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Realizado no dia 23 de setembro, o VIII ENCONSEG manteve a “tradição”
desse evento de ser essencialmente técnico, com muito debate,
aprendizado, qualificação, troca de experiências e relacionamento.
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Pandemia afeta o comportamento
de consumo
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A receita do sucesso, seguida à risca, pela diretoria do Sincor-RJ na
organização, consolidou a posição do ENCONSEG como o maior evento
técnico do mercado de seguros, especialmente direcionado para os
Corretores de Seguros.
A grande adesão dos Corretores de Seguros foi destacada, logo na
abertura do evento, pelo presidente do Sincor-RJ, Henrique Brandão, “É
um imenso prazer estar diante desse auditório lotado e com a presença
de grandes autoridades do setor, além do governador do estado, Cláudio
Castro, que fez questão de prestigiar os Corretores de Seguros. Estamos
aqui para defender os interesses da categoria”, frisou
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Em entrevista para a Revista Previdência & Seguros, o presidente do
Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro e Espírito Santo, Pablo
Rodrigues Guimarães, afirma que, se a tecnologia se mostra indispensável,
o setor de seguros também demonstra que “é sensível à sua importância e
com ela segue no sentido da ampliação da sua relevância socioeconômica
para o país”.
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FenaSaúde admite recorrer à Justiça contra a lei publicada em setembro,
que obriga o setor privado a arcar com tratamentos que não estejam
na lista de referência básica da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS).

Pesquisa apresentada durante o X Fórum Nacional de Seguro de Vida
e Previdência Privada, indica que a pandemia afetou o padrão de
comportamento de consumo de homens e mulheres com mais de 50
anos.

A quarta edição do estudo “Mulheres no Mercado de Seguros no Brasil”,
lançado pela ENS, no final de setembro, indica que, atualmente, no
mercado de seguro, há uma mulher para cada três homens em cargos
executivos.
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Editorial

Vlll ENCONSEG superou as
expectativas
permitindo que todos, independentemente do
seu porte, possam rentabilizar os seus negócios e
aumentar a carteira de clientes.
Abordamos temas que, de fato, interessam ao
Corretor de Seguros e que poderão, agora, ajudálo a incrementar seus negócios, a ganhar mais
e a oferecer a melhor consultoria possível aos
clientes.
Agradeço também aos patrocinadores – as
seguradoras Bradesco Seguros, MAG Seguros,
Porto e SulAmérica. Mostraram ser grandes
parceiros dos Corretores de Seguros do Rio de
Janeiro.

Foto: Mirian Fichtner

A oitava edição do Encontro dos Corretores
de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (VIII
ENCONSEG), realizada no dia 23 de setembro,
superou todas as nossas expectativas.
Trabalhamos duro na organização, e agradeço
a todos que estiveram envolvidos, com muita
dedicação. Mas, valeu a pena.
O evento reuniu quase 1,3 mil profissionais,
que ficaram atentos, sem deixar o auditório
em nenhum momento ao longo do dia, para
não perder as excelentes dicas, orientações,
qualificações, ensinamentos e projeções feitas nos
painéis, que reuniram executivos do alto comando
das maiores seguradoras do País, consultores
conceituadíssimos e especialistas em temas que
têm tido grande impacto no dia-a-dia do Corretor
de Seguros, como a tecnologia e as mudanças no
marco regulatório do mercado.
Foi, em suma, um encontro essencialmente técnico,
objetivo e profissional. Aliás, essa tem sido a marca
consolidada em todas as gestões do ENCONSEG,
pois o objetivo principal é exatamente preparar
o Corretor de Seguros para os novos tempos,
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Destaco ainda o clima de muita emoção que
predominou em todo o evento, especialmente por
ter sido um retorno aos encontros presenciais,
após dois anos, em função da pandemia. Foi
possível ver, durante todo o dia, muitos abraços e
lágrimas. Esse reencontro também estava entre os
objetivos do ENCONSEG.
Por tudo isso, a edição deste ano pode ser
considerada um marco na história do evento.
Ficamos felizes e nos sentimos revigorados para
realizar um encontro ainda melhor em 2023,
oferecendo aos nossos Corretores de Seguros,
especialmente os de menor porte, que não têm
recursos suficientes para investir em ferramentas
tecnológicas e atualizações, a oportunidade de ter
acesso à informação e à qualificação em igualdade
de condições com os concorrentes que dispõem
de mais tempo e dinheiro para investir.
Feliz Dia do Corretor de Seguros!

PRESIDENTE
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Não há como fugir da tecnologia
Entrevista

P&S – O mercado nacional tem crescido de forma
expressiva nos últimos anos, mas há quem diga que
o setor está apenas reduzindo a enorme capacidade
ociosa com a qual convive há tempos, entre outros
fatores, pelo desconhecimento da população sobre o
que o setor pode oferecer de proteção e amparo – algo
que a pandemia ajudou a minimizar – e também pelo
baixo poder aquisitivo de boa parte dos brasileiros.
Como tornar consistente esse crescimento, em bases
sólidas e sustentáveis, nos próximos anos?

Pablo Guimarães: desempenho da economia tem relação
direta com o comportamento do setor de seguros.

Em entrevista exclusiva para a Revista Previdência
& Seguros, o presidente do Sindicato das
Seguradoras do Rio de Janeiro e Espírito Santo,
Pablo Rodrigues Guimarães, afirma que “não há
como fugir da tecnologia”. Segundo ele, trata-se
de uma aliada na busca de processos mais ágeis
tanto para as seguradoras como para os Corretores
de Seguros, “criando oportunidades na captação
de clientes novos e fora dos limites de atuação
em suas bases tradicionais”. Para Guimarães, que
também é Superintendente Executivo Regional RJ/
MG/ES da Bradesco Seguros, se a tecnologia se
mostra indispensável, o setor de seguros também
demonstra que é sensível à sua importância e com
ela segue no sentido da ampliação da sua importância
socioeconômica.
Veja a entrevista, abaixo:
P&S – Qual é a sua expectativa quanto ao desempenho
do mercado do Rio de Janeiro em 2022?
Pablo Rodrigues Guimarães: A minha expectativa é
otimista. De acordo com estatística divulgada pela
Susep, com base nos dados até junho de 2022, em
comparação com o mesmo período de 2021, o setor
de seguros no estado do RJ (excetuados os seguros
saúde e DPVAT), teve um crescimento de 10,3%. Esse
percentual prenuncia a manutenção de crescimento
real do setor de seguros no RJ dada a projeção
do IPCA/RJ inferior a 10% a partir de junho e com
tendência de baixa até o fim do ano. As modalidades
de seguros que apresentaram melhor desempenho,
comparando junho de 2022 com junho de 2021,
foram: automóvel 32.2%; massificados (residencial,
condominial e empresarial) 13,0%; transportes 36,0%;
crédito e garantia 30.7%; vida 17,3% e viagem 414,3%.
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PG - É sabido que o desempenho da economia
tem relação direta também com o comportamento
do setor de seguros. A despeito disso, há outros
mecanismos que podem ajudar – e têm ajudado –
no desenvolvimento da atividade securitária. Entre
eles, um dos mais importantes é a divulgação à
sociedade dos benefícios da proteção de um seguro.
E nisso, além das campanhas de marketing das
seguradoras, as entidades representativas do setor
– confederação, federações e sindicatos regionais
– têm trabalhado arduamente nesse sentido, qual
seja, executar programas sob a chancela da chamada
“cultura do seguro”; educação do consumidor para
mostrar a ele as vantagens de se tornar um segurado,
evidenciando as garantias e a proteção oferecidas pelo
seguro. Fatores antes alegados como impeditivos de
ampliação do setor como, por exemplo, baixa renda
da população não mais se confirmam porque as
seguradoras oferecem, há bastante tempo, seguros,
de várias modalidades, a preços acessíveis. O outro
fator importante a ser privilegiado nesse esforço
de comunicação é aquele que busca despertar nas
pessoas a atitude de prevenção ao risco, a cautela, o
cuidado com a manutenção da integridade da vida e
de bens.
P&S – As entidades do setor, sejam as que
representam as seguradoras, ou aquelas que
agregam os corretores, têm uma boa relação. Mas,
talvez falte um entrosamento maior, uma sinergia
mais incisiva para que a defesa de interesses comuns
ganhe mais fôlego. Como atingir esse patamar?
PG - Esse entrosamento é um processo que se
desenvolve e se aprimora a cada dia e isso tem
acontecido, com manifestações inequívocas e
firmes esforços de aproximação por iniciativa dos
lados representativos dessa “moeda” preciosa e
importante que se constitui no ambiente em que
atuam as entidades do setor de seguros. Os fatos
e as contingências do funcionamento do setor
influenciam naturalmente o surgimento desse
entrosamento. E isso se observa não só em nível
nacional como regionalmente através de ações
conjuntas das entidades representativas dos setores

P&S – Há espaço para oferta de seguros populares,
com preços acessíveis para as camadas mais pobres
da população?

P&S – A tecnologia representa uma ameaça para
seguradoras tradicionais e corretores de seguros?
Como conviver com a venda direta on-line e manter ou
ampliar a carteira de negócios realizados pelos canais
tradicionais?

PG - Este tema é atrativo e discutimos muito em
nossas reuniões de diretoria do sindicato. Para
termos uma ideia, o Sincep (Sindicato dos Cemitérios
e Crematórios Particulares do Brasil) aponta um
faturamento anual do setor funerário na ordem de
R$ 7 bilhões. Existe, por exemplo, uma oportunidade
gigantesca para a oferta combinada da cobertura
funeral (planos no mercado já estão amparando e
ampliando a assistência para sogros e sogras) com
a do acidente pessoal ou até mesmo a cobertura de
morte com valores muito acessíveis. Nos seguros
odontológicos, para tratamentos no ROL da ANS
(diga-se de passagem, muito completo), o cliente
pode comprar um plano particular em torno de R$
49,00.

PG - Não há como fugir da tecnologia. Ela deve ser
encarada e admirada como uma aliada na busca
de processos mais ágeis (desburocratização) para
as seguradoras e para os corretores, criando
oportunidades na captação de clientes novos e fora
dos limites de atuação em suas bases tradicionais (em
um passado bem próximo, os corretores se limitavam
a atuar em sua cidade ou estado para fazer negócios).
Basta observarmos alguns exemplos: vistoria para
automóveis (hoje realizada pelo cliente), reembolso
de planos de saúde (100% digital em sua maioria),
contratação de seguro saúde sem necessidade de
assinatura física em propostas (expansão de atuação),
vendas pela internet através das redes sociais e muito
mais.
Todos nós precisamos buscar o conhecimento das
novidades tecnológicas no sentido de aproveitar
ao máximo em como atrair novos negócios e
fidelizar os clientes. Várias seguradoras hoje estão
disponibilizando a integração de seus sistemas em
outros com linguagens totalmente diferentes. Já é
possível, por exemplo, vender seguro residencial
em uma empresa sem a intermediação física, mas
mantendo a corretora no negócio.
É importante destacar que falar com pessoas sempre
terá espaço e neste ponto nada melhor que o corretor
de seguros como um consultor na contratação de um
seguro.
P&S – No caso específico dos corretores, a venda direta
por meio remoto pode ameaçar o futuro da categoria?
O que o corretor deve fazer para se adaptar ao novo
cenário?
PG - Sob o meu ponto de vista, não há ameaças. A
venda direta é uma tendência em todos os seguimentos
e em nosso caso específico acredito que se fortaleça
mais nos chamados microsseguros. Assim como em
qualquer profissão, o corretor mais do que nunca
precisa estar preparado no sentido de acumular ainda
mais conhecimento, dominar o conteúdo de novos
produtos e se aliar à tecnologia. O cliente sempre
precisará do corretor para explicar a melhor cobertura
para ele sobre seguros de vida, de saúde e patrimoniais
que estejam de acordo com a sua necessidade; que
ofereçam as melhores coberturas, lembrando ainda
dos seguros residencial e empresarial.

