vacinação avançada dos brasileiros, 
provocando um declínio acentuado da doença”. 

Nesse sentido, Perissé anunciou que pretende 
retomar paulatinamente as atividades sociais 
presenciais, incluindo os cursos e eventos 
técnicos e educacionais, que são a marca do CVG-
RJ. “Somos uma grande família, cuja união tem 
levado mensagem de paz, solidariedade e muito 
conhecimento aos que se agregam aos nossos 
propósitos sociais e culturais”, disse o executivo. 

Atração

Uma das atrações do evento foi o ator Eri 
Johnson, que fez uma participação especial. Ele 
cantou, fez fotos com os presentes e encantou 
a todos por sua simpatia. 

Houve ainda apresentação de banda de pagode 
ao vivo. 

“SOU SEGURA SUMMIT” atinge objetivos 

A primeira edição do “SOU SEGURA SUMMIT”, 
organizado pela associação que representa as 
mulheres do mercado de seguros,  superou as 
expectativas e os objetivos estabelecidos. 

O evento, realizado nos dias 1º e 02 de 
dezembro, em formato híbrido, reuniu 
mais de 60 palestrantes que abordaram os 
principais temas impactantes para a mulher 
contemporânea. 

No total, foram apresentadas 10 trilhas de 
conteúdo, com temáticas como carreira, 

liderança, comportamento, seguros, proteção 
financeira, diversidade e inclusão, ESG e 
inovação e tecnologia, além de capacitações 
e treinamentos para que os participantes 
apliquem na vida pessoal e na carreira. 

Cartilha

Outra novidade importante foi o lançamento, 
no final do primeiro dia do evento, da cartilha 
“Melhores Práticas em Igualdade e Equidade de 
Gênero”, elaborada pela SOU SEGURA. 

A cartilha está disponível neste link: https://bit.
ly/31q7Psq 

Prêmio 

Além disso, antes do encerramento do evento, 
houve ainda a solenidade de entrega do 
Prêmio “SOU SEGURA”, que valoriza, reconhece 
e incentiva os esforços das empresas e de 
profissionais do mercado de seguros que melhor 
desenvolvem a cultura de equidade de gênero e 
promovem o empoderamento das mulheres. 

A novidade desta edição foi a criação de três 
categorias especiais - “Mulher Destaque”, “CEO 
Destaque” e “CEO Mais Inclusivo”, que tiveram 
como vencedores, respectivamente, Sheila 
Garcia (AON Holdings), Erika Médici (AXA) e 
Marcelo Homburger (AON).
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de dívidas 
A Câmara dos Deputados aprovou, no dia 16 de 
dezembro, o projeto de lei complementar que cria 
o Programa de Reescalonamento do Pagamento 
de Débitos no Âmbito do Simples Nacional (Relp), 
que beneficia micros e pequenas empresas, 
incluindo Corretoras de Seguros. Como a 
proposta já havia sido aprovada no Senado, fica 
faltando apenas a sanção presidencial para virar 
lei. 

De acordo com comunicado da Câmara, o 
programa permite o parcelamento de dívidas 
de empresas participantes do Simples Nacional, 
inclusive quem está no regime de recuperação 
judicial.  

Todas poderão aderir ao Relp até o último dia 
útil do mês seguinte ao de publicação da futura 
lei. 

A primeira parcela deverá ser paga na mesma 
data para que se possa ter o pedido deferido. 

O texto prevê descontos sobre juros, multas 
e encargos proporcionalmente à queda de 
faturamento no período de março a dezembro 
de 2020 em comparação com o período de 
março a dezembro de 2019.  

Depois desses descontos e do pagamento do 
valor referente à entrada, o saldo restante 
poderá ser parcelado em até 180 meses, com 
vencimento no mês de maio de cada ano. 
Entretanto, para dívidas com a Previdência 
Social, o parcelamento será em 60 meses. 

