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FESTA DO MERCADO
DE SEGUROS:

Troféu alvorada
Prêmio chega à XII edição
e marca os 24 anos do
SINCOR-DF
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Novas regras já
estão em vigor
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Palavra do
presidente
Esta é uma edição especial da Revista SINCOR-DF. Ela é quase que
integralmente dedicada ao Troféu
Alvorada. Em 2012 chegamos à 12ª
edição do prêmio, que representa o
maior reconhecimento para os profissionais e empresas que trabalham
com seguros na capital da República. Quem recebe o prêmio ganha
uma importante chancela: o respeito dos colegas, já que os vencedores
são escolhidos pelos associados.
A festa de entrega do Troféu
Alvorada também marcou os 24
anos do SINCOR-DF. São agora
duas dúzias de anos em defesa de
todos os envolvidos na atividade de seguros do Distrito Federal.
Certamente, temos muitas vitórias
a comemorar neste período, especialmente a consolidação de um
mercado forte, atuante e com alto
potencial de crescimento.
Se o momento é de justa celebração, cabe também fazer um alerta.
Estamos preocupados com a tramitação, na Câmara dos Deputados,
do Projeto de Lei 3.555/2004. A
ementa do PL explica os objetivos
da proposta: “estabelece normas gerais em contratos de seguro privado
e revoga dispositivos do Código Civil, do Código Comercial Brasileiro
e do Decreto-Lei nº 73 de 1966”.
Preocupa-nos muito um item
específico, o que trata da regulamentação do “agente autorizado de
seguros”. O que é esta figura? Nada
mais, nada menos do que um erro,
uma anomalia que seria introduzida no sistema de corretagem de seguros. Sem qualquer exigência legal
para sua formação, essa espécie de

Dorival Alves de Sousa
Presidente do SINCOR-DF

preposto das seguradoras colocaria
em risco o funcionamento do setor.
Vale lembrar que, em passado
não muito distante, algumas companhias seguradoras tentaram implantar essa nefasta modalidade de
agente de seguros e tiveram o dessabor de se verem às barras dos tribunais em processos por reconhecimento de direitos trabalhistas. E
recuaram, viram que o modelo não
é funcional e prejudica o trabalho
de um setor fortemente regulamentado e sob controle de órgãos
sérios, como o nosso.
Não bastasse a má experiência já
vivenciada no Brasil, nos chegam
notícias de que em outros países o
modelo também foi tentado e começa a naufragar. As grandes companhias seguradoras estão desistindo dos agentes para investir no
relacionamento com os corretores,
estes sim profissionais capacitados.
Enfim, o item que trata do agente de seguros precisa ser retirado do
PL 3.555 para manter o bom funcionamento do setor de seguros.
Nós já contamos com quase 70 mil
corretores altamente qualificados
no país e devidamente registrados
na Susep. E eles – nós – trabalham
em defesa da pessoa mais importante da nossa cadeia de negócios:
o segurado.
Boa leitura!
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Regulamentação C
 omissão mista

Seguro garantia

Associado vai representar o SINCOR-DF na “Comissão Mista
de Seguros de Crédito e Garantia, SINCOR-SP/FENACOR”

O

SINCOR-DF elegeu o associado Raimundo John
Ferreira de Sousa, especialista em seguros garantias, para representá-lo junto
à “Comissão Mista de Seguros de
Crédito e Garantia, SINCOR-SP/
FENACOR”. O grupo tem como
objetivo discutir e debater questões
de grande relevância envolvendo a
relação entre seguradoras, tomadores, segurados e corretores. A intenção é identificar melhores práticas e técnicas de seguros, além de
gerar a melhoria do produto.

A Comissão Mista vai formar
grupos de trabalho que vão desenvolver projetos e atividades para
serem apresentados em reunião e,
posteriormente, direcionadas às
entidades competentes.
Raimundo John Ferreira de Sousa está motivado para trabalhar pelo
crescimento do setor de seguros garantias: “Será também de grande
importância levar estas informações,
assim como colher dos corretores outros temas importantes no segmento
de garantia. Com reuniões bimestrais
com diversos representantes dos SIN-

Na parceria entre
a Mongeral Aegon
e o corretor, todo mundo
sai ganhando. Isso que
é parceria de sucesso.
A Mongeral Aegon é uma empresa que está há 178 anos
no mercado de seguros e previdência. Desenvolve produtos
individualizados, de acordo o perfil de cada cliente. Desde 2009,
a empresa faz parte do Grupo Aegon, presente em mais de
20 países. Ser parceiro da Mongeral Aegon é fazer parte
de um dos maiores grupos seguradores do Brasil.
• Campanhas de incentivo.
• Desenvolvimento profissional constante.
• Parcerias estratégicas no mercado, como a OABPrev.