Entrevista

das seguradoras e dos corretores. Há um crescente
ânimo nesse sentido, o que é muito profícuo ao
desenvolvimento da atividade securitária.

Temos que, todos nós do setor de seguros, como
objetivo principal, fazer chegar, primeiro ao
consumidor em geral e àquele já cliente, informações
como estas e muitas outras. Do outro lado, a
distribuição precisa também fazer parte dessa
força na oferta às pessoas que podem e ainda não
adquiriram um seguro porque, certamente, não têm
acesso aos canais da contratação ou desconhecem
os benefícios dessa proteção e como funciona o
mercado de seguros.
P&S – Quais as tendências que deverão se consolidar
no mercado de seguros nos próximos anos?
PG - Em retrospectiva ao que dissemos acima, ficam
claras algumas tendências, já observadas, que se
consolidarão e, na ordem natural do desenvolvimento
do setor, evoluirão sempre na busca de atendimento
aos desejos do cliente e do potencial consumidor de
seguros. Uma delas é harmonizar a necessidade da
ampla distribuição da proteção securitária conjugando
o atendimento pessoal e o uso da tecnologia,
sempre pensando na pessoa – cliente ou aquele
a ser conquistado. Como dissemos, a informação
às pessoas é o único caminho para ampliação do
mercado. Só ela pode tornar possível captar cliente
independentemente de sua renda pessoal, desde
que levada a ele a importância da prevenção ao risco,
da proteção e da garantia do benefício de reposição
de situação financeira e recuperação de patrimônio
perdido. Foco em cliente sempre existiu; o importante
é adaptar essa estratégia de acordo com as novidades
de cada tempo e observada a particularidade de cada
setor de atividade econômica. Se a tecnologia se
mostra indispensável, o setor de seguros demonstra,
sem dúvida, que é sensível à sua importância e com
ela segue no sentido da ampliação da sua importância
socioeconômica.
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Evento

Vlll Enconseg se consolida como maior
evento técnico do mercado
A Receita do sucesso foi seguida à risca e, mais
uma vez, como já havia ocorrido nas sete edições
anteriores, a edição 2022 do Enconseg ficou
marcada por ser um evento essencialmente
técnico, de debate, aprendizado, qualificação,
troca de experiências e muito relacionamento.
Em suma, o encontro, organizado com extremo
zelo e dedicação pela diretoria e a equipe de
colaboradores do Sincor-RJ, consolidou sua posição
de maior evento técnico do mercado de seguros,
especialmente direcionado para os Corretores de
Seguros.
Logo na abertura, o presidente do Sincor-RJ,
Henrique Brandão, deu o tom do que a plateia,
composta por mais de 1,3 mil profissionais do setor,
iria ouvir ao longo do dia de muito aprendizado.
“É um imenso prazer estar diante desse auditório
lotado e com a presença de grandes autoridades
do setor, além do governador do estado, Cláudio
Castro, que fez questão de prestigiar os Corretores
de Seguros. Estamos aqui para defender os
interesses da categoria”, frisou
Brandão agradeceu aos patrocinadores - Bradesco
Seguros, MAG Seguros, Porto e SulAmérica -, ao
vice-presidente do Sincor-RJ, Ricardo Garrido,
responsável pela organização do evento, e também
destacou a importância do trabalho realizado pelo
Sindicato junto ao Governo e ao Congresso Nacional
em defesa da categoria, citando os deputados Hugo
Leal e Lucas Vergilio como grandes defensores
dos Corretores de Seguros. “Sem eles, teríamos
naufragado, com a maior perda dos últimos 50
anos, com a proposta que acabava com o Corretor”,
acrescentou.
Em seguida, Cláudio Castro conclamou os Corretores
de Seguros a aproveitarem os “muitos atrativos”
que o Rio de Janeiro oferece para o mercado. “O
setor de seguros depende que a economia vá
bem, que haja segurança pública e as instituições
funcionem perfeitamente. O Rio de Janeiro, após
muitos anos, puxou a economia do Brasil para cima
com o crescimento do PIB local. Isso é muito bom
para o setor de seguros”, assinalou o governador.
Ele ressalvou ainda que foi registrada, nos últimos
meses, uma queda recorde do roubo de cargas
no estado e que também está havendo um intenso
crescimento na abertura de empresas e na geração
de empregos. “O Rio será o maior polo logístico do
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País, em pouco tempo. Saímos das piores páginas dos
jornais para sermos uma referência para o Brasil”,
observou Cláudio Castro.
DIGITAL
A relevância do digital e da tecnologia como pilares
do trabalhou realizado pelo Corretor de Seguros
permeou o primeiro painel do evento, na palestra
do consultor Arthur Igreja, cofundador da AAA
Plataforma de Inovação.
Segundo ele, cabe aos Corretores de Seguros
estabelecer uma estratégia que possa combinar, com
sucesso, o uso do digital com os contatos presenciais.
“Todos nós precisamos inovar. Então, sugiro a vocês
que abracem a tecnologia. Asseguro que vai valer
a pena”, conclamou o consultor, para quem não
há risco de o Corretor de Seguros ser “tirado do
mercado” enquanto tiver “capacidade de oxigenação
das suas ideias”.
AUTORIDADES
O segundo painel reuniu as autoridades e lideranças
do mercado de seguros, incluindo o presidente da
Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg),
Dyogo Oliveira, para quem já passou da hora de o
setor “melhorar a sua comunicação com a sociedade”.
Nesse contexto, ele citou a recente campanha
lançada pela CNseg que tem como tema central
os benefícios que o seguro traz para a sociedade
brasileira. “Fizemos também algumas mudanças na
comunicação da CNseg. Em vez de falarmos apenas
de faturamento ou de reservas, estamos com o foco
nos benefícios do seguro”, afirmou.
Por sua vez, o presidente do Conselho Diretor da
CNseg, Roberto Santos, ao responder à pergunta
da plateia e ao questionamento feito diretamente
por Henrique Brandão, mediador do painel,
lamentou o descredenciamento de pequenos
Corretores de Seguros por razões como o pequeno
volume de produção ou de resultados negativos.
“Se o resultado não está bom, pode ser que a
seguradora não tenha calculado a precificação
adequadamente”, declarou Roberto Santos.
Para Santos, o mercado precisar, de fato,
adotar medidas como a redução dos custos
administrativos.

ECONOMIA

Ele também ressaltou a importância de a categoria
acompanhar de perto o trabalho realizado por
parlamentares e lideranças que a representam na
política institucional em Brasília. “É preciso apoiar
quem, de fato, defende o mercado de seguros, os
Corretores de Seguros e os consumidores”, disse
Vergilio.

No terceiro painel, que tratou do cenário
macroeconômico que prevalece no momento atual
do País, o economista Ricardo Amorim comentou
a função do Corretor de Seguros no cenário
atual. “Vocês são fundamentais para a sociedade.
Representam um elo que liga as seguradoras e as
pessoas. Mas, tudo o que o Corretor de Seguros
tradicionalmente faz o cliente vê como obrigação.
O que o segurado não espera é o diferencial.
Pequenas ações que surpreendem. O cliente é o seu
marketing”, incentivou.

Cláudio Castro: O Rio de Janeiro oferece muitos atrativos para o
mercado de seguros.

Henrique Brandão: Estamos aqui para defender os interesses
dos Corretores de Seguros.

Evento

Entre as lideranças presentes estava o presidente
licenciado da Fenacor, Armando Vergilio que
enfatizou a relevância do papel exercido pelo
Corretor de Seguros em defesa da sociedade
brasileira.

Arthur Igreja: Todos nós precisamos inovar e sugiro a vocês que abracem a tecnologia.

0909

PREVIDÊNCIA & SEGUROS • Nº 686

Evento

SINCOR-RJ

10

Plateia pode participar diretamente do evento com perguntas
aos palestrantes.

Roberto Santos: Se o resultado não está bom, pode ser que a
seguradora não tenha calculado a precificação adequadamente.

Ricardo Amorim: Vocês, Corretores de
fundamentais para a sociedade brasileira.

são

Dyogo Oliveira: Setor precisa melhorar a sua comunicação com
a sociedade.

As principais lideranças do mercado de seguros estiveram
presentes no VIII Enconseg.

Armando Vergilio: É preciso apoiar quem, de fato, defende o
mercado de seguros e os Corretores.

Seguros,

Horizonte repleto de oportunidades
Por Carlos Alberto Pacheco
A seguradora, segundo Rivaldo, deverá abrir novas
frentes de vendas no Distrito Federal.
O executivo destacou também o Porto Bank, conta
digital ligada à vertical de Serviços Financeiros. Duas
mil contas foram abertas na fase de experimentação
e, em breve, a conta estará disponível em todo o
território nacional.

Primeiro a falar, Rivaldo Leite explicou como
funcionam as verticais criadas pela companhia, como
a de saúde, que está expandindo suas operações para
o Rio de Janeiro. “Como patrocinador do Rock in Rio,
disponibilizamos 14 ambulatórios e 15 ambulâncias,
além de criar propaganda do Porto Saúde no VLT, o
que demonstra o nosso interesse de atuar fortemente
nesta área”, ressaltou.

Em seguida, Bottas, da SulAmérica, afirmou que, em
127 anos de trajetória, a empresa busca se reiventar
no mercado. Suas últimas ações expressam o objetivo
da inovação, ao promover o processo de unificação
do setor de negócios com a área comercial. “Estamos
dispostos a ouvir os corretores e clientes”, ressaltou.
Bottas reiterou que a SulAmérica está consolidando
o ecossistema de saúde integral e a gestão de
investimentos e administração de ativos, podendo
tornar-se a segunda maior gestora de investimentos
do Brasil.

Rivaldo Leite: companhia está expandindo suas operações para
o Rio de Janeiro.

Ricardo Bottas: estamos dispostos a ouvir os Corretores e
clientes.

Evento

Um dos debates mais aguardados do VIII Enconseg
ocorreu durante o painel “Roda Viva com o Corretor”,
que reuniu quatro executivos de algumas das mais
importantes seguradoras do País: Rivaldo Leite, vicepresidente de Vendas e Marketing da Porto, Ivan
Gontijo, presidente do Grupo Bradesco Seguros;
Ricardo Bottas, CEO da SulAmérica, e Marco Antonio
Gonçalves, presidente do Conselho Consultivo da
MAG Seguros. O painel contou ainda com as presenças
do presidente do Sincor-RJ, Henrique Brandão, e do
presidente lecenciado da Fenacor, Armando Vergilio.

Auditório ficou lotado no painel que discutiu oportunidades.
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Seguro de Vida ganha destaque
Outra companhia longeva, com 187 anos de
história, a MAG seguros aposta nos ramos “nobres”
de vida e previdência em que o corretor é o
grande protagonista. “Em dois anos de pandemia,
apresentamos 39 soluções para proteção do
segurado. Temos o portfólio mais completo em
todas as classes sociais”, garantiu Marco Antonio
Gonçalves. E acrescentou: “Uma nação forte é nação
segurada”. Para ele, o corretor deve ir além neste
processo, ou seja, ser um agente de investimento,
oferecendo uma proteção completa ao cliente.
Ivan Gontijo, por sua vez, lembrou que a pandemia
trouxe “um olhar diferenciado para o próximo”,
exigindo das companhias resiliência e capacidade
de superação naquele momento difícil. “A Bradesco
Seguros investiu R$ 1 bilhão no ‘digital’ para viabilizar
a comercialização de produtos vinculados à vida,
previdência e saúde”, afirmou.

