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oito tributos em um boleto,
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Cada vez mais simples
Em ano com Copa do Mundo e
eleições no Brasil, por vezes os cenários político e econômico parecem
se complicar bastante. No entanto,
para nós, corretores de seguro e empresas do ramo, 2014 ficou ainda
mais simples.
A boa notícia é que o segmento
de corretagem de seguros está entre
as mais de 140 atividades que passam a ser enquadradas no novo teto
de tributação de empreendedores
pelo Simples Nacional, sistema que
permite tributação diferenciada e
menos complexa.
As mudanças na Lei Complementar que estabelece o Simples
Nacional foram aprovadas no Congresso Nacional depois de uma
ampla e brava defesa feita pelo Deputado Armando Vergílio aos corretores e empresas do nosso setor, bem
como de outras áreas da economia
igualmente necessitadas de incentivo para continuar crescendo. A nova
legislação foi sancionada pela Presidência da República em 7 de agosto.
A inclusão no Simples é uma
grande conquista, desejada há muito por todos da área de seguros, que
vai trazer ganho para grande parte
dos corretores e companhias. Vamos
pagar menos impostos, de forma
mais racional e facilitada, além de
termos melhores margens de lucro.
Serão centenas de empregos gerados
com a simplificação da tributação e
os corretores estarão mais competitivos no mercado de trabalho.

Dorival Alves de Sousa
Presidente do SINCOR-DF

Também foi simples, objetivo
e legítimo o processo eleitoral do
Sincor-DF neste ano em que a
nação foi às urnas para eleger deputados estaduais ou distritais, deputados federais, senadores, governadores e presidente da República. No
nosso Sindicato, as eleições correram
com lisura e elegeram por unanimidade a chapa única, o que mostrou
coesão dos nossos eleitores em um
objetivo comum, o de melhorar as
condições de trabalho e lutar pelas
causas dos corretores e das empresas
de seguros do DF. Simples assim,
corretores lutando pelos direitos dos
corretores.
E, para simplificar o fechamento
do nosso ano, que parecia bastante complexo no início, teremos em
novembro o Troféu Alvorada. Este é
um momento único em que nossa
classe se reúne para homenagear os
melhores em cada categoria. É na
simplicidade de reconhecer aqueles
que tiveram um trabalho árduo durante o ano de 2014 que podemos
contribuir para a formação de uma
classe mais coesa e vencedora. Esperamos que em 2015 tudo seja bem
simples como em 2014.
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internet F
 raudes

Seguro só com corretor
Seguro contratado através da Internet pode trazer problemas na
hora da indenização

M

uitos
consumidores
ficam
preocupados
apenas com os valores na hora de contratar o seguro do automóvel. Para
tentar pagar mais barato, muitas
pessoas recorrem a internet e preenchem a declaração do próprio

perfil do jeito que julgam adequada para baixar os valores. Porém,
o Sincor-DF alerta que quem
não tem uma consultoria por parte de um profissional corretor de
seguros pode levar gato por lebre
na contratação on-line do seguro e
ter muita dor de cabeça na hora de

receber a indenização.
“A orientação que nós, corretores de seguros, prestamos a
este tipo de consumidor é para
analisarem com bastante cuidado as propostas em todos os
aspectos, para não se arrependerem depois”.

seguros Susep

Como recorrer das
condenações da SUSEP

A maior parte dos processos são contra as sociedades seguradoras

P

ara recorrer de condenação
da SUSEP é preciso conhecer os procedimentos do
Conselho de Recursos do
Sistema Nacional de Seguros Privados, Previdência Privada Aberta e
de Capitalização (CRSNSP), que se
reúne duas vezes por mês e cujo órgão é integrante da estrutura básica
do Ministério da Fazenda e responsável por julgar, em última instância
administrativa, todos os recursos
interpostos em face de condenações
aplicadas pela Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP.

