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1º Fórum de Vida Prev e Saúde reforçou a 
importância dos seguros de pessoas
Realizado pelo Sincor-RN, em Natal, no último 05/12, o 1º Fórum dedicou um dia inteiro
de intensos trabalhos e reafirmou para os profissionais do setor a importância dos se-
guros de proteção de renda e saúde complementar, numa aposta do novo presidente do
Sincor-RN, Jaques Andrade, em inovar nos formatos de eventos. Disse Jaques: “Iniciei
minha profissão comercializando seguros de pessoas, e sempre me perguntei por que os
corretores demonstram tão pouco interesse em comercializar esses produtos. Há um
ano, segundo dados da Susep, a arrecadação do Vida superou a do seguro Auto. Isso
claramente comprova uma mudança no comportamento dos consumidores e explica o
tema escolhido para este Fórum.” Leia logo a cobertura completa nas Págs 3 e 4.

Corrida de rua, eleição e
posse da nova diretoria,
bate-papo em Mossoró,

denúncias contra “piratasdo seguro”, 1ºFórum de Vidae muitas palestras. Vejatodas as ações do Sincor-RN
em 2019 nas págs 6 e 7.

Ronaldo Dalcin
está no co-
mando do 
Sindseg N/NE.
Ele concedeu
entrevista ao
Sincor RN In-
forma. Acompa-
nhe na pág. 12

Joaquim men-
danha assumiu
a presidência
do Ibracor
Eleição foi ho-
mologada pela
Susep no 
último dia
06/03 pág. 12

Clube da Bo-
linha agora é
Clube de 
Seguros RN 
Corretores po-
derão se inscre-
ver para
participar dos
fóruns pág. 12
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Seguros em debate

Qualificação e treinamento em seguros 
dão força à economia

Robert Bittar*

Diógenes Nogueira Castelo Branco Neto

A indústria brasileira de seguros é
dinâmica por natureza. A criação de produtos
cada vez mais sofisticados, a entrada de
novos players e as constantes alterações de
cunho regulatório são fatores que exigem
permanente qualificação da mão de obra do
setor.

Por mais que a tecnologia tenha mudado
as formas de distribuição do seguro, não há
como substituir a relação interpessoal em
uma atividade na qual os consumidores de-
pendem da compra orientada.

Nesse cenário, cursos de formação e 
qualificação em seguros têm agregado novas
áreas de conhecimento, como Negócios, 
Marketing, Finanças, Gestão de Pessoas e
Transformação Digital.

A força do mercado de seguros pode ser
traduzida em números. Ele responde por
6,5% do PIB e acumula reservas de R$ 1,2 

trilhão. A receita do setor aumentou 12,1%
no ano passado, somando R$ 270,1 bilhões
(sem Saúde Suplementar e Seguro DPVAT).
Foi a maior taxa de expansão desde 2012.

As projeções para 2020 indicam o reaque-
cimento de diversos setores produtivos
brasileiros e, na esteira dessa boa notícia, 
espera-se também a tão aguardada retomada
do crescimento econômico.

Nesse cenário projetado para a economia
brasileira em 2020, o mercado de seguros
certamente ganhará ainda mais penetração
na sociedade e nas atividades produtivas. E
um setor em desenvolvimento não pode 
prescindir de capacitar, atualizar e treinar
seus profissionais. Porque as melhores opor-
tunidades serão aproveitadas por quem 
  estiver bem preparado.

* Robert Bittar é presidente da Escola de
Negócios e Seguros (ENS)

Corretor, você ainda não faz parte 
do Sincor / RN?

Caros colegas, acho que é chegado o 
momento de toda a categoria apoiar o que a
Marca Sincor representa para a defesa de nossa
Profissão de Corretor. E esse é o momento de
subir nesse barco e fazer parte dessa história
que está sendo construída pelo nosso 
Sindicato perante o mercado.

Nossa Diretoria vem trabalhando firme no
principal desafio que abraçamos, que nada
mais é do que transformar a Marca Sincor no
sinônimo de “prestígio para a categoria e segu-
radoras, uma geradora de benefícios para os
seus associados, uma Entidade que promova o
desenvolvimento profissional, amplie a repre-
sentatividade empresarial da categoria junto à
sociedade, defenda os nossos valores e seja
uma presença consistente juntos aos associa-
dos e ao mercado”.

Nesse contexto de firmar a Marca Sincor –
RN, fomos incumbidos pelo nosso presidente
Jaques, de quebrar as barreiras existentes e tra-
balhar firme na construção dessa nova história
do Sindicato. Barreiras até então in-
stransponíveis estão sendo derrubadas ou tra-

balhadas. Como exemplo cito:
- Mudança no Sistema de informatização

do sindicato. Trazendo o que há de mais 
moderno na área de informática para o RN;

- O 1º Fórum de Vida e Previdência do RN;
- Reforma das dependências do Sincor para

otimizar as receitas;
- Redução significativa das despesas 

com renegociação de contratos e parcerias 
existentes;

- Campanha junto aos órgãos responsáveis
contra as Associações e Cooperativas;

- Realização de eventos voltados para de-
senvolvimento profissional dos corretores do
RN, com foco em inovação;

Entendo que fica claro que não conseguire-
mos isso sozinhos. Será necessário a partici-
pação de todos! Pois se queremos que a marca
Sincor-RN seja por si só a representação de
uma categoria unida e participativa, pre-
cisamos que todos estejam dentro desse barco.

Então vou repetir a pergunta: 
- Corretor, você ainda não faz parte do Sin-

cor – RN?