Marco Antonio Gonçalves: Uma nação forte é nação segurada.

Henrique Brandão: Há 55 anos falo da importância do seguro de vida.
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O presidente da Bradesco Seguros lembrou ainda
que a companhia criou uma plataforma digital, o
“app do corretor”, oferecendo proteção com as
melhores condições do mercado.
Já Henrique Brandão destacou a relevância do
seguro de vida. “Há 55 anos falo da importância do
seguro de vida”, reforçou o presidente do Sincor-RJ,
ao comentar uma estatística preocupante: apenas
20% da população brasileira possui algum tipo de
amparo financeiro.
Segundo ele, o Brasil é o país com maiores
possibilidades de crescer neste segmento. “As
pessoas (corretores) tem vergonha de vender seguro
de vida. Não tenho dúvidas de que este é o maior
mercado do mundo”, enalteceu Brandão.

Ivan Gontijo: pandemia trouxe um olhar diferenciado.

Tecnologia recria a realidade
Nesse contexto, o impacto da tecnologia no dia a dia
do profissional pontuou a palestra da consultora,
escritora e pensadora digital Martha Gabriel. Ela
abordou o tema “Phygital e relacionamento com o
cliente”. Segundo Martha, a pandemia “acelerou o
mundo digital e a inovação”.
Citou uma máxima do escritor e futurista norteamericano Alvin Toffler: “Mudança é o processo pelo
qual o futuro invade as nossas vidas”.
A pensadora advertiu para o advento de uma
“mentalidade digital”. É preciso entender o
comportamento das gerações com a tecnologia e os
seus impactos decorrentes – inteligência artificial,
internet das coisas, big data, etc. “A tecnologia recria
a realidade. Se o Corretor não a adotar corretamente
na sua atividade, alguém mais preparado entrará no
seu lugar”, alertou.

Martha Gabriel: pandemia acelerou o mundo digital e a inovação.

Corretor deve atualizar-se
Já o professor e escritor Leandro Karnal enfatizou
que “tudo o que vai acontecer daqui a um ou dez
anos são decisões tomadas hoje”. Ao apresentar a
palestra “O futuro começa hoje”, Karnal advertiu que
o Corretor não sabe o que acontecerá em período
distante, mas deve continuar mantendo-se sempre
bem informado e aprender sobre novos temas de
sua profissão.

Evento

A segunda parte do VIII Enconseg contou ainda com
palestras relevantes sobre tecnologia, apresentadas
por conceituados especialistas.

Ele reforçou ainda o alerta da palestrante que o
antecedeu. “Na área de seguros, deve esforçar-se de
forma plena. Se não o fizer, alguém mais jovem o
fará”.
O escritor acentuou também que é preciso
estabelecer “um projeto de vida” por meio do qual
deve-se cultivar uma boa relação familiar, emprego
e carreira prósperos.
Ele reiterou, por fim, que o esforço precisa ser
diário, adquirindo conhecimento e atualizar-se
permanentemente.

Leandro Karnal: O futuro começa hoje.

Comissão organizadora comemora sucesso do evento.
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Saúde

Mudanças na lei e novas regras
preocupam o mercado
O mercado vê com muita preocupação mudanças na
lei e nas regras da ANS (Agência Nacional de Saúde
Suplementar) relacionadas ao rol de coberturas
obrigatórias nos planos de saúde. Tanto assim
que a Federação Nacional de Saúde Suplementar
(FenaSaúde) admite, inclusive, recorrer à Justiça
contra a nova lei publicada em setembro, que obriga
o setor privado a arcar com tratamentos que não
estejam na lista de referência básica da ANS. Em
nota distribuída para a imprensa, a entidade revela
que avalia a possibilidade de recorrer ao Judiciário,
“em defesa dos cerca de 50 milhões de beneficiários
que hoje dependem dos planos de saúde no país”,
informou a entidade, em nota distribuída para a
imprensa.
As lideranças dos Corretores de Seguros também
estão apreensivas com o atual cenário na saúde
suplementar. Especificamente sobre essa lei
questionada pela FenaSaúde, o diretor Social e de
Benefícios do Sincor-RJ, Nilo Rocha, alerta que, com
a obrigatoriedade de coberturas para eventos que
não estejam na lista de referência da ANS, “a área
atuarial dos planos de saúde terá que ser reavaliada”.

FenaSaúde apresenta propostas
A FenaSaúde divulgou o documento “Propostas
FenaSaúde para o avanço da Saúde Suplementar
brasileira”, que traz diagnósticos e sugestões
visando colaborar para que o sistema suplementar
de assistência à saúde se fortaleça e, desta forma,
“também favoreça o sistema público de saúde,
com impactos positivos sobre a vida de cada um
dos mais de 210 milhões de brasileiros”.
O documento traz as seguintes propostas:
permissão da oferta de planos ambulatoriais
puros; revisão das regras de reajustes; manutenção
da natureza taxativa do rol; aprimoramento do
processo de incorporação de novas tecnologias;
ampliação da interoperabilidade e adoção de
prontuário eletrônico; expansão da telessaúde;
estímulo à atenção primária à saúde; promoção
do uso consciente do plano de saúde; mobilização
para a prevenção e combate às fraudes; revisão
das regras de coparticipação e franquia.

Essa avaliação é referendada pela FenaSaúde,
que adverte para os riscos de “alta nos preços
das mensalidades e de expulsão em massa dos
beneficiários da saúde suplementar”.
De acordo com a Federação, os termos dessa lei
colocam o Brasil “na contramão das melhores
práticas mundiais de avaliação de incorporação de
medicamentos e procedimentos em saúde”.
LIMITE
Outra medida que gera certa apreensão é a nova
resolução normativa da ANS que veda a limitação
do número de consultas e sessões com psicólogos,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais
e
fisioterapeutas, em vigor desde o dia 1º de outubro.
Segundo o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebello,
com essa medida, as operadoras dos planos de
saúde passam a ter que cobrir todas as consultas ou
sessões com profissionais dessas quatro categorias
que forem prescritas pelo médico assistente para
pacientes com qualquer doença ou condição de
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Nilo Rocha: área atuarial dos planos de saúde terá que ser
reavaliada.

mag.com.br

Parabéns,
corretor!

MAG Seguros,
a seguradora
parceira do
corretor.

Nós acreditamos na importância
do papel do corretor no mercado
de seguros brasileiro. Por isso,
estamos sempre buscando
oferecer a este profissional cada
vez mais benefícios e uma melhor
experiência para o seu dia a dia e
geração de negócios.

Envie um e-mail para sejaparceiro@mag.com.br e solicite sua parceria com a
MAG Seguros. Conte com a nossa solidez e experiência de mais de 185 anos.

Portfólio de produtos completo,
moderno e totalmente flexível para
todos os perfis e necessidades.
Ferramentas digitais para fomentar
vendas e suportar o seu dia a dia.
Programa de Relacionamento próprio
com benefícios exclusivos como
subsídios e conversão de vendas em
pontos.
Reconhecimento e valorização em
campanhas de vendas que levam os
vencedores aos melhores destinos
do mundo.
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saúde listada pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), como, por exemplo, o transtorno
do espectro autista, a paralisia cerebral, a
síndrome de Down, a esquizofrenia.
Para Nilo Rocha, essa medida deverá ter forte
impacto para os segurados, uma vez que “o
limite de consultas e terapias incide no custo
dos planos de saúde”.
ROL
A ANS divulgou no dia 30 de setembro a
ampliação do rol de coberturas obrigatórias
para planos de saúde. De acordo com a
agência, foram incorporados seis novos itens.
Entre as novidades, o transplante de fígado
e cinco medicamentos, para tratamento de
câncer colorretal e infecções hospitalares
fúngicas, passam a ser obrigatoriamente
cobertos.
Além disso, pacientes com doença hepática
e o plano de saúde que forem contemplados
com a disponibilização do fígado pela fila
única do Sistema Único de Saúde (SUS) terão o
transplante custeado pelo plano.
A ANS aprovou também a inclusão no rol
do medicamento Regorafenibe, usado no
tratamento de pacientes com câncer colorretal
avançado ou metastático.
Os outros medicamentos aprovados foram:
Voriconazol, para pacientes com aspergilose
invasiva; Anfotericina B lipossomal, para
tratamento da mucormicose na forma
rino-órbito-cerebral;
Isavuconazol,
para
tratamento em pacientes com mucormicose;
e Anidulafungina, para o tratamento de
candidemia e outras formas de candidíase
invasia.
Segundo o diretor do Sincor-RJ, a cobertura de
novos procedimentos liberados pode provocar
um aumento dos preços de comercialização.
“Tais mudanças vão incidir diretamente na
sinistralidade futura”, observa Nilo Rocha.
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Entidade cria unidade de combate às
fraudes
A FenaSaúde criou uma Gerência de Prevenção
e Combate às Fraudes, tema que vêm ganhando
relevância em diversos mercados nos últimos
anos, incluindo a saúde suplementar.
De acordo com a entidade, a iniciativa tem como
objetivo promover ações de combate e prevenção
às fraudes no setor, que hoje podem comprometer
até R$ 14,5 bilhões anuais dos orçamentos público
e privado de saúde, conforme aponta o Instituto
Ética Saúde (IES).
A federação informa que esse valor seria suficiente
para construir 1.400 hospitais de campanha ou
comprar 290 mil respiradores mecânicos. “Esta
é mais uma iniciativa da FenaSaúde no sentido
de coibir as más práticas no sistema de saúde. A
entidade tem intensificado ações como a prática
de reuniões com entidades diversas, instituição de
grupos de trabalhos para troca de experiências,
ações de comunicação e processos judiciais contra
fraudadores”, informa a entidade, em nota.
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ASSIM SPECIAL LIFE
As doenças crônicas não transmissíveis constituem um
problema de saúde de grande magnitude e correspondem
a grande percentual de causas de mortes, no Brasil e no
mundo, atingindo fortemente indivíduos com idade entre
30 e 69 anos.

3. PRC – Programa Renal Crônico

Vários estudos têm demonstrado a eficácia dos programas
de saúde guiados por uma equipe multidisciplinar. Educálos e informá-los sobre suas patologias e propostas
terapêuticas, buscam efetivar a transmissão de
informações básicas para o seguimento do tratamento.
Desta forma há um da adesão dos pacientes, no que se
refere tanto à frequência às consultas como à alteração
de hábitos e comportamentos que contribuam para
a efetivação do tratamento, em função da melhor
conscientização das patologias de base.

Além disso, a equipe multidisciplinar mantém contato com
as clínicas visando otimizar o tratamento dos pacientes em
hemodiálise e diminuir as internações por problemas nos
acessos para a diálise e das suas complicações.

Acredita-se que os indivíduos desenvolvem uma doença
crônica não transmissível - DCNT em consequência de um
“estilo de vida” desregrado, no entanto, a responsabilidade
individual só pode ter efeito total em situações nas quais
os indivíduos tenham acesso igual a uma vida saudável
e recebam apoio para tomar decisões saudáveis. (OMS,
2005)

4. PGPC – Programa de Gerenciamento de Patologia da
coluna

O ASSIM SPECIAL LIFE foi criado em 2005, com estratégias
para o enfrentamento de condições de saúde específicas ou
para pacientes com doenças crônicas não transmissíveis,
entre as quais hipertensão arterial, diabetes, obesidade,
que interferem na qualidade de vida do indivíduo.

O PGPC é destinado aos pacientes com patologias da
coluna, como hérnia de disco.