A Câmara informou ainda que, pela proposta, 
as primeiras 12 parcelas deverão corresponder 
a 0,4% da dívida consolidada; da 13ª à 24ª, a 
soma total deve ser igual a 0,5% dessa dívida; o 
total da 25ª à 36ª parcela deverá somar 0,6% da 
dívida; e a soma da 37ª parcela em diante será o 
que sobrar dividido pelo número de prestações 
restantes. 

Cada parcela terá um valor mínimo de R$ 300,00 
exceto no caso do MEI, que poderá pagar R$ 50 
ao mês. A correção será pela taxa Selic, incidente 
do mês seguinte ao da consolidação da dívida 
até o mês anterior ao do pagamento, mais 1% 
no mês em que houver a quitação da parcela. 

Poderão ser parceladas quaisquer dívidas 
no âmbito do Simples Nacional, desde que o 
vencimento tenha ocorrido até a competência 
do mês imediatamente anterior à entrada em 
vigor da futura lei. 

Também poderão ser incluídos no Relp os 
débitos de parcelamento previsto na lei de 
criação do Simples Nacional (em 60 meses); 
aqueles da Lei Complementar 155/16, de 120 
meses; e do último parcelamento, de 145 a 175 
parcelas (Lei Complementar 162/18). 

Durante 188 meses, contados do mês de adesão 
ao Relp, o contribuinte não poderá participar de 
outras modalidades de parcelamento ou contar 
com redução do montante principal, juros ou 
multas e encargos.  

A exceção é para o parcelamento previsto no 
plano de recuperação judicial, de 36 meses. 

Muitas vantagens para associado(a)s 

Corretores e Corretoras de Seguros, ser 
associado ao Sincor-RJ é muito mais do que 
poder usufruir diversos benefícios. Com o 
apoio do seu Sindicato, você pode aumentar 
a representatividade da Classe e, junto com 
a diretoria, lutar por melhores e mais justas 
condições de trabalho.  

Venha fazer parte do nosso quadro associativo!  

Faça agora mesmo o seu pré-cadastro neste 
endereço eletrônico: https://www.sincor-rj.org.
br/associacao 
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inúmeras vantagens. 

 A associação oferece aos Corretores e 
Corretoras de Seguros, pessoa física ou jurídica, 
uma ampla rede de benefícios individuais e 
vantagens relevantes para o desenvolvimento 
da sua profissão.  

Além disso, ao se tornar sócio, você fortalece 
a categoria e aumenta a representatividade da 
classe. 

Veja algumas das vantagens em se tornar 
sócio:  

1. Garantia de respaldo jurídico; 

2. Acesso a descontos e benefícios; 

3. Oportunidades de cursos e treinamentos; 

4. Fontes de informação e network; e 

5. Promoção de integração e troca de 
experiências; 

Sincor-RJ vai sortear uma TV 

O Sincor RJ vai sortear uma TV de 50 polegadas 
para os Corretores e Corretoras de Seguros 
associado(a)s. 

Confira as regras em nosso site (www.sincor-rj.
org.br) e participe! 

Inscreva-se no canal e ative o sininho para 
receber todas as nossas notificações. E não 
esqueça de deixar o seu “like”! 

É muito fácil participar. Veja as regras do sorteio: 

1) Ser inscrito no Canal do youtube do Sincor 
RJ, se não for inscrito, inscreva-se; 

 2) Deixar o like (Gostei) no vídeo da promoção;  

3) Ativar o sininho para receber as notificações 
do canal; e 

4) Ser Corretor(a) de Seguros com registro 
ativo na Susep e associado(a) ao Sincor-RJ 
com as suas mensalidades associativas em 
dia. 

Atendimento em home office 

O Sincor-RJ informa que, em decorrência da 
pandemia e por uma questão de segurança 
dos seus funcionários e colaboradores e dos 
Corretores e Corretoras de Seguros associados, 
o atendimento continua sendo feito em regime 
de home office, de segunda a sexta, de 09:00 às 
12:00 e de 13:00 às 18:00. 