Dorival explica que 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos
pautados e julgados são contra as
sociedades seguradoras, sociedades
de capitalização e entidades abertas
de previdência complementar. Os
demais processos tratam de condenações em desfavor dos profissionais corretores de seguros e empresas corretoras de seguros de todo o
Brasil. Uma das condenações rotineiras aplicadas aos profissionais
corretores de seguros e às empresas
corretoras de seguros versam a respeito da falta de atualizações ca-

dastrais, tais como não informam
à SUSEP a mudança de endereço,
bem como deixam de comunicar
à própria autarquia as alterações
ocorridas nos Contratos Sociais.
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evento D
 ia Internacional da Mulher

O

Sincor-DF realizou no dia 11 de março,
no restaurante Coco Bambu, em Brasília,
às 10h30, o evento de Dia Internacional da
Mulher. O evento, que foi voltado para as
profissionais corretoras de seguros e associadas do sin-
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dicato, contou com a palestra “Qualidade de Vida”,
apresentada pelo médico Ícaro Alcântara, especialista
em homeopatia e pós-graduado em Estratégia Ortomolecular. Após a palestra, foi oferecido um almoço
em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Clique Dia Internacional da Mulher
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Eleições SINCOR-DF

Eleições Sincor-DF 2014
Sindicato elege a diretoria para o quadriênio 2015/2018

O

Sindicato dos Corretores de Seguros, Empresas
Corretoras de Seguros,
Capitalização e Previdência Privada no Distrito Federal - SINCOR-DF, no dia 27 de
maio, realizou eleições para o quadriênio de 01 de janeiro de 2015
a 31 de dezembro de 2018. O objetivo foi a escolha das Diretorias
Plena e Executiva, Adjuntos e Suplentes, Conselho Fiscal e Suplentes, Conselho de Ética e Suplentes,
dos Delegados representantes junto à FENACOR e respectivos Suplentes.
O processo eleitoral ocorreu de
acordo com as regras previstas no
Edital de Convocação referente à
Assembleia Geral Ordinária, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal e em conformidade com o
Estatuto Social do Sindicato dos
Corretores de Seguros, Empresas
Corretoras de Seguros, Capitalização e Previdência Privada no Distrito Federal - SINCOR-DF.
Logo após encerrado o período
de votação, foi constituída a mesa
de apuração. A Mesa Apuradora de
Votação foi presidida pelo profissional corretor de seguros Clayton
Wallace Rodrigues de Oliveira. Da
totalidade de votos válidos, foram
direcionados a “Chapa 1 – Sincor
Atuação”, que foi proclamada eleita pelo Presidente da Mesa.

CHAPA ELEITA
Diretor Presidente: Dorival Alves
de Sousa, 1° Diretor Vice-Presidente: Domingos Sávio Machado, 2°
Diretor Vice-Presidente: Cláudio
Antonio de Sousa Troncha, 3° Diretor Vice-Presidente: João Pereira da
Silva, Diretor Secretário: Francisco
de Assis Parente, Diretor Secretário-Adjunto: Cleber Wilson Pioto, Diretor Tesoureiro: Aderson Blanco
Cinnanti, Diretora Tesoureira-Adjunta: Renata Carneiro Valadares,
Diretor de Marketing e Relações de
Mercado: Raimundo Jonh Ferreira
de Sousa, Diretora de Desenvolvimento Profissional: Eliene Martins Soares, Diretor de Benefícios e
Convênios: Alex de Lima Miranda,
Diretor Social, Eventos e Esporte:
Dirceu Bonecker de Souza Lobo
Júnior; SUPLENTES DE DIRETORIA: Paulo César Gonçalves,
Luis Manoel de Souza, Maristela
Lopes Coelho Torres, Niltair Pereira