Para que essas mudanças ocorram, é necessária,
essencialmente, a adesão do paciente ao tratamento
proposto pela equipe de saúde do ASSIM SPECIAL LIFE,
composto por médicos, nutricionistas, psicólogos,
fisioterapeutas, reforçado por uma equipe de enfermeiros
e fisioterapeutas, através do monitoramento telefônico
regular, que acontece no período entre as consultas, com
o intuito de orientar e estimular o autocuidado.

O PRC busca identificar e tratar pessoas com doença renal
crônica (DRC) nos estágios iniciais. Isso engloba pessoas com
hipertensão arterial, diabetes e/ou doença cardiovascular.

Os pacientes que já fizeram transplante renal também
são acompanhados pela equipe do programa para o
tratamento conservador. Associado ao tratamento técnico,
o cuidado humanizado melhora a saúde global e ajuda a
proteger a saúde do rim.

As patologias da coluna podem ser diversas acometendo
a coluna cervical, torácica e lombar e tem a dor como o
principal sintoma, sendo a maioria dos casos passível de
controle medicamentoso e fisioterapêutico.

Os objetivos do programa são o alívio da dor, o aumento
da capacidade funcional e o retardamento da progressão
da doença, através de metas para que o paciente possa
entender a sua patologia mantendo o autocuidado para
evitar a necessidade do tratamento cirúrgico.

Vem aí o sorteio de carros PRA você!

O objetivo dos programas é o de promover a prevenção
e o controle dessas doenças e dos seus fatores de risco,
contribuindo para uma melhor qualidade de vida com a
promoção da saúde física e mental.

5. SAME – Programa de Saúde Mental

O SAME é um programa destinado a pacientes que
necessitam de assistência na saúde mental nas seguintes
patologias: depressão, esquizofrenia, transtorno de
ansiedade, transtorno alimentar, síndrome do pânico,
transtorno de personalidade, dependência química. O
acompanhamento é ambulatorial realizado com psiquiatras
e psicólogos do programa. Nosso atendimento é individual
e presencial. A equipe de enfermagem faz o acolhimento
do paciente e realiza o monitoramento reforçando a
importância do tratamento. Esse cuidado humanizado é
odiferencial para proporcionar melhor qualidade de vida
ao paciente e sua família.

Agora é a hora de caprichar nas vendas!

Cada programa segue um plano de tratamento específico.

Saia
na frente e tenha mais chances de ser
O ASSIM SPECIAL LIFE conta com seis programas:
oPHD
novo
Super
Campeão
Objetivos: e/ou
1.
– Programa
de Hipertensão
e Diabetesdo seu grupo
• Melhorar a autoestima
O programa trata
a hipertensão arterial
e o diabetes. Suas te esperam:
região!
Grandes
recompensas
• Aprender a lidar com emoções positivas e negativas
metas são a redução dos índices da pressão arterial, dos
níveis glicêmicos e da hemoglobina glicada e, do perfil
lipídico, fazendo desta forma o controle dos fatores de
risco cardiovasculares, promovendo a redução do número
de internações e consultas de urgência.

• Apoiar e promover a estabilidade familiar
• Reintegrar o paciente nas relações sociais

O médico generalista faz a gestão das necessidades de
saúde do paciente, seguindo o protocolo do programa,
direcionando sempre para o nutricionista e psicólogo
e, quando necessário, para as demais especialidades
médicas.

6. PBA – Programa Bebê ASSIM

• Reduzir internações psiquiátricas.

O PBA é um programa de atenção à gestante, que se
destina a promover um pré-natal de excelência, com uma
equipe técnica com grande experiência em gestação de
alto risco que realiza um pré-natal de qualidade e com uma
equipe de enfermeiros que monitora a gestante de forma
técnica, humanizada, acolhedora e com ações educativas
que permitirão às gestantes desenvolver a capacidade
de intervir sobre suas vidas e de seus bebês, assim como
sobre o ambiente, de forma a melhorar sua qualidade de
vida e tornar este período ainda mais especial.

Boa sorte!

2. PES – Programa de Emagrecimento Saudável

Alguns levantamentos apontam que mais de 50% da
população brasileira está acima do peso, ou seja, na faixa
de sobrepeso e obesidade.

O programa tem como principal meta reduzir a obesidade
em adultos, contribuindo para diminuir a prevalência
confira ocomo a hipertensão arterial, diabetes
das comorbidades
mellitus
tipo 2 e doenças osteoarticulares.
regulamento

O resultado é a redução do risco de internações em UTI
Neonatal e de internações clínicas para a mamãe.
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Aconseg-RJ: filiadas reúnem mais de
4 mil Corretores
Joffre Nolasco*
Hoje, a maioria das seguradoras que atuam no estado
do Rio de Janeiro utiliza o canal das assessorias de
seguros da Aconseg-RJ para o relacionamento com
os corretores. Ainda que os fatos falem por si só, eu
não poderia deixar de reforçar que as assessorias
filiadas à nossa associação são protagonistas da
atividade comercial no Rio de Janeiro: elas são
pioneiras neste modelo de negócios e respondem
por mais de 60% dos prêmios da carteira de Auto
do estado. Juntas, essas empresas arrecadam mais
de R$ 2,3 bilhões de prêmios de seguro e reúnem
mais de 4.000 corretores distribuídos pelas regiões
Metropolitana, Baixada Fluminense, Serrana, Costa
Verde e Interior de Norte a Sul e Leste a Oeste do
Estado
Seguradoras, corretores de seguros, entidades
parceiras e consumidores hoje conhecem a
importância dessas empresas para a manutenção
e o crescimento do mercado de seguros em nosso
estado.
Não tenho dúvidas de que o papel desempenhado
pelas assessorias ao oferecerem infraestrutura,
apoio técnico e comercial aos corretores de
seguros economiza tempo e preocupação por parte
desses profissionais, que podem usá-los então
naquilo que realmente importa à sua profissão:
atualizar-se sobre os produtos disponíveis nos
mais diversos segmentos do mercado, atender aos
clientes de maneira eficiente e completa, atualizar
conhecimento e, claro, buscar novas oportunidades
de negócios.
O sentimento de orgulho pelo sucesso das
assessorias nos move em direção a novos desafios,
como, por exemplo, avançar nos temas tecnologia e
inovação. A palavra de ordem é renovação.
Durante o período pandêmico mostramos
competência no atendimento digital. Nada
deixou de ser entregue, nenhum procedimento,
venda ou atendimento deixou de ser feito. Ao
contrário, fazendo uso de ferramentas tecnológicas
introduzidas nas nossas atividades agilizamos
as tarefas, modernizamos a nossa missão. Hoje,
diariamente nos chegam novidades tecnológicas
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que facilitam o nosso dia a dia. Trata-se de um
caminho irreversível, não há como negar ou driblar
esta realidade que se impõe a todas às indústrias.
É hora de dar mais visibilidade a esse trabalho que
as assessorias da Aconseg-RJ realizam de forma
pioneira e inovadora. É necessário mostrar esse
nosso trabalho, valorizá-lo e potencializá-lo de tal
forma que todos os players do mercado reconheçam
o quanto possibilitamos um crescimento ordenado,
moderno, de qualidade e confiável aos olhos dos
nossos corretores e das seguradoras e operadoras
parceiras.
Seguiremos em frente com o olhar e o pensamento
permanentemente voltados para o futuro e em
consonância com as necessidades impostas pelo
reordenamento social e econômico do nosso país,
prestando serviços adequados e de acordo com os
novos tempos.
*Presidente Aconseg-RJ
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Alta no seguro de vida: Icatu investe na
atualização
constante de produtos
EXISTEM
AQUELES
QUE CUIDAM.
AQUELES QUE
PROTEGEM.

No primeiro semestre de 2022, a companhia trouxe
melhorias ao seguro de vida Horizonte, que passou a
contar com um maior acúmulo de reserva, permitindo
ao segurado acesso a um maior valor de resgate, se
necessário. O produto ainda contempla a cobertura
de SAF (Seguro de Assistência Funeral Familiar) para
contratação adicional. No ano passado, a companhia
também passou a oferecer o pagamento anual na
comercialização do Horizonte, o que possibilitou
aos clientes descontos em torno de 4% na apólice,
conquistando o melhor custo-benefício na aquisição
do produto, além de ampliar para até R$10 milhões
o valor máximo de indenização e incluir a cobertura
de Diária por Internação Hospitalar.

E AQUELES QUE

RESOLVEM.

Outra melhoria, dessa vez aos novos clientes dos
produtos Essencial e Horizonte com capital segurado
da cobertura de morte acima de um milhão, foi
o serviço de coleta domiciliar gratuita para os
exames médicos que forem exigidos no processo de
Ronaldo Marques, diretor executivo regional RJ/ES da Icatu.
contratação. A seguradora ficará responsável pelo
agendamento da visita de um profissional de saúde,
No primeiro semestre do ano, a Icatu - considerada
que o cliente realize seus exames com maior
Resolver
é cuidar,
proteger, para
tranquilizar
e estar
uma das maiores
seguradoras
independentes
comodidade.
do país em Vida, Previdência, Capitalização e
presente
em qualquer
situação.
A Tokio Marine
Investimentos, registrou
crescimento
de 19% no
A Icatu tem investido também em experiência digital,
faturamento de seguro de vida, em comparação ao
com o objetivo de trazer mais autonomia para
agradece
a parceria
e deseja um feliz dia.
mesmo período de
2021. Atentapor
a altatoda
do produto,
a
seus clientes e corretores, como ferramentas de
companhia, que conta com um portfólio completo e
venda e pós-venda, espaço virtual, onde é possível
flexível para todas as fases da vida do cliente, segue
realizar manutenções, consultar documentos como
trazendo inovações, apoiando a jornada de venda
certificados e extratos, além do acompanhamento
dos corretores parceiros. Segundo levantamento
do seguro, como coberturas contratadas, prêmio
interno da seguradora, esse também foi o melhor
pago, entre outras opções.
período de performance de venda em produtos de
vida nos últimos 12 meses, sobretudo o seguro de
Para essas atualizações, a Icatu realiza estudos
vida individual.
quantitativos e qualitativos para compreender e
traçar novos caminhos que ofereçam agilidade e
“O brasileiro tem compreendido o papel fundamental
flexibilidade para os clientes e corretores. “A inovação
do seguro de vida para um planejamento financeiro
digital possibilita uma maior autonomia tanto para o
completo. Os corretores que estiverem alinhados a
corretor na hora da venda e do acompanhamento
esse discurso e preparados para auxiliar os clientes
pós, quanto para o cliente, que tem na palma da mão
de forma cada vez mais consultiva e personalizada,
todas as informações necessárias e controle da sua
tokiomarine.com.br
certamente continuarão
tendo boas oportunidades
apólice. O que é fundamental, já que hoje o corretor
Tokio Marine Seguradora
Uma Seguradora
pela frente”, afirma Ronaldo Marques, diretor
lidacompleta
com clientes
pra você mais digitais e que necessitam de
/TokioMarineSeguradora
executivo regional RJ/ES da Icatu.
rapidez”
conclui.
ir mais
longe.
tokiomarineseguradora