Além disso, se preferirem, caso precisem 
de apoio do seu Sindicato, os Corretores de 
Seguros também podem entrar em contato 
pelo nosso Whatsapp: 21-96758-7195, 

A diretoria do Sincor-RJ reafirma que a opção 
pelo home office visa também a respeitar as 
orientações das autoridades no combate à 
pandemia. 

Juntos, somos muito mais fortes 

O Sincor-RJ tem uma mensagem importante 
para vocês, Corretores e Corretoras de Seguros 
associados ao nosso Sindicato. Para continuar 
sendo forte e representativo, o Sindicato precisa 
de sua ajuda.   

Reafirme o seu compromisso com o sindicato, 
pagando em dia a mensalidade associativa até 
o dia 15 de cada mês. 

A sua contribuição é sem dúvida, o melhor 
caminho para que possamos continuar lutando 
por melhorias para toda a categoria. 

Somente com o seu apoio, será possível 
alcançar todos os nossos objetivos e metas, 
principalmente neste duro período de 
pandemia. 

Consulte eventuais débitos neste endereço 
eletrônico: 

https://sincorrj.tcsdigital.com.br/digital/central/
admin/default.aspx?EntidadeAtiva=1
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Corretores recebem mais de R$ 1,5 milhão 
com Certificação Digital ICP-Brasil 
Durante o ano de 2021, o Sincor-RJ, enquanto 
Autoridade Certificadora credenciada na 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, 
distribuiu mais de R$ 1,5 milhão aos corretores 
de seguros que atuam com a Certificação 
Digital no Estado do Rio de Janeiro. 

Desde 2014, o Sincor-RJ empreendeu e inovou 
em levar aos Corretores de Seguros do Rio de 
Janeiro mais uma ferramenta de proteção para 
os seus clientes: o certificado digital no padrão 
da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 
– ICP-Brasil. 

Credenciada como uma Autoridade 
Certificadora, a AC Sincor Rio, passou a habilitar 
Corretoras de Seguros como Autoridades de 
Registro, entidades responsáveis pela interface 
com o cliente, que realizam o recebimento, a 
validação, o encaminhamento de solicitações 
de emissão ou revogação dos certificados 
digitais. 

O certificado digital é a garantia de segurança 
tecnológica e jurídica para transações 
eletrônicas e é necessário a milhões de pessoas 
físicas e jurídicas para se relacionarem com os 
órgãos de governo por meio eletrônico. 

Os Corretores de Seguros são profissionais 
especializados em prover a proteção do 
patrimônio, da família, da saúde, da segurança 
financeira dos cidadãos e também oferecer 
soluções para a proteção dos ativos digitais de 
seus clientes. 

Os brasileiros estão acostumados a buscar 
a orientação do Corretor de Seguros, que se 
tornaram referência também na Certificação 
Digital. Exemplo disso são os excelentes 
resultados obtidos pelos Corretores de 
Seguros que também oferecem certificados 
digitais ICP-Brasil aos seus clientes. Apenas 

em 2021, os Corretores de Seguros do Estado 
do Rio de Janeiro que também atuam com a 
Certificação Digital receberam mais de R$ 1,5 
milhão.  

Tanto o Corretor de Seguros pessoa jurídica, 
quanto pessoa física podem atuar com a 
Certificação Digital, mantendo contato com 
os clientes e realizando a validação dos 
requerimentos de emissão de certificados 
digitais. 

Com isso, o Corretor de Seguros tem contato 
direto com um possível cliente para outros 
serviços que oferece. Trata-se de um trabalho 
estratégico, situação que só é possível devido 
à característica da jornada do consumidor de 
certificados digitais.  

Outro ponto a ser levado em consideração é 
que o profissional que necessita do certificado 
também faz parte do público-alvo do mercado 
de seguros, o que aumenta as chances da 
venda de outros serviços para o cliente. Assim, 
a corretora também passa a fazer parte do 
mercado da certificação digital, em pleno 
desenvolvimento e crescimento.