Coimbra; CONSELHO FISCAL:
Paulo Celso Pereira Morais, Irineu
Joaquim de Oliveira, Laerte Paulo da
Silva; SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL: José Augusto Tucci
Nunes, Rubens Amaro de Souza Filho, Gelson Buhler; CONSELHO
DE ÉTICA: Jackson de Melo Prata,
Ciro Vanger Goulart, Sérgio Luiz
Viott, João Tomas Sant’ana, Augusto Escóssia de Oliveira, Juan Manuel
Barcena Saavedra; SUPLENTES
DO CONSELHO DE ÉTICA: Rogério Miranda Bosco, Liane Eunice
Tietze, Daniel de Mattos Rodrigues,
Eulinda Maria Moura Fonseca, Gustavo Saavedra Dias, Fábio Gomes de
Mesquita; DELEGADOS JUNTO
À FENACOR: 1° Delegado: Dorival Alves de Sousa, 2° Delegado: Domingos Sávio Machado; SUPLENTES DELEGADOS JUNTO À
FENACOR: Farias Pereira de Sousa
e Francisco de Assis Parente.
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serviço DPVAT

Seguro DPVAT é tema
de Ação Global
Durante evento realizado em Brazlândia, o Sincor-DF e a
Seguradora Líder esclarecem dúvidas sobre o Seguro DPVAT

O

S i nc o r - D F,
em parceria com a
Seguradora Líder
DPVAT, estiveram
presentes na edição nacional
de 2014 do programa Ação
Global, uma parceria do
SESI com a TV Globo.
No Distrito Federal, a
atividade aconteceu em Brazlândia, que foi escolhida
para receber a Ação Global
2014. Durante as atividades a população local teve
acesso a diversos serviços
gratuitos, como odontologia, oftalmologia, exames
de sangue e urina, recomendações nutricionais, escovódramo e muitas brincadeiras
para a criançada. Além de
contar com o estande de esclarecimento sobre o seguro
DPVAT em uma parceria
do Sincor-DF com a Seguradora Líder.
O objetivo da participação foi o
de assegurar à população, em todo
o território nacional, o acesso aos
benefícios do Seguro DPVAT, por
meio do esclarecimento de como
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solicitá-lo. O diretor presidente da
Seguradora Líder, Ricardo Xavier,
explica que o procedimento para o
recebimento do seguro pelas vítimas
de trânsito é simples, grátis e alerta

para o fato de que não é necessário
intermediário para dar entrada no
pedido de indenização. “Ninguém
melhor que o próprio cidadão para
preservar seus direitos”.

serviço DPVAT

Sincor-DF alerta sobre
fraudes no Seguro DPVAT
Quadrilhas se aproveitam da falta de conhecimento de muitas
pessoas e cobram para requerer o Seguro DPVAT

O

seguro obrigatório de
trânsito, DPVAT, é destinado às vítimas de acidentes de trânsito ocasionados
por veículos automotores terrestres. Tal seguro é regulado pela Lei
n° 6.194/74, com as modificações
realizadas pela Lei 11.482/2007,
e pode ser pleiteado em três modalidades: dams (reembolso
de despesas médicas), invalidez e
morte. Ele tem grande relevância
social, pois é um seguro que volta a sua atenção para a população
mais carente, de modo a facilitar,
ao máximo, as vias de acesso ao recebimento do valor indenizatório.
Tal preocupação se justifica, pois a
grande maioria dos requerimentos
do seguro DPVAT possui como
beneficiários pessoas humildes, que

vivem em situação econômica
bastante precária
e sem qualquer
instrução.
O Presidente
do Sincor-DF,
Dorival Alves de
Sousa, participou
de uma reportagem do telejornal
Bom Dia Brasil,
da TV Globo, sobre os atravessadores que cobram comissões ilegalmente de vítimas para resgatarem o
valor do Seguro DPVAT.
Dorival alerta que essa prática
é ilegal, pois qualquer vítima de
trânsito tem direito ao Seguro e o
pedido de indenização é feito gratuitamente e pode ser requerido

em até três anos após o acidente.
“Procure o sincor-df, localizado no SCS Quadra 01, Bloco
D, Ed. JK, Sala 57 ou pelo telefone
61 3323-1211, evite o atravessador
porque o seu direito é líquido e certo. A seguradora tem prazo de até
30 dias para efetuar o pagamento
da indenização”, ressalta Dorival.

internacional Copaprose

Novo presidente da
Copaprose é brasileiro

Armando Vergílio, eleito por unanimidade, assume o comando da
entidade, que é formada por 19 países membros