Sucursal Brasília: (61) 3213-0444
www.mongeralaegon.com.br

Raimundo
John
Ferreira
de Sousa
CORs de diversos estados, acreditamos que conseguiremos alavancar este
produto dando a importância que ele
merece na indústria do seguro”.

Mercado MBM

Nova gerente

Filial do MBM no Distrito Federal tem nova gerente

A

filial do MBM Seguro de Pessoas no Distrito Federal tem nova gerente. O cargo
agora é ocupado por Elaine Mesquita Duarte, graduada em administração de empresas com curso de técnicas de vendas de seguros.
Há 12 anos atuando no setor, Elaine Duarte assume o cargo com o objetivo de dar continuidade
ao crescimento do MBM na região por meio dos
corretores de seguros. “Está sendo uma honra trabalhar com o MBM”, reconheceu a nova gerente. Ela
adianta que tem um perfil de atuação bastante ativo.
A filial do MBM no Distrito Federal está localizada no Setor Comercial Sul Quadra 2, bloco C,
número 92, salas 502/503. O telefone é (61) 3225
0342.

Elaine
Mesquita
Duarte

Trabalho Convenção Coletiva

Convenção Coletiva

Desde 1º de janeiro está em vigor a Convenção Coletiva
do setor de seguros no DF para 2013

J

á está valendo a nova Convenção Coletiva de Trabalho
para os trabalhadores das empresas corretoras de seguros
privados e capitalização estabelecidas no Distrito Federal. As novas
regras, que incluem reajuste salarial
de 7%, estão em vigor desde janeiro de 2013. A integra da Convenção Coletiva pode ser consultada
no site do SINCOR-DF, www.sincordf.org.br. Confira abaixo as três
principais cláusulas.
CLÁUSULA PRIMEIRA REAJUSTE SALARIAL
A partir de 1º de janeiro de
2013, as Empresas Corretoras de
Seguros Privados e Capitalização,
estabelecidas no Distrito Federal,
concederão aos empregados integrantes da categoria profissional
dos securitários uma recomposição
salarial de 7% (sete por cento), a
título de reajuste salarial, incidente

sobre o salário vigente de dezembro de 2012.
CLÁUSULA SEGUNDA SALÁRIO NORMATIVO
O empregado da categoria
profissional dos securitários não
poderá receber salário inferior a
R$ 684,48 (seiscentos e oitenta
e quatro reais e quarenta e oito
centavos), com exceção do pessoal
de recepção, limpeza, vigias, contínuos e assemelhados, que terá
salário de R$ 680,00 (seiscentos e
oitenta reais).
CLÁUSULA QUARTA VALE REFEIÇÃO /
VALE ALIMENTAÇÃO
As empresas que não fornecerem
alimentação aos seus empregados,
integrantes da categoria dos securitários, obrigam-se a conceder, alternativa e não cumulativamente,
vale refeição ou vale alimentação,

no valor de R$ 12,65 (doze reais e
sessenta e cinco centavos) por dia
trabalhado, sempre a razão de 22
(vinte e dois) vales por mês, com
a participação dos empregados no
seu custeio, de até 8% (oito por
cento), conforme determinação
legal, podendo ser diretamente
proporcional aos seus ganhos e observadas as localidades onde existirem esses serviços de alimentação.
As empresas que concederem vale
refeição ou vale alimentação com
valor facial superior a R$ 12,65
(doze reais e sessenta e cinco centavos) não poderão efetuar descontos
superiores a 8%.

Cotador SulAmérica Saúde e Odonto:
a inovação que faltava para tornar o seu
dia a dia ainda mais prático.
A SulAmérica sabe quanto seu tempo é precioso. Por isso acaba de inovar com o
lançamento do Cotador SulAmérica Saúde e Odonto, uma ferramenta on-line que
vai trazer maior agilidade e simplicidade nas cotações, permitindo: cotação para
empresas com até 99 vidas, emissão da proposta, envio da cotação e proposta
diretamente para o e-mail do cliente e muito mais!