12 DE OUTUBRO.

DIA DO CORRETOR DE SEGUROS.
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Longevidade traz desafios e
oportunidades
Pesquisa apresentada durante o X Fórum Nacional
de Seguro de Vida e Previdência Privada, realizado
no início de setembro, em São Paulo, indica que
as mudanças impostas pela pandemia também
afetaram o padrão de comportamento de consumo
de homens e mulheres com mais de 50 anos (os
chamados “50+”).
Encomendado pela FenaPrevi (Federação Nacional
de Vida e Previdência Privada), o estudo buscou
entender as diferenças encontradas nos novos ciclos
dessa faixa da população brasileira no momento
em que caminhamos para o fim da crise sanitária.
“A pandemia provocou novos comportamentos e
mudanças no dia a dia profissional, na vida pessoal
e também na forma de consumir dessa geração”,
explica a especialista no mercado de longevidade
e sócia-fundadora do Data8 Hype 50+, Clea Klouri,
responsável pela pesquisa.
De acordo com a pesquisadora, está na hora de
aposentar o conceito de “velho” que já está ficando
para trás, em especial por meio de discussões na
mídia. Ela defende o combate ao chamado “etarismo”,
que é a discriminação contra pessoas com base na
idade, e chama atenção para o termo “Middlescence”,
relacionado ao período ou condição da meiaidade e que representa o que é hoje a nova cara da
maturidade, num perfil de 45 a 65 anos.
Segundo o IBGE, já são quase 55 milhões de brasileiros
acima de 50 anos, ou seja, 25% da população brasileira.
Esse segmento movimenta, aproximadamente, R$ 2
trilhões só no Brasil. No mundo, o valor ultrapassa
US$ 15 trilhões.
O crescimento do número de consumidores maduros
dá o tom da urgência das discussões de inclusão em
vários setores da sociedade. “Essa é a primeira vez
que até quatro gerações das famílias coexistem,
e essa característica transforma toda a dinâmica
das relações, principalmente, todo o planejamento
financeiro”, afirmou Clea.
Segundo a pesquisa, 39% dos brasileiros “50+” dizem
que são a única fonte de renda de sua casa, e 73%
dos brasileiros “55+” dizem que vivem do seu próprio
sustento, sem depender de filhos e/ou netos.
Além disso, 60% dos brasileiros “50+” dizem que não
se sentem com a idade que têm. Já 40% dos brasileiros
“65+” afirmam que vão viver mais de cem anos.
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Os números revelam também que a parcela madura
da população tem adquirido cada vez mais autonomia
digital, além de indicar que sua participação na
internet já não é nada desprezível.
Mais de 77% dos brasileiros “50+” acessam a
internet todos os dias, e 43% compraram produtos
e/ou serviços pela internet nos últimos 12 meses.
E 70% usam as redes sociais para se conectar
profissionalmente.
Paralelamente a uma maior conectividade, o perfil de
consumo também ganhou destaque. De acordo com
o estudo, pessoas maduras no Brasil tendem a buscar
prazeres imediatos na vida, a aproveitar o agora.
PERFIS
A pesquisa mapeou em 2021 cinco perfis inéditos de
consumidores brasileiros acima de 50 anos. São eles:
Autossuficientes: se preparam para quando se
tornarem dependentes, a fim de custear uma
estrutura que não impacte a família;
Sábios: conquistaram reconhecimento e poder de
influência dentro do seu grupo social;
Agregadores: buscam agregar pessoas da família
ao entorno de si e cuidam de parentes, inclusive
financeiramente;
Cuidadoras: pessoas que quase sempre vivem com
um ou mais membros da família e se dedicam a
cuidar dos familiares; e
Exploradores: buscam viver de maneira mais livre, sem
amarras familiares e explorando as possibilidades da
maturidade.
O estudo traz ainda um alerta: existe o desafio comum
de que ninguém se preparou financeiramente para a
extensão da vida, em especial no que diz respeito à
aposentadoria.
Esse novo perfil de pessoas tem trazido iniciativas
para lidar e/ou custear a vida dos “maduros”. Com
a extensão da vida, os novos ciclos apresentam
desafios, mas um campo de muitas oportunidades de
viver diversas vidas dentro desta. “E o planejamento
se torna ainda mais essencial em uma trajetória não
linear”, defende a especialista.

Saúde

Cresce o número de usuários de
planos

O QUE SEU
CLIENTE QUER
PARA A FAMÍLIA?
PROBLEMÃO.
PROTEÇÃO.

Corretor de Seguros: você faz dar certo.

Hoje é o dia de quem faz de tudo para deixar os planos na
direção certa. O dia de quem oferece soluções para famílias
superarem qualquer desaﬁo no presente e terem um futuro
com tranquilidade ﬁnanceira e mais qualidade de vida. Para
nós você é fundamental e merece toda admiração e respeito.
Parabéns, Corretor de Seguros.
Você faz o futuro de milhões de brasileiros dar certo.
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Mulheres são minoria em cargos
de liderança
Ele explicou que o estudo traz uma análise teórica das
iniciativas brasileiras e mundiais sobre a presença
da mulher na sociedade e, particularmente, na área
de seguros.
Além disso, apresenta os resultados de pesquisas
feitas junto a 400 executivas do setor e às seguradoras,
para identificar o perfil dessas empresas em termos
de participação feminina.

Maria Helena Monteiro: discrepância não pode ser atribuída à
formação acadêmica.

A quarta edição do estudo “Mulheres no Mercado de
Seguros no Brasil”, lançado pela Escola de Negócios
e Seguros (ENS), no final de setembro, indica que,
atualmente, no mercado de seguro, há uma mulher
para cada três homens em cargos executivos. Houve
um pequeno avanço em relação a 2012, quando
a proporção era de uma mulher na liderança para
cada quatro homens. “Essa discrepância não pode
ser atribuída à formação acadêmica, que é muito
parecida entre os dois gêneros”, afirmou a diretora da
ENS, Maria Helena Monteiro, no evento realizado pela
Escola, em parceria com a Confederação Nacional
das Seguradoras (CNseg), no final de setembro,
para apresentar o estudo e comemorar o “Dia da
Diversidade no Setor de Seguros” (25 de setembro).
De acordo com Maria Helena Monteiro, em relação
aos salários, as diferenças também são significativas,
com as mulheres ganhando, em média, valor
correspondente a 70% do salário dos homens.
Para reduzir essa diferença, ela sugeriu, entre
outras medidas, a instauração, nas empresas do
setor, de metas para a promoção de mulheres e o
estabelecimento de programas de diversidade que
tratem o tema como gestão de mudanças.
Já o consultor Francisco Galiza, que produziu o
estudo da ENS junto com Maria Helena Monteiro,
destacou que, além dos aspectos éticos e morais,
o esforço por ambientes mais diversos também
tem consequências econômicas. “Entidades mais
diversas são também mais lucrativas”, frisou.
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Galiza salientou ainda que houve uma melhora
expressiva no setor em relação à inclusão das
mulheres. No entanto, ele admitiu que, mantido o
ritmo atual, a igualdade de gêneros no setor só será
plenamente alcançada em 2032.
PARCERIA
A ENS realiza esse estudo há 10 anos, contando com
a colaboração da Comissão de Recursos Humanos
da CNseg, entidade que criou, em 2019, o “Dia da
Diversidade e Inclusão no Setor de Seguros”.
Segundo a diretora Jurídica da confederação, Glauce
Carvalhal, essa data tem como objetivo “incentivar as
melhores práticas em relação ao desenvolvimento e
inserção de talentos na carreira de seguro, refletindo
a riqueza étnica, cultural e social do país”.
Ela lembrou, porém, que o tema já vinha recebendo
tratamento prioritário na CNseg desde 2017,
quando foi lançada a “Cartilha de Boas Práticas para
a Diversidade no Mercado Segurador”, e, depois,
por outras iniciativas como a “1ª Conferência de
Diversidade e Inclusão no Setor de Seguros”, em
2018, e a realização de painéis específicos sobre o
tema na Conseguro.
A executiva citou ainda dados do Relatório de
Sustentabilidade 2021 da CNseg (ainda a ser lançado),
segundo o qual 100% das empresas participantes
adotam práticas de não discriminação e conduzem
ações relacionadas ao tema da diversidade. Além
disso, 40,9% das empresas afirmaram ser signatárias
de pactos de diversidade e inclusão.

150 anos de
história feitos
de histórias
como as do
José Carlos
12 de outubro
Dia do Corretor de Seguros

No ano em que a Zurich completa 150
anos, celebramos as histórias de nossos
Corretores, protagonistas em oferecer
proteção e segurança para os seus clientes.

Leia o QR Code
e veja nossa
homenagem.

No Dia do Corretor de Seguros, receba
nosso reconhecimento pelo trabalho
essencial para nós e, especialmente, para
tantas pessoas espalhadas pelo Brasil.

/zurichnobrasil

@zurichnobrasil

Zurich Insurance

zurich.com.br

Zurich no Brasil
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Susep apura crescimento de 15,9%
até julho
A arrecadação do setor acumulada até julho somou
R$ 199,9 bilhões, o que representa crescimento
de 15,9% em relação ao mesmo período de 2021,
quando foram movimentados R$ 172,4 bilhões.
A informação foi prestada pelo superintendente
da Susep, Alexandre Camillo, em comunicado
distribuído pela autarquia, no início de setembro.
“O setor segue em crescimento na retomada póspandemia”, comemorou Camillo.

A linha de negócio rural foi destaque, com crescimento
de 41,8% na arrecadação de prêmios no acumulado
até julho de 2022, em comparação ao mesmo período
de 2021.

De acordo com a Susep, o segmento de seguros
apresentou crescimento de 16,3% no acumulado até
julho, em relação ao mesmo período de 2021. “Foram
arrecadados R$ 176,42 bilhões nos sete primeiros
meses de 2022”, informou o superintendente.

Já na previdência privada aberta, o volume de prêmios
e contribuições dos planos de acumulação segue em
alta: são 6,9% na comparação de julho de 2022 com
o mesmo mês do ano anterior, e de 12% no saldo
acumulado dos sete primeiros meses deste exercício
– R$ 87,8 bilhões, frente ao mesmo intervalo de 2021.

Camillo acrescentou que o setor vem obtendo
resultados mais satisfatórios, independentemente
do momento que o país vive. “Acredito que essa
característica vai se manter nos anos que estão por
vir. O setor continuará a surpreender e a crescer”,
projetou.
PESSOAS
Segundo a autarquia, no ramo de pessoas, o grande
destaque foi o seguro de vida, que atingiu o montante
de R$ 15 bilhões nos sete primeiros meses do ano.
O valor corresponde a um crescimento de 16,3% em
relação ao mesmo período de 2021.
Já os seguros de danos continuam apresentando
forte desempenho, com alta de 25,6% na arrecadação
de prêmios na comparação do acumulado até julho
de 2022 com o mesmo período de 2021.
Na principal carteira desse segmento - o ramo auto a arrecadação de prêmios atingiu R$ 27,4 bilhões nos
primeiros sete meses do ano, valor 31,5% superior
ao do mesmo período de 2021.
Em julho, a sinistralidade do seguro de danos fechou
o mês em 50,9%. Em junho, o valor registrado foi de
53%. A sinistralidade dos seguros de danos, em julho
de 2021, foi de 59,7%.
Nos seguros de pessoas, a sinistralidade, em julho
de 2022, foi de 31,8%, frente aos 54,3% e aos 33,6%,
observados em julho de 2021 e junho de 2022,
respectivamente.
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Os seguros das linhas riscos especiais patrimoniais e
auto também se destacaram, com crescimento acima
de 30%.
PREVIDÊNCIA
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De acordo com a FenaPrevi (Federação Nacional
de Previdência Privada e Vida), a captação líquida
(captação bruta menos os resgates) apresentou o
melhor resultado do ano em julho, chegando a R$ 3,6
bilhões.
CM

MY

CY

CMY

No ano, até julho, atingiu R$ 16,6 bilhões, embora
na visão do acumulado continue sofrendo pressão
do elevado patamar de resgates – o valor caiu 22%
em relação ao observado no mesmo período do ano
anterior.
K