Texto assinado por Rafael Caprarole – Gestor 
de Rede da AC Sincor Rio.
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Precisamos discutir, definitivamente, sobre o rol de 
coberturas, obrigatórias ou não, dos procedimentos 
e eventos em saúde que devem fazem parte de um 
“mínimo existencial” pelas operadoras de saúde.  

O rol de procedimentos e eventos em saúde visa 
garantir e dar publicidade ao direito assistencial 
dos beneficiários dos planos de saúde contratados 
a partir de 1º de janeiro de 1999. Contempla os 
procedimentos considerados indispensáveis ao 
diagnóstico, tratamento e acompanhamento de 
doenças e eventos em saúde, em estrito cumprimento 
ao disposto na Lei 9.656/1998. 

A celeuma se dá em razão da multiplicação de 
tratamentos e descobertas de novas tecnologias 
para o tratamento de doenças e demais patologias, 
enquanto que o rol de coberturas da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar – ANS – prevê um número 
fechado de tratamentos, além do que, a atualização 
para inclusão de novos tratamentos ocorre a cada 
dois anos, o que, por certo, não atende à velocidade 
tecnológica, tão pouco as necessidades dos usuários 
dos planos de saúde que, para verem resguardados 
os seus direitos e, mormente, o seu direito a vida, 
recorrem ao poder judiciário para que supra a lacuna 
entre a previsão expressa do rol e os tratamentos 
existentes no mercado – fenômeno que é conhecido 
como “judicialização da saúde”. 

Tal situação, entretanto, não é nova em nosso 
judiciário. Por vezes, advogados, defensores públicos 
e demais operadores do Direito buscam através da 

tutela jurisdicional garantir que seus constituintes 
possam dispor de tratamentos e coberturas excluídas 
pelas operadoras de saúde, numa luta hercúlea para 
efetivar direitos fundamentais que deveriam se 
sobrepor sem qualquer esforço à taxatividade de um 
rol de atualizações. 

As águas desse debate não encontram mares 
tranquilos, nem mesmo no Poder Judiciário, uma vez 
que o tema já chegou o Superior Tribunal de Justiça 
– STJ, e nem por lá, onde Vossas Excelências são 
dotadas de extremo saber jurídico – o tema é pacífico 
e possui consenso.  

Pelo contrário, enquanto na 3ª Turma do STJ a 
tendência é de que o rol deve ser exemplificativo, 
a 4ª Turma do STJ firmou posição de que ele é 
taxativo, impondo a necessidade de uniformização 
de jurisprudência na corte superior, sob pena de 
insegurança jurídica e assimetrias no mercado. 

A 2ª seção do STJ iniciou o julgamento para definir se a 
lista de procedimentos de cobertura obrigatória para os 
planos de saúde, instituída pela ANS é exemplificativa 
ou taxativa – tendo o relator – Min. Luis Felipe Salomão 
– votado pela taxatividade do rol de procedimentos, 
posição defendida também pela ANS.  

O julgamento foi suspenso após um pedido de vista 
da Exma. Min. Nancy Andrighi.  

Destacamos nossa posição no sentido de que o rol 
de procedimentos deve permanecer exemplificativo, 
garantindo aos usuários acesso aos tratamentos mais 
modernos e, sobretudo, o direito à vida e à dignidade 
humana que, sem qualquer embargo, devem nortear 
as decisões dos magistrados.  

Como disse, uma vez, o mestre Rui Barbosa – “Não há 
Tribunais que bastem para abrigar o Direito, quando o 
dever se ausenta da consciência dos magistrados”. 

Augusto Coelho Cardoso é advogado, consultor 
jurídico do SINCOR- RJ, com MBA em Seguros e 
Resseguros pela Escola de Negócios e Seguros 
(ENS) e Comércio Exterior e Gestão de Negócios 
Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/RJ). 

E-mail de contato: augustocardosoadv@sincor-rj.org.
br.
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