O

presidente da Fenacor, Armando Vergílio, foi eleito
presidente da Confederação
Panamericana de Produtores de Seguros (Copaprose), por
unanimidade em assembleia ordinária, no dia 25 de abril, em Lima, no
Peru. A posse de Vergílio ocorreu ao
término do XXV Congresso Panamericano de Seguros Copaprose.
A cerimônia de posse contou
com a participação das principais
lideranças do mercado de seguros
brasileiro. Entre eles estavam os
presidentes da CNseg, Marco Antonio Rossi, da FenaPrevi, Osval-

do do Nascimento, da FenaSaúde,
Marcio Coriolano, e da FenaCap,
Marco Barros. Também presentes à
solenidade e aos debates do Congresso da Copaprose, o presidente
do sincor-df, Dorival Alves de
Sousa, o vice-presidente, Francisco de Assis Parente, o diretor Juan
Manuel Barcena Saavedra, os presidentes dos Sincors, entre outros
integrantes da delegação brasileira.
Entre os objetivos de Vergílio
está a difusão da cultura de seguros
na América Latina, Portugal e Espanha. “Garantindo uma melhor
orientação da sociedade no que

Dorival Alves de Sousa
ao lado do recém-eleito
Armando Vergílio

tange à proteção e tranquilidade”,
destaca Vergílio.

sincor-df Homenagem

Homenagem Póstuma
Daniel de Mattos, diretor do Sincor-DF

É

com tristeza que comunicamos o falecimento do Diretor do Sincor-DF Daniel
de Mattos. O falecimento
ocorreu no dia 23 de junho, no
município de Prado -BA (a 821 km
de Salvador), no sul do estado. Mat10 | REVISTA

tos passava férias no litoral baiano e
sofreu um choque anafilático após
ser atacado por marimbondos na
casa onde estava hospedado com a
família no bairro Novo Prado. Gostaríamos de prestar nossas homenagens ao nobre colega.

Daniel de Mattos

SINDSEG Palestras

SINDSEG realiza palestras para os profissionais de Brasília
Projeto tem como objetivo dialogar temas atuais e troca de experiências sobre o
mercado segurador

U

m dos principais objetivos do Sindicato das
Seguradoras (Sindseg MG/GO/MT/DF) é
estimular a busca do conhecimento e proporcionar momentos para a troca de experiências
sobre o mercado de seguros. Para isso, o sindicato realiza o Ciclo de Palestras – uma parceria com
a Escola Nacional de Seguros, que leva especialistas para discutir temas atuais e relevantes do
universo das seguradoras e corretores.
Segundo Augusto Frederico Costa Rosa de
Matos, presidente do Sindseg, esse projeto é de
grande importância e impacta positivamente o
mercado segurador. “A diretoria continuará trabalhando para que o mercado continue se profissionalizando, agregando valores e transformando
desafios em novas conquistas”, ressalta.
Brasília é uma das cidades contempladas com o

projeto. Os profissionais já tiveram a oportunidade
de prestigiar algumas palestras como “Tributação
na Corretagem e a Responsabilidade Tributária”,
ministrada por Affonso d’Anzicourt e Silva, advogado e pós-graduado em Direito Tributário e Legislação; “Trabalho em equipe, uma missão possível”,
ministrada pela Professora Rosana Sá, especialista em coaching e administradora. Para o dia 11 de
novembro, está agendada a palestra “Campanha
de Vendas - Faça a sua você mesmo”, com economista Sérgio Carvalho.
De acordo com Carlos Cavalcante, representante do sindicato no Distrito Federal, é um privilégio
contar com esses encontros. “São momentos que
podemos compartilhar ideias, sugestões, propor
soluções e conhecer novos profissionais do mercado”, ressalta.