Sindicato dos Corretores de Seguros
do Estado do Rio Grande do Norte
Av. Amintas Barros, 2.756 - Lagoa

Nova - Natal - RN - 59062-255 
Telefones: (84) 3206-3366 / 3308 

Celular: (84) 99189-2274 
E-mail:sincorrn@sincor-rn.com.br

Site: www.sincor-rn.com.br
Funcionamento de segunda-feira à
sexta-feira, das 08h30 às 17h30.
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1º Fórum de Vida Prev e Saúde do RN

Evento reforçou a importância dos seguros de pessoas,
saúde e de acumulação

Realizado pelo Sincor-RN, em Natal, no último 05/12, o 1º Fórum
dedicou um dia inteiro de intensos trabalhos e reafirmou para os
profissionais do setor a importância dos seguros de proteção de
renda e saúde complementar, numa aposta do novo presidente
do Sincor-RN, Jaques Andrade, em inovar nos formatos de 
eventos. Disse Jaques: “Iniciei minha profissão comercializando
seguros de pessoas, e sempre me perguntei por que os corretores
demonstram tão pouco interesse em comercializar esses 
produtos. Há um ano, segundo dados da Susep, a arrecadação 
do Vida superou a do seguro Auto. Isso claramente comprova uma
mudança no comportamento dos consumidores e explica o tema
escolhido para este Fórum.” O evento reuniu grandes nomes do
setor, a exemplo do presidente da ENS Robert Bittar, que também
representou a Fenacor, de presidentes de Sincors de estados do
Nordeste, de José Henrique Pimentel, vice-presidente do SindSeg
N/NE, além de palestrantes de grande destaque no setor de 
seguros. A programação também incluiu o tema mais polêmico
do momento, a MP 905, e toda a confusão que gerou com a
desregulamentação do corretor de seguros. 
Acompanhe a seguir a cobertura completa do evento.

Jaques Andrade (foto), presidente do Sincor-RN e anfitrião do 1º
Fórum abriu os trabalhos: “A MP 905 veio de surpresa, com a extinção
da Lei 4594/66, que regulamentava a profissão do corretor. Esse é o
tema do momento. Como ficará nossa atividade? Mas apesar deste
mundo de indefinições, da longa crise que vivemos, a economia dá
sinais de retomada do crescimento.” Jaques tem convicção de que
aqueles que se atualizarem, sempre estarão à frente, mesmo em meio
a este turbilhão político causado pela Susep.
Robert Bittar, presidente da Escola de Negócios e Seguros (ENS), tam-
bém representando a Fenacor, onde é vice-presidente, lembrou do
momento novo que a Escola vive. “Nós temos níveis de qualificação,
técnicos e de formação que não precisavam ficar circunscritos mais ao
mercado. Por essa razão abrimos a Escola para outros setores da ativi-
dade econômica. É óbvio que nosso foco ainda está na indústria de
seguros. Nossa história se confunde com a história do setor. Não
vamos abrir mão de nada que já existia para ampliarmos nossa
abrangência.”

Sobre a atuação da Fenacor com a publicação da MP 905, Bittar foi in-
cisivo: “A Lei 4594/66 não pode ser extinta numa canetada. Nós corre-
tores não podemos ficar de fora do CNSP. Mas a Lei 4594 pode sim
sofrer mudanças, até para se adequar à agenda liberal do novo gover-
no. Sair da tutela da Susep e seguirmos independentes, com uma au-
toreguladora, é um passo muito interessante. Devemos aproveitar!”

Uma nova abordagem para os seguros de vida
Oscar Buso, da Porto Seguro, já iniciou sua palestra fazendo um de-
safio: “Quero que vocês saiam daqui vendendo seguro de vida sem
falar em seguro de vida! Vou convencê-los disso!”
Uma vez oferecido o produto, pode-se esperar as mais variadas ob-
jeções do cliente.  As mais comuns são: - Vou deixar dinheiro para os
outros (seguro de morte) - Deixar para o Ricardão? - Não vou morrer,
sou muito novo! - Tá me agourando? – Tenho patrimônio! E tantas ou-
tras objeções. A ideia, nesses casos, é abordar o tema por um outro
caminho, unindo as expectativas básicas de vida do cidadão comum,
que alcance todos os seus semelhantes. Por exemplo: Um jovem de 18
anos quer ter seu carro. Já uma jovem pensa em ter sua casa. Nos anos
seguintes, eles se casam e tem filhos. Só que a partir deste momento a
preocupação passa a ser outra, além da casa e do carro. Eles se pre-
ocupam em manter seu padrão de vida – pagar a escola, o convênio
médico, cartão de crédito, viajar, jantar fora, TV a cabo, celulares,
enfim.  
Mas para manter o padrão de vida é preciso trabalhar, ter renda. O
maior patrimônio de um indivíduo é a renda. Sem ela, não dá para
manter nada. E é aí que entram os riscos: doença, invalidez, morte,
todos impactando diretamente sobre a renda pessoal e da família. 
Oscar Buso conclui: “O Seguro de Vida protege a renda das pessoas.
Precisamos educar os nossos clientes a comprar o produto vendendo
a importância do conceito sócio-econômico que o seguro de vida tem
e como ele impacta na vida de todos os indivíduos, sem distinção”, re-
comendou.
Tem mais: o seguro de vida na carteira do corretor de seguros, se-
gundo o palestrante, é estratégico financeiramente para a empresa
manter suas finanças equilibradas e poder alçar outros voos. “É justa-
mente essa comissão ‘fixa e vitalícia’ que dará a estabilidade