Os valores resgatados cresceram 27,4% e 24,6%,
respectivamente na comparação com julho de 2022
sobre 2021, e no acumulado do ano.
Segundo a FenaPrevi, o setor conta com R$ 1,1
trilhão de ativos em previdência privada aberta, no
Brasil. Na comparação com julho de 2021, houve um
crescimento de 8,2% no volume total de ativos.
O levantamento ainda detalha as informações,
conforme o tipo de plano de previdência contratado.
O VGBL, por exemplo, corresponde a 93,7% dos
prêmios e contribuições alcançados no mês de
referência – R$ 12,9 bilhões, a maior do ano. E
acumula R$ 81,6 bilhões de janeiro a julho de 2022.
Já o PGBL registrou captação de R$ 800 milhões no
mês e de R$ 5,7 bilhões no ano.
Já os planos Tradicionais e o FAPI acumulam R$ 476
milhões nos sete primeiros meses de 2022.
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CNseg revisa projeção para 2022
A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg)
revisou para mais o crescimento da arrecadação
do setor neste ano. A previsão é que a alta alcance
13,7% desta vez (anteriormente era de 10,3%),
totalizando quase R$ 350 bilhões de arrecadação
(sem considerar os seguros Saúde e DPVAT),
segundo o novo levantamento.
O desempenho projetado para os seguros de Danos
e Responsabilidades, de Coberturas de Pessoas e
de Capitalização, todos com expansão estimada de
dois dígitos, demonstra uma reação mais uniforme
de todo o mercado.
No segmento de Danos e Responsabilidades,
projeta-se uma expansão de 20,5% no ano;
em Coberturas de Pessoas, alta de 10,6% e em
Capitalização, outros 13%.
A projeção da CNseg é atualizada a cada três meses.
O grupo dos seguros de Automóveis, um dos mais
representativos em termos de arrecadação, deverá
manter a demanda aquecida no segundo semestre,
assegurando o viés de forte alta do segmento de
Danos e Responsabilidades, segundo a CNseg.
A previsão é de que a demanda pelos seguros de
Automóveis suba 26,0% no ano.
No acumulado de 12 meses móveis até junho, o
seguro Automóvel experimentou alta de 20,3%
na arrecadação. Segundo o levantamento da
CNseg, “observa-se que o aumento de prêmio,
assim como o pagamento de sinistros (até junho,
as indenizações acumularam alta de 39,1% em
12 meses móveis), está relacionado à expressiva
valorização apresentada por carros usados e
seminovos desde 2021, como reflexo da redução
na oferta de veículos novos”, disse Dyogo Oliveira,
presidente da CNseg.
Nos seguros Patrimoniais, seus três subgrupos
(Massificados, Riscos de Engenharia e Grandes
Riscos)
apresentam
também
desempenho
favorável, constata a CNseg.
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Ainda no segmento de Danos e Responsabilidades,
dois outros destaques são o seguro Habitacional,
com alta esperada de 12,8% no ano, e o de
Transportes (14,5%).
Fora da curva em termos de expansão, apresentase o seguro Rural, que já cresceu 40,1% em 12
meses até junho (contra o período imediatamente
anterior) e deve fechar o ano em alta de 23,8%.
A demanda firme desde 2021 tem a ver com a
precaução dos produtores diante dos extremos
climáticos, além da subvenção para contratação de
suas coberturas.
O Ministério da Agricultura liberou R$ 990 milhões
para o seguro Rural neste exercício, o que
possibilitará a contratação de aproximadamente
140 mil apólices em todo o País no ano.
A Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA) ressalva que, para o seguro atender a
mesma demanda do ano passado, seria necessária
a suplementação de R$ 710 milhões, totalizando R$
1,7 bilhão em subvenção.
Como não há garantias de que haverá a
suplementação, o mais provável é que o seguro
não cresça no mesmo ritmo do apresentado no
primeiro semestre. As indenizações pagas em
2022, até junho alcançaram o montante de R$ 8,5
bilhões, valor 227,0% maior do que o do primeiro
semestre de 2021, relata a CNseg.
O segmento de Coberturas de Pessoas – que
cresceu 7,1% nos 12 meses até junho- deve ter alta
de 10,6% na arrecadação.
Nos Planos de Acumulação, que representam
mais de 70% do segmento de Pessoas, a previsão
é de que as contribuições mantenham a tendência
ascendente e encerrem o ano com alta de 9,7%.

Nos últimos 12 meses até junho, o grupo acumulou
crescimento de 18,7%.

Nos Planos de Risco, projeta-se um crescimento de
13,0% na receita anual.

No ano, projeta-se que a demanda continuará
ascendente, assegurando alta de 18,9% dos seguros
Patrimoniais no ano.

Já o faturamento dos títulos de Capitalização, com
alta de 10,3% nos 12 meses findos em junho, deve
apresentar alta de 13% no ano.

A atuação irregular das associações de proteção
veicular foi tema de debate realizado pela Rádio
Jornal Recife, no dia 28 de setembro. Na ocasião, os
presidentes da CNseg, Dyogo Oliveira; do presidente
do Sindicato das Seguradoras do Norte e Nordeste
(SindSeg N/NE), Ronaldo Dalcin; e o consultor,
advogado e professor de Direito do Consumidor,
Ricardo Morishita, alertaram sobre os riscos para os
consumidores.
Dyogo Oliveira reforçou o perigo para o consumidor
confiar seu automóvel a uma organização que não
pode garantir proteção. “Seguro é um produto
oferecido por uma seguradora autorizada pela
Susep. Ela é obrigada a manter uma reserva
suficiente para cobrir os eventuais pagamentos de
indenizações”, explicou.
Ele acrescentou que uma seguradora tem
responsabilidade e recursos financeiros para
honrar seu compromisso. “Já as associações não são
seguradoras, não têm autorização da Susep para
funcionar, não oferecem garantia, não tem lastro
financeiro e não são submetidas ao código de defesa
do consumidor”, completou Oliveira.
O presidente da Cnseg alertou ainda que o
serviço oferecido pelas associações é falsamente
caracterizado como seguro e não há fiscalização
ou garantia de estrutura financeira para honrar os
compromissos com os clientes.
O presidente da CNseg Dyogo Oliveira ainda lembrou
que, ao recorrer a uma associação, o consumidor
ainda está sujeito ao risco de dano ou perda do
seu bem. “Elas não explicam para a pessoa que ela
está sendo convidada a se associar e compartilhar o
risco e os eventuais prejuízos daquela associação”,
observou.
Ofertado por empresas seguradoras, o Seguro Auto
é uma opção segura e confiável para proteger um
automóvel. As seguradoras são fiscalizadas pela
Susep e os consumidores também têm seus direitos
protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor.
Segundo Morishita, uma das principais ferramentas
que o consumidor tem no mercado é a prevenção.
“O barato pode sair caro. O maior risco para o

consumidor é aquilo que ele não vê. Já imaginou
pagar e achar que seu veículo está segurado, às
vezes você usa para trabalhar, e quando precisar
consertar não tem os recursos para fazer o reparo?
É uma tragédia”, pontuou o especialista.

Entidades

CNseg faz críticas à atuação da
Proteção Veicular

Por sua vez, Ronaldo Dalcin disse que os preços
sofrem a influência de um ciclo inflacionário que
não pode ser desconsiderado. “Isso já impacta todos
os insumos que compõe o preço do seguro. Ainda
houve uma grande valorização da tabela FIPE, tanto
nos veículos novos como nos seminovos. Além disso,
as peças para a fabricação desses veículos novos
ficaram escassas”, explicou.
Ele acentuou ainda que, apesar de o seguro ter
ficado mais caro neste segundo semestre de 2022,
é possível que o consumidor encontre uma oferta
“que caiba em seu orçamento nas 160 seguradoras
credenciadas pela Susep no Brasil”.
Dalcin ressalvou ainda que há uma sinalização de
mudança nesse movimento dos preços.
Nesse contexto, ele destacou a importância da
participação do Corretor de Seguros na jornada
do consumidor. “Já há, de certa forma, a tendência
que essa valorização da tabela Fipe se normalize.
Independente desse aumento, nunca deixe de fazer
sua apólice com uma seguradora oficial. Se existe
alguma dificuldade financeira, converse com seu
Corretor. Ele pode achar uma solução para você”,
recomendou.
O nível de regulação e fiscalização que envolve o
Seguro Auto o torna um serviço confiável, cumprindo
com o pagamento de indenizações. Na Proteção
Veicular os associados não têm garantias.
No evento, o presidente da CNseg lembrou ainda que
a entidade criou um site que traz informações valiosas
sobre o seguro e alertas para os consumidores. O
endereço eletrônico é www.seguroautosim.com.br.
FenaSaúde vê risco de deterioração financeira
A diretora Executiva da FenaSaúde (Federação
Nacional de Saúde Suplementar), Vera Valente,
alerta que o setor está “em processo preocupante”
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R$ 91,70 fossem destinados ao pagamento de
despesas assistenciais.
FenaCap: capitalização investe em soluções

Entidades

Em artigo, o vice-presidente da Federação Nacional
de Capitalização (FenaCap), Marcio Coutinho,
afirma que o setor vem combinando investimentos
em soluções de negócios para consumidores e
empresas, sempre associando um componente
de premiação. “Este contexto faz com que o setor
se desenvolva e aprimore o relacionamento
estimulando desde a formação de reservas que
conferem mais proteção e segurança às famílias,
até o engajamento em causas sociais”, acentua o
executivo.
Coutinho: “A capitalização é uma oportunidade de negócios
baseada em duas vertentes”.

de deterioração financeira, resultado da sobrecarga
herdada da pandemia e por mudanças estruturais
que tornarão a assistência continuamente mais
cara. “Esses resultados reforçam o quanto os
recursos são finitos e se tornam ainda mais
relevantes diante de medidas que impactarão de
forma relevante a sustentabilidade do setor, como
a recente aprovação do projeto de lei 2.033/22”,
afirma a executiva.
Segundo Vera Valente, esse projeto “afrouxa” os
critérios para incorporação de procedimentos e
medicamentos na cobertura obrigatória dos planos
de saúde.
No segundo trimestre deste ano, as operadoras
de planos médico-hospitalares tiveram o pior
resultado operacional da série histórica divulgada
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS):
um prejuízo de 4,4 bilhões.
Outro ponto que chama a atenção nos resultados
apresentados pela ANS é o índice de sinistralidade
dos planos médico-hospitalares, um dos mais
importantes indicadores da saúde suplementar.
No segundo trimestre de 2022 a sinistralidade foi
de 91,7%. O acumulado do ano já é de 88,8%. A
sinistralidade mostra a relação entre as receitas das
operadoras (contraprestações) e os pagamentos
feitos pelos planos para exames, consultas,
internações, medicamentos e cirurgias. Fazendo
um comparativo, é como se a cada R$ 100 reais
dos custos das operadoras de saúde no trimestre,
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Segundo ele, a capitalização é uma oportunidade de
negócios baseada em duas vertentes: a de promover
aspectos essenciais na vida da população, como
importante ferramenta de disciplina financeira,
de garantia de contratos como os de locação de
imóveis, de promoções comerciais e doações para
o terceiro setor e a de motivar os titulares dos
produtos a participarem de sorteios, característica
há décadas incorporada pela sociedade brasileira.
Essas duas correntes fizeram com que, no
primeiro semestre, fosse registrado um vigoroso
crescimento do setor, apesar dos grandes desafios
da economia brasileira diante do cenário da crise
mundial, sobretudo no controle da inflação, assim
como na geração de emprego e renda. “Em outras
palavras, 2022 será um ano de crescimento para o
setor e de mudança na vida das pessoas”, acentua
Coutinho.