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

Capa S
 upersimples

Novo Supersimples

Corretor de seguros está entre as categorias beneficiadas

A

presidente Dilma Rousseff sancionou, no dia 7
de agosto, projeto que
altera a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (PLC
60/2014). O texto aumenta o leque de profissões beneficiadas com
simplificação de impostos, reduz a
burocracia na criação e fechamento de empresas e corrige distorções
tarifárias que penalizavam as MPE.
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O Supersimples, que unifica oito
tributos em um boleto, terá um
único critério para ser adotado a
partir do dia 1º de janeiro de 2015,
o teto anual de faturamento de 3,6
milhões de reais. Com a aprovação
da lei, a previsão é de que 450 mil
empresas sejam beneficiadas a partir do ano que vem.
Além disso, com a atualização
da Lei Geral da Micro e Pequena

Empresa, os empreendedores poderão abrir e fechar empresas de
forma simplificada. A nova lei também protege o Microempreendedor Individual (MEI) de cobranças
indevidas realizadas por conselhos
de classe, por exemplo.
A cerimônia que ocorreu no
palácio do Planalto contou com a
presença de diversos profissionais
da área de corretagem de seguros.

clique Supersimples
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eleições Fenacor

Eleições na Fenacor

Perfil das eleições da Fenacor demonstra a consolidação da
união do setor

A

Fenacor realizou eleições no dia 8 de abril,
na sede da Federação,
no Rio de Janeiro. O
atual presidente da Fenacor, Armando Vergílio, foi reeleito para
mais um mandato de quatro
anos. Além de Robert Bittar (1º
vice-presidente), a diretoria plena terá os seguintes integrantes:
Celso Vicente Marini (vice-presidente de Relações Institucionais);
Cláudia Gerlane Cândido Diniz
(vice-presidente de Benefícios e

Patrimônio); Dorival Alves de
Sousa (vice-presidente de Relações com o Mercado); Maria Filomena Magalhães Branquinho
(vice-presidente de Marketing e
Eventos); Joaquim Mendanha de
Ataídes (Diretor Secretário); Alberto Célio Cotrin Leite (Diretor
2º Secretário); Claudio Simão
(Diretor Tesoureiro); Antônio
Ferreira Mota de Albuquerque
(Diretor 2º Tesoureiro).
A posse da diretoria ocorreu
no dia 1º de junho. “O registro

de apenas uma chapa e a aceitação plena dessa chapa demonstra
a perfeita harmonia entre as principais lideranças da categoria”,
afirmou Armando Vergílio.  Ele
lembrou que até 2002, quando
foi eleito pela primeira vez, havia
intensa disputa nas eleições da Fenacor, sinalizando uma divisão.
“Já o resultado apurado hoje mostra uma Federação integrada”,
acrescentou Vergílio, que irá para
o seu quarto mandato na presidência da Fenacor.

Mercado Bradesco

Novo auto center da
Bradesco

Seguradora Bradesco lança centro automotivo de serviços em Brasília

A

BAC Bradesco lançou no dia 13 de
maio o Bradesco
Auto Center. Um
Centro Automotivo pensado,
exclusivamente, na agilidade e
rapidez de variados serviços de
atendimento a automóveis em
um único lugar, localizado no
SIA trecho 3. Tudo isso para a
maior comodidade dos clientes e dos corretores de seguro.
16 | REVISTA

Com isso, segurados e corretores de Brasília passam a
contar, em um mesmo local,
com diversos serviços, tais
como: atendimento a sinistros, retirada de carro reserva, vistoria prévia, instalação
de equipamentos antifurto,
reparos ou troca de vidros,
locação de automóveis, tudo
isso com belas instalações e
uma sala VIP.

Pirataria Comissão de combate

Não ao seguro pirata

Fenacor cria comissão especial para combate ao seguro pirata

A

Fenacor constituiu uma
comissão especial para
acompanhar a atuação das
associações e cooperativas que comercializam a chamada
“proteção veicular” ou “seguradoras piratas”.
O objetivo da comissão é levantar dados para o trabalho juntos aos
Sincors de todo o Brasil, com foco
no combate às práticas irregulares
relacionadas à atividade de seguros
e que a cada dia estão se tornando
mais comum no Brasil.   Inicial-

mente, o grupo
levantou 178
denúncias feitas por Sindicatos de Corretores de Seguros
contra entidades
que atuam em diferentes regiões do
País, comercializando um falso programa de seguro.  O g r u p o
é integrado pelos presidentes do
Sincor-PR, José Antonio de Castro

(vice da Fenacor
na Região Sul);
do Sincor-MG,
Maria Filomena Magalhães
Branquinho
(Marketing e
Eventos); e do
Sincor-DF, Dorival Alves de Sousa (Relações com o Mercado), o diretor do Ibracor, Amilcar Vianna;
e o assessor jurídico da Fenacor,
Marcelo Rocha.