ANS nº 000043

Acesse www.portaldocorretor.com.br e comece a utilizar.

sulamerica.com.br

Se aborrecer pra quê?
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Troféu Alvorada

Escolha dos profissionais e das companhias seguradoras que
mais se destacaram em 2012 reúne mais de mil pessoas
Comemoração dupla. Assim foi a
noite de 29 de novembro de 2012 para
o mercado de seguros no Distrito Federal. O grande baile de gala promovido
pelo SINCOR-DF marcou os 24 anos
de sindicato e, ainda, a entrega do XII
Troféu Alvorada, premiação de maior
prestígio no segmento que reconhece a
boa atuação de profissionais e empresas
do ramo de seguros.
O presidente do SINCOR-DF,
Dorival Alves de Sousa, aproveitou o

evento para traçar um panorama positivo para o setor. “O Brasil vive um
momento de ascensão social, há um
universo de pessoas que ganham poder
de compra e podem satisfazer alguns
desejos antigos. Esse cenário é o ideal
para que possamos oferecer aos novos
consumidores a opção mais adequada
para proteção de suas famílias, seus
bens e negócios”, constatou.
Confira a seguir os premiados em
cada uma das categorias.

PROFISSIONAIS
Diretor regional
Vencedor
João Nóbrega
Interaminense
Júnior
Entregue por
Dorival Alves de
Sousa
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PROFISSIONAIS
Gerente
filial e/ou
superintendente
Vencedor Marcos
Centin Dornelles
Entregue por
Francisco de
Assis Parente

PROFISSIONAIS
Coordenador e/
ou subgerente
comercial
Vencedor
Anderson
Gustavo Olivier
Entregue por
Domingos Sávio
Machado
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PROFISSIONAIS
Assistente
comercial
Vencedor Gleison
da Silva Ferreira
Entregue por
Farias Pereira de
Sousa

COMPANHIAS SEGURADORAS
RAMO AUTOMÓVEL
Vencedor Porto
Seguro Seguros
Representado por
Ronaldo Pinho
Entregue por
Eulinda Maria de
Moura
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COMPANHIAS SEGURADORAS
RAMO CONDOMÍNIO
Vencedor Allianz
Seguro
Representado
por Liliana Araújo
Couto
Entregue por
Aderson Blanco
Cinnanti

COMPANHIAS SEGURADORAS
RAMO
EMPRESARIAL
Vencedor Tókio
Marine Seguradora
Representado por
Suzana Ribeiro
Entregue por
Dorival Alves de
Sousa
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COMPANHIAS SEGURADORAS
RAMO SAÚDE
Vencedor
SulAmérica
Seguros
Representado por
Vitor Gomes
Entregue por Farias
Pereira de Sousa

COMPANHIAS SEGURADORAS
RAMO VIDA /
ACIDENTES
PESSOAIS
Vencedor Porto
Seguro Seguros
Representado por
Diego Cunha
Entregue por José
Wenilton Ribeiro
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COMPANHIAS SEGURADORAS
RAMO PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
Vencedor Icatu
Seguros
Representado
por Alessandra
Casamayor
Entregue por João
Pereira da Silva

COMPANHIAS SEGURADORAS
RAMO RISCOS
DIFERENCIADOS/
FINANCEIROS
Vencedor Mapfre
Seguros
Representado por
Eliane Durante
Entregue por
Domingos Sávio
Machado
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COMPANHIAS SEGURADORAS
SERVIÇOS/
ATENDIMENTO
AO CORRETOR DE
SEGUROS
Vencedor Porto
Seguro Seguros
Representado por
Marcos Centin
Entregue por Eliene
Martins

COMPANHIAS SEGURADORAS
ASSESSORIA DE
SEGUROS
Vencedor Paulinelli
e Junker (Pac
Bradesco Auto/RE)
Representado por
Enir Aparecida F.
Junker e Cristiano
Paulinelli
Entregue por
Renata Valadares
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HOMENAGENS ESPECIAIS
Homenageados
Gilvandro Guedes
de Moura –

Presidente SINCORAM/RR; Joaquim

Mendanha de
Ataídes – Presidente
SINCOR-GO; e José
Cristovão Martins –
Presidente SINCORMT

Entregue por
Dorival Alves de
Sousa

HOMENAGENS ESPECIAIS
Homenageado
Angelo Vargas
Garcia – SINDSEG
MG/GO/MT/DF

Entregue por
Dorival Alves de
Sousa
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HOMENAGENS ESPECIAIS
Homenageado
Jota Carvalho –
JRS Comunicação

Entregue por
Guilherme Coimbra

HOMENAGENS ESPECIAIS
Homenageado
José Carlos Tegami
– SEGS
Entregue por
Irineu Joaquim

14 | REVISTA

HOMENAGENS ESPECIAIS
Homenageado
Francisco Pantoja
– Revista Apólice
Entregue por
Francisco de Assis
Parente

HOMENAGENS ESPECIAIS
Homenageado
Ana Carolina
Bolduan – Centauro
Vida e Previdência