Espaço do Corretor

Sincor-RJ e Capemisa promovem
“Jornada de Vendas”
do Rio de Janeiro em buscar capacitação para atuar
nesse segmento tão promissor”, frisou o executivo.
Gomes fez projeções sobre o potencial do seguro
de vida no mercado do Rio de Janeiro e incentivou
a plateia presente, que lotou o auditório, a investir
nesse ramo.
Presente ao encontro, o presidente do Sincor-RJ,
Henrique Brandão, também ressaltou a importância
de os Corretores de Seguros estarem sempre atentos
às “oportunidades que o seguro de vida oferece”.
Brandão (ao centro), Cláudia e Gomes incentivaram o
Corretor a investir no ramo vida.

O Sincor-RJ e a Capemisa realizaram, dia 15 de
setembro, na sede do Sindicato, o evento “A Jornada
de Vendas do Corretor de Seguros”. O palestrante
foi o superintendente Regional RJ/SP da seguradora,
Paulo Henrique Gomes, que estava acompanhado
por todo o “time” comercial da companhia no Rio de
Janeiro. Ele se disse honrado em realizar a palestra
sobre as oportunidades de negócios no segmento
de seguro de vida, a convite da comissão feminina
do Sincor-RJ. “A casa estava cheia, o que demonstra
o interesse dos Corretores e Corretoras de Seguros

Por sua vez, a presidente da Comissão Feminina
do Sindicato, Ana Cláudia Fontinelle, reforçou
que a parceria entre os profissionais de seguros
e as seguradoras “é de suma importância para o
crescimento do setor”.
Avaliação semelhante foi feita pela Corretora de
Seguros Rosângela Garcia, que também integra a
Comissão Feminina. “Esses treinamentos são de
grande importância. Além disso, a volta dos eventos
presenciais é um grande incentivo para os Corretores
de Seguros”, pontuou.
O evento contou ainda com a participação do diretor
de Eventos do Sincor-RJ, Osir Zimmermann.

v

Integrantes da Comissão Feminina apoiaram em peso o evento.
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Dia do Corretor: jantar volta a
ser presencial
Após dois anos, o evento especial, e em grande
estilo, preparado pelo Sincor-RJ para comemorar o
“Dia do Corretor de Seguros” voltará a ser presencial
em 2022. Coloque em sua agenda. A comemoração
está marcada para o próximo dia 21 de outubro, na
churrascaria “Fogo de Chão”, localizada em Botafogo.
Ligue para o Sindicato para saber mais detalhes sobre
o encontro.
Vale lembrar que, em decorrência da pandemia,
nos últimos dois anos o tradicional jantar oferecido
aos Corretores de Seguros teve condições especiais.
Cada Corretor de Seguros pode escolher o prato
que desejava saborear para comemorar a data.
Todos receberam do Sincor-RJ um crédito pelo Ifood
que permitiu a ele ou ela encomendar o seu jantar
preferido.
Em 2021, esse crédito, no valor de R$ 200,00, foi 33%
maior que o oferecido em 2020.
Receberam o presente os Corretores de Seguros
associados e em dia com os seus compromissos com
a entidade.
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A diretoria do Sincor-RJ deseja a todos um feliz “Dia
dos Corretores de Seguros”!
Veja as vantagens de ser associado ao Sincor-RJ
O Sincor-RJ oferece aos Corretores de Seguros de
todos os portes condições imperdíveis para ser
um associado e usufruir de grandes benefícios.
Ser um associado do nosso Sindicato é mais do que
poder usufruir de diversos benefícios. É também
contribuir para aumentar a representatividade
da categoria e, junto com a diretoria da entidade,
lutar por melhores, justas e iguais condições de
trabalho.
A associação oferece ao Corretor de Seguros
pessoa física ou jurídica uma rede de benefícios
individuais e vantagens relevantes para o
desenvolvimento da sua profissão.
Ao se tornar sócio, você fortalece a categoria.
Veja algumas vantagens em se tornar sócio:

Outro destaque da comemoração foi a live transmitida
ao vivo pelo canal do Sincor-RJ, no YouTube, na qual
o presidente do Sindicato, Henrique Brandão, e
executivas de grandes seguradoras saudaram os
Corretores de Seguros.

1. Garantia de respaldo jurídico;

No fim da live foi apresentado um show de uma grande
banda, que animou a noite e o jantar comemorativo
dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro.

4. Fontes de informação e network; e

2. Acesso a descontos e benefícios;
3. Oportunidades de cursos e treinamentos;

5. Promoção de integração e troca de experiências.

nave
ANS - n0 309222

Quer viver mais? viva mais. Simples, assim.

LIGUE PRA SUA SAÚDE: 21 2102 9797 | 21 2102 9787
WWW.ASSIM.COM.BR
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Emoção e reencontros na 46ª edição do
“Oscar do Seguro”
O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVGRJ) promoveu, dia 1º de setembro, a 46ª edição da
premiação “Destaques do Ano 2021-2022”, o “Oscar
do Seguro”. O evento marcado por um clima de muita
emoção, reencontros e otimismo quanto ao que o
futuro reserva, contou com a presença de mais de
300 pessoas.
Logo na abertura, o presidente do CVG-RJ, Octávio
Perissé, não conteve a emoção ao falar da volta do
evento, após dois anos, em razão da pandemia.
“Estamos aqui reunidos para celebrar esse
renascimento que tanto nos alegra e revigora. O
fato de estarmos juntos, presencialmente, por si só,
já seria motivo para uma grande comemoração”,
observou Perissé.
Logo em seguida, mais um momento de grande
emoção, com a subida ao palco do presidente do
Conselho Consultivo, Lucio Marques – presidente
do CVG-RJ por duas gestões – que foi aplaudido de
pé pela plateia. “Acabei de escrever um livro de 200
páginas no qual mostro o amor e carinho pelo CVGRJ. Sinto muita alegria em participar novamente desta
festa e parabenizo todos os premiados”, acentuou.
PREMIAÇÃO
A emoção deu lugar à alegria e às comemorações
quando teve o início dos premiados como “Destaques
do Ano 2020/2021”.
A Bradesco Seguros foi eleita a “Seguradora do Ano”
e seu presidente, Ivan Gontijo, o “Homem de Seguro
do ano”. Os dois troféus foram recebidos pelo diretor
da Organização de Vendas da Bradesco Seguros,
Leonardo Freitas.

Os “Destaques Profissionais do Ano” foram Patrícia
Disconsi, superintendente regional da SulAmérica; e
Fabio Lessa, diretor Comercial da Capemisa.
A Super Qualidade Gestão em Seguros foi eleita a
“Corretora de Seguros do ano”.
Por fim, a gerente da filial Rio de Janeiro da Allianz,
Aline Carneiro, recebeu o troféu em nome de Lívia
Prata, diretora regional da companhia, premiada
como a “Mulher de Seguro do Ano”.
Bradesco Seguros anuncia novidade
Até o dia 15 de outubro, segurados da Bradesco
Seguros poderão realizar pagamentos em dez vezes
sem juros, para todos os segmentos do Seguro
Residencial Sob Medida.
Segundo a superintendente de Ramos Elementares
da companhia, Raquel Cerqueira, o trabalho em home
office impulsionou a procura pelo seguro residencial.
Essa foi uma das razões para o aprimoramento do
produto na seguradora. “A cobertura Residencial
Sob Medida passou por transformações que a
tornam ainda mais atual em relação ao mercado,
com coberturas personalizáveis, de acordo com a
necessidade do contratante”, afirma a executiva.
Ela destaca, ainda, que foram criadas coberturas e
assistências para a casa e apartamento. “O pagamento
parcelado em dez vezes sem juros facilitará a
aquisição do produto, ainda mais por ser válido para
novos negócios e renovações. Assim, nossos clientes
não ficarão desamparados, caso aconteça algum
imprevisto”, pontua Raquel Cerqueira.

A Tokio Marine foi agraciada como “Seguradora de
Vida” e a Porto Saúde, como a “Seguradora de Saúde”.
Já a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg),
eleita a “Instituição do Ano”, foi representada na
premiação pela diretora jurídica da entidade, Glauce
Carvalhal.
A Liberty Seguros recebeu o “Oscar do Seguro”
referente à categoria “Melhor Campanha de
Publicidade”. O troféu foi entregue ao diretor da
companhia, André Lewkovitch.
Premiada como “Operadora de saúde do Ano”, a
ASSIM Saúde foi representada no evento pelo diretor
Comercial, Fabio Maia.
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“Oscar do Seguro” foi marcado por muita alegria e emoção.

Certificação

Corretor, para nós, a sua
experiência vale muito!

O Valor da
Experiência

Conheça todos os benefícios
que estão esperando por você:
Top Club, campanha
que leva os melhores
corretores para conhecerem
destinos incríveis no mundo

Do pequeno ao grande risco
para seu negócio ir além

Comissão adicional, expanda
sua carteira e eleve seus ganhos
AXA Antecipa, pagamento da comissão
integral a partir do pagamento das
primeiras parcelas pelo segurado

Clube de Vantagens com
cupons de desconto exclusivos
Meu Mundo AXA, plataforma para
você ficar por dentro de tudo que
acontece em nossa seguradora
AXA Personaliza, para você
criar peças de comunicação e
marketing dos nossos produtos
com logo da sua corretora

Feliz Dia do Corretor!

Conte com a AXA no Brasil para proteger o que importa.
Valorize sua experiência
e eleve seus negócios!
Aponte a câmera do seu celular e
cadastre-se no Portal do Corretor AXA!
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HDI é destaque em liderança
feminina
A cada ano, há um significativo avanço na equidade
de gênero e diversidade no trabalho, com a
tendência de alta da presença de mulheres em
cargos de liderança no segmento de seguros.
De acordo com a última pesquisa da ENS (Escola
de Negócios e Seguros), lançada em 2019, a cada
quatro líderes no mercado de seguros, um é mulher.
E a HDI Seguros, uma das maiores seguradoras do
país, acompanha esse movimento, com 31% do
quadro de liderança da companhia ocupados por
mulheres.
A empresa implantou práticas internas para ampliar
a liderança feminina. Com o programa Elas Lideram,
por exemplo, a seguradora prepara mulheres para
assumirem cargos de liderança, além de possibilitar
trocas de conhecimento e crescimento profissional.
Com isso, 27% das participantes tiveram
movimentação de carreira para cargos de liderança.
“A nossa cultura organizacional é uma grande
aliada em todo esse processo, permitindo originar
oportunidades para que mais mulheres em nossa
companhia possam assumir cargos de liderança.
Acredito que estamos na direção certa, com
iniciativas relevantes para esse cenário e vamos
evoluir ainda mais”, comenta Patrícia Rodrigues,
Diretora de Recursos Humanos da HDI Seguros.
Transportes: AXA aposta na Gestão de Riscos
A AXA tem uma carteira de seguro Transporte
relevante e esteve entre os cinco melhores
resultados operacionais do mercado, que
movimentou cerca de R$4,4 bilhões em 2021, de
acordo com a Susep.
A expectativa é que esse segmento esteja ainda
mais aquecido no último trimestre deste ano, com
eleições e a Copa do Mundo, somados às datas
tradicionais - Dia das Crianças, Black Friday e Natal
- , que geram forte impacto no setor logístico,
especialmente no modal rodoviário.
É através das estradas que acontece o escoamento
das commodities e do transporte de mercadorias
transacionadas através do e-commerce. Com maior
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fluxo e pressão por prazos, aumentam o número
de acidentes e a incidência de roubos e furtos.
Nesse
cenário,
segundo
Denis
Maelaro,
Superintendente de Transportes e Gerenciamento
de Riscos da AXA no Brasil, o olhar individualizado
para Gestão de Riscos é um diferencial importante.
Para evitar prejuízos, empresas e transportadoras
intensificam as medidas de Gerenciamento de
Riscos. Com uma melhor aceitação do risco por
parte das seguradoras, os clientes conseguem
mitigar melhor os riscos e suas eventuais
exposições. “Nós temos profissionais especializados
e divididos por regiões do país, o que permite uma
ação muito mais assertiva, porque o conhecimento
das peculiaridades locais é fundamental”, afirma
Maelaro.
SulAmérica fomenta a diversidade
A SulAmérica organizou, no final de setembro, uma
formação online para profissionais da saúde da
comunidade LGBTI+ nos consultórios.
O encontro, realizado pelo Dr. Saulo Vito Ciasca,
médico psiquiatra e especialista em saúde LGBTI+,
teve como objetivo ampliar o repertório das
pessoas participantes por meio de conteúdo e
troca de experiências.
O especialista abordou questões de saúde
relacionadas a cada uma das letras que compõem
a sigla do movimento, além de esclarecer dúvidas
e apresentar casos reais de LGBTfobia no
atendimento a pacientes. Na ocasião, destacouse também a importância do uso da linguagem
inclusiva e do respeito a pessoas de outras frentes
da diversidade, como pessoas com deficiência e
população negra.
“A SulAmérica tem trazido luz à inclusão na oferta
de saúde e é um compromisso nosso irmos além
das ações internas e transbordamos isso para fora”
comenta Patrícia Mello, superintendente de Gestão
de Saúde Populacional da SulAmérica.