Mercado Destaques

Generali aposta Bradesco
em nova gerente Seguros tem novo
superintendente

A Generali Brasil
Seguros
anunciou,
em maio deste ano, a
contratação de Alessandra de Araújo Casamayor como nova
Gerente de Sucursal
em Brasília. Ela tem
15 anos de experiência no mercado, com
experiência em outras grandes empresas do setor,
como Bradesco Seguros e Previdência e Icatu Seguros, onde exerceu o cargo de Gerente Vida Empresarial até fevereiro de 2014. Alessandra também é professora da disciplina Seguro de Pessoas
na Escola Nacional de Seguros (Funenseg).

Rodrigo Francisco Vaz de Vasconcelos, 37 anos, assumiu a Superintendência Comercial da Bradesco Seguros em dezembro de 2013.
Antes de ser nomeado para o novo
cargo, Rodrigo passou pelas sucursais de Recife, Vitória da Conquista, João Pessoa, Natal e Cuiabá,
antes de assumir a Capital Federal.
“Temos muitos desafios para o ano que está por vir,
onde entendemos que o mais importante de todos é agilizar e viabilizar ainda mais a atividade diária dos nossos
principais parceiros que são os Corretores de Seguros”
disse Rodrigo.
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evento Dia de Lazer

O

Sincor-DF realizou no
dia 2 de agosto o evento Dia
do Lazer. A atividade que é
voltada para o mercado de
seguros reuniu dezenas de pessoas em

18 | REVISTA

uma chácara no Lago Sul. O evento,
que é realizado anualmente, promoveu a confraternização dos profissionais de seguro do mercado brasiliense
em ambiente alegre e de alto astral.

Clique Dia de Lazer
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O

Projeto Corretor DPVAT Centauro-ON
torna corretores em parceiros da empresa

Projeto Corretor DPVAT Centauro-ON, iniciativa pioneira da empresa lançada em
2009, torna corretores de seguros em parceiros oficiais no acolhimento de pedidos de indenização do seguro obrigatório de veículos (DPVAT).
Com atuação em todos os estados brasileiros e
parcerias em praticamente todos os sindicatos
de corretores de seguros do país, a Centauro-ON
obtém a participação dos corretores de seguros
no processo de atendimento e garante maior respaldo operacional e informações
que facilitam o trabalho dos profissionais no projeto.
No Projeto Corretor DPVAT Centauro-ON, o processo é cadastrado desde o início e passa a ser
controlado e rastreado sistemati-

camente. Todo o histórico é registrado on-line com
e-mails automáticos sendo enviados ao corretor e
ao beneficiário sempre que há movimentação no
processo. Quando alguma informação ou documentação do beneficiário é exigida, são enviadas
mensagens diretamente a eles, o corretor apenas
acompanha e eventualmente recebe documento
para remessa complementar. Além de uma remuneração diferenciada, os parceiros ainda contam
com um software especializado; cartazes para
divulgação, nome e endereço da
corretora disponibilizados no site
da Centauro-ON; apoio técnico por
meio de 0800; e possibilidade de
acompanhamento dos processos
a qualquer momento, disponível
no site da Centauro-ON.

VISÃO MULTIRRAMO
Visão geral dos produtos
para identificar
o melhor para você.

AMPLA
COBERTURA
Vida, saúde,
patrimônio
e futuro. O que
você precisar.

PONTO DE
CONTATO
ÚNICO
Rapidez
e dinamismo
no atendimento.

MAIOR
ABRANGÊNCIA
Portfólio de
produtos para
diversos perfis.