Entregue por
Dorival Alves de
Sousa
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HOMENAGENS ESPECIAIS
Homenageado
Luiz Pitiman –
Deputado Federal

Entregue por
Dorival Alves de
Sousa

HOMENAGENS ESPECIAIS
Homenageado
Crislaine Cambuí –
CQCS

Entregue por
Dirceu Lobo
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HOMENAGENS ESPECIAIS
Homenageado
Edward Lange –
Presidente da Allianz
Seguros

Entregue por
Dorival Alves de
Sousa

HOMENAGENS ESPECIAIS
Homenageado
Paulo Kato –
Revista Cobertura

Entregue por
Aderson Blanco
Cinnanti
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Sorteio da Motocicleta

Sorteio
da moto

Entrega
do prêmio

Alegria do
vencedor
Niltair Pereira
Coimbra

Trabalho Prudência

Bom senso

É preciso prudência para evitar distrações que
afetam a produtividade no setor de seguros

O

corre-corre da vida moderna e a virtualização do
trabalho transforma o cotidiano de muita gente. A
vida de todos nós está cada vez mais
dentro do computador, e no setor
de seguros não poderia ser diferente.
As consequências são muitas,
entre positivas e negativas. Um dos
itens que mais pode atrapalhar a
produtividade é o mau uso de redes
sociais. Um exemplo de adaptação
às novidades é o da Executiva Corretora de Seguros, na Asa Sul. Lá, a

chefia restringe alguns sites e pede
prudência nas saídas para resolver
questões pessoais.
O diretor da Executiva, José
Luiz de Mendonça Mahon, diz que
o tema é complexo. Segundo ele, a
modernização, ao mesmo tempo
em que permite acesso a potenciais
clientes, dificulta o controle, já que
é inviável medir o tempo real usado
para captação de negócios. Assim,
o bloqueio de alguns sites evita dispersão. “A colaboração e a compreensão da equipe são indispensáveis

José
Luiz de
Mendonça
Mahon
para manter a harmonia”, avalia.
Uma boa dica para quem trabalha em escritório é otimizar o tempo. Faça metas do que pretende realizar. No fim do dia, confira o que
você conseguiu produzir.

A gente é
especialista
em proteger
o futuro do que
tem mais valor
pra você.

O que tem valor para você? Pode ser a sua família, seus projetos pessoais, seu dinheiro, seus funcionários
ou os clientes da sua empresa. A Icatu Seguros tem as soluções financeiras que vão proteger o futuro
de tudo isso. E uma confiança que só um especialista pode dar. O futuro começa hoje. Fale com o seu
corretor de seguros, acesse nosso site ou ligue para a central de relacionamento.
icatuseguros.com.br

ESPECIALISTA NO QUE TEM VALOR PRA VOCÊ.

/icatuseguros

61 3218 4000 | Brasília
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Mercado CNseg

Em crescimento
CNseg amplia escritório em Brasília

Novo escritório da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência
Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) em Brasília

A

eleição da nova Diretoria
da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência
Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) e uma
reunião do atual Conselho marcaram a ampliação do escritório da
entidade em Brasília, realizada em
19 de março.
Com maior estrutura, a nova
sede conta com um auditório para
50 pessoas, além de sala de reunião,
sala para a presidência e área administrativa em 286 metros quadrados no Edifício Brasília Trade Center. Para a diretora executiva da
CNseg, Solange Beatriz Palheiro

Mendes, as mudanças na estrutura
física do escritório chegam junto
com um olhar mais amplo do setor
no sentido de não apenas acompanhar, mas participar do movimento político, e mostrar que a atividade seguradora é imprescindível
para a vida do país. “Vamos ter a
oportunidade de ajudar a construir
um país mais moderno e mais justo”, afirma.
O diretor de Relações Governamentais da Confederação, Antonio
Mazurek, em Brasília há 21 anos,
ressalta os projetos relevantes do
mercado de seguros que tramitam
no Congresso Nacional, nos quais
o escritório de Brasília continua-

rá focado: a atualização do Código do Consumidor, para o qual a
Confederação oferece sugestões no
sentido de reduzir ao máximo os
conflitos entre os consumidores e
os provedores de serviços; e o projeto da previdência complementar,
área que cresce em importância – a
ideia é constituir uma entidade privada sem fins lucrativos para prestar garantias suplementares para o
cumprimento das obrigações contratuais das entidades do segmento.
“Tudo é muito dinâmico, muito rápido, é preciso estar atento e presente. Vamos assegurar nossa presença
concreta no dia a dia”, diz Mazurek.
(Fonte: CNseg)
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