PUBLIEDITORIAL

Corretor: eventos precisam ter um
seguro sob medida
O setor de eventos, um dos mais impactados pela Covid-19, retoma suas atividades, mas deixa uma
pergunta no ar: como ficam os riscos? A pandemia reforçou um bordão utilizado há muito tempo pelo
mercado segurador, o de que ninguém está livre de imprevistos, principalmente quando falamos em
organização de eventos. Existem diversas situações que fogem do controle até de quem é bastante
precavido. Diante de uma situação inesperada, o seguro é fundamental.
É na resposta deste importante questionamento que a CAPEMISA Seguradora, com uma tradição de
mais de seis décadas, entra em campo. Ciente de que o setor de eventos representava 5% do PIB
brasileiro pré-pandemia, com mais de 440 mil eventos ao ano, segundo a Associação Brasileira dos
Promotores de Eventos (Abrape), a CAPEMISA preparou seu portifólio para atender a essa demanda
que deve ficar aquecida nos próximos anos.
Contratar um seguro é um investimento estratégico. E na hora de compor o orçamento é sempre bom
saber que o valor do seguro é variável de acordo com o tamanho do evento e, portanto, bastante
acessível. Independente do porte – como casamentos, reuniões e confraternizações corporativas,
pescarias, campeonatos de futebol entre amigos e até churrascos ou almoços de família – ter uma
solução sem burocracia é fundamental.
Muitos eventos, como as corridas de rua e provas de ciclismo, por exemplo, só têm a quantidade de
vidas fechada a poucas horas antes de seu início. Por isso, o Corretor e o organizador precisam contar
com essa flexibilidade para comporem uma proteção que atenda a todo o público presente.
Foi assim que surgiu o “VIDA EVENTOS”, um seguro de acidentes pessoais de curto prazo com
contratação simplificada. O negócio pode ser cotado e fechado na Central do Corretor CAPEMISA
em até 60 minutos antes do início do evento, de forma totalmente digital, com assinatura eletrônica,
gerando agilidade e redução de custos. A apólice e demais documentos são emitidos em até 5 minutos
para os contratos de até R$ 100 mil de cobertura.
A intenção da seguradora é oferecer proteção, a partir de duas pessoas, para que a retomada
dos eventos ocorra num ambiente de conforto e segurança aos envolvidos na organização e os
participantes. O produto garante cobertura para mais de 30 tipos de eventos, organizados por
pessoas físicas ou jurídicas.
É importante ter em mente que, quando organizamos uma festa de 15 anos, um encontro com parentes
ou uma competição entre amigos, pensar nos imprevistos que podem ocorrer é fundamental. Em
grandes ou pequenos eventos, as pessoas estão expostas aos mesmos riscos. Portanto, contratar
um seguro que ofereça esse conforto demonstra cuidado das pessoas que fazem o espetáculo
acontecer com seus públicos e garante a segurança financeira necessária para os organizadores e
patrocinadores, uma vez que são responsáveis por qualquer incidente que aconteça.
Fabio Lessa é Diretor Comercial da CAPEMISA Seguradora.
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Corretor é o melhor profissional para
comercializar o certificado digital
A comercialização do certificado digital tem muita
similaridade com a venda de um seguro. Veja os
pontos em comum entre essas atividades e como
Corretor de Seguros pode explorar mais essa
oportunidade de negócios.

controlar os produtos que estiverem próximo de
suas renovações, possibilitando assim que contate
o cliente e oferte além do produto a vencer, novas
outras possibilidades, fidelizando o cliente para
negociações futuras.

1 - Da mesma forma que o corretor de seguros
precisa entender qual a necessidade do seu cliente
para indicar qual o melhor seguro, para o certificado
digital o processo é o mesmo, pois o corretor
precisará entender para qual finalidade o cliente
usará o certificado e indicar o que melhor atende
suas demandas e que se adeque a aplicação a ser
utilizada pelo cliente;

As semelhanças aqui trazidas demonstram o quanto
o corretor de seguros pode explorar mais essa
oportunidade de negócios, agregando serviços
adicionais aos seus clientes.

2 - Após entender a necessidade do cliente e com o
intuito de estar próximo e manter o relacionamento
sempre ativo, o corretor deve auxiliá-lo no processo
de aquisição seja do seguro ou de seu certificado
digital. Além disso, vale salientar que tanto na
certificação digital quanto no seguro os pagamentos
são realizados diretamente ao emissor (seguradora
ou Autoridade Certificadora);
3 - Outra semelhança é que tanto no processo do
seguro quando no certificado digital o corretor
necessita coletar os dados do cliente para serem
inseridos no sistema e assim gerar a apólice e/ou o
certificado digital;
4 - Em ambos os mercados o cliente necessita
receber informações úteis periodicamente para que
em outras necessidades saiba quem procurar, e a
quem recorrer;
5 - Assim como no seguro, o certificado digital
também possui validade e necessita ser renovado
ao final de sua vigência, para isso o corretor
necessitará manter um cadastro com informações
do cliente, de seus produtos contratados e
respectivos vencimentos. Desta forma, poderá
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Mas por que afinal esse tema foi compartilhado?
Porque o corretor é o melhor e mais capacitado
profissional para desenvolver este nicho de negócio
na corretora, pois fazer a venda está no seu sangue,
ter altos índices de renovações e fidelizar clientes
também, afinal as semelhanças são diversas e para
o cliente final que busca segurança, credibilidade e
conforto para o seu dia a dia não poderia estar num
lugar melhor do que na Corretora de Seguros.
Procure a AC SINCOR RIO para começar a atuar com
este segmento na sua corretora e tenha mais este
produto disponível para o seu cliente.
*Rafael Caprarole

NOVO

App Allianz Saúde.
De plantão pra vc.

O que já era uma ótima escolha
está ainda melhor!
Agora seus clientes Allianz Saúde têm um aplicativo de plantão
para ajudar nas questões do dia a dia.

Clicou, achou!

MUITO M
SIMPLE AIS
E RÁPID S
O!

Solicitação e acompanhamento de reembolso,
rede referenciada, informações sobre
Telemedicina, canais de atendimento e até
ofertas do Clube de Descontos.

Uma Allianz cada vez melhor para você e seu cliente.
Siga a Allianz nas redes sociais:

Compartilhe com
seus clientes.

Allianz Saúde S.A., CNPJ 04.439.627/0001-02, Rua Eugênio de Medeiros, nº 303, 7º andar-Parte, Pinheiros, São Paulo, CEP
05425-000. Chat Allianz: chatcc.allianz.com.br | Whatsapp: 11 4090 1110. Linha Direta Allianz Saúde: 4001 5060 (Capitais e Regiões
Metropolitanas), 0800 701 8148 (demais regiões). SAC (24 horas): 0800 722 8148. Ouvidoria Allianz Saúde: 0800 771 3313.
Atendimento à pessoa com deﬁciência auditiva ou de fala: 0800 707 1755. Consulte mais informações no site www.allianz.com.br.
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Reação Legislativa Às Decisões
Judiciais e Regulatórias
É preciso pontuar que fundamento jurídico desta
possibilidade tem origem na própria Constituição
Federal que, neste mês de outubro de 2022 completa
34 (trinta e quatro) anos de sua promulgação; onde
consta que o efeito vinculante é destinado ao Poder
Judiciário e à Administração Pública, portanto, o Poder
Legislativo, em suas três esferas (Municipal, Estadual
e Federal) não está vinculado à decisão proferida.
Nesse sentido, é importante mencionar que o
Poder Legislativo sobre “ingerências” de outros
poderes, como por exemplo, o ativismo judicial e
a função contra majoritária, em suma, o ativismo
judicial guarda uma relação mais intensa do Poder
Judiciário na busca da concretização dos valores
constitucionais, assim entendidos como as Garantias
e Direitos Fundamentais, invadindo, de certa forma,
a competência de atuação dos outros dois Poderes –
Poder Legislativo e Poder Executivo.

Os efeitos das decisões proferidas pelo poder judiciário
e pela regulação não alcançam o Poder Legislativo,
que tem como função precípua a de legislar, podendo
propor a edição de lei com conteúdo idêntico ao
que foi decidido pelo judiciário ou criar nova lei
em contraponto à regulação. Para além de editar
e criar leis, o Congresso Nacional – parlamentares
(Deputados Federais e Senadores) podem aprovar
emendas à Constituição, por isso, o legislador federal
tem a capacidade de interpretar e alterar tanto às
Leis ordinárias e complementares, como às normas
constitucionais, não estando vinculado às decisões do
poder judiciário ou impedido de propor modificações
legislativas que, sobretudo, vão ao encontro dos
anseios do mercado.
No que pertine às decisões do Supremo Tribunal
Federal, instância máxima do poder judiciário no
Brasil, o efeito sobredito diz respeito a qualquer
espécie de decisão ou acórdão da Suprema Corte,
inclusive, súmulas vinculantes e declarações de
inconstitucionalidade, pois estas também não
vinculam o legislador, ou seja, no âmbito da União, os
parlamentares, na sua função típica de legislar.
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Já a função contra majoritária, se revela no fato
de os ministros das cortes superiores, não eleitos
pelo voto popular, diga-se: pelo povo, poderem
fazer suas interpretações Constitucionais de forma
diversa da interpretação realizada pelos deputados e
senadores, representantes do povo, portanto; contra
majoritária, porque contraria a maioria ou a vontade
popular manifestada legitimamente através de seus
representantes.
A título de exemplos recentes de movimentos reativos
do Poder Legislativo ao Judiciário e à Regulação,
podemos citar a aprovação da Lei 14.332/2022, que
trata dos títulos de capitalização na modalidade
filantropia premiável, reação à Regulação aprovada
pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados
em janeiro de 2022, propondo a alteração da Resolução
CNSP Nº 384 e aprovação da Lei 14.454/2022, que
derrubou o rol taxativo de procedimentos que devem
ser cobertos pelas operadoras de saúde; decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
É de extrema importância que o Poder Legislativo se
mantenha firme, atento e independente, sobretudo
com um olhar especial às demandas sociais e ao
cumprimento da sua função típica, que é legislar,
somente a vontade do legislador representa a
vontade do povo, pois este é o legítimo detentor do
poder; nunca foi tão importante o exercício do voto
naqueles que representam os reais interesses do
povo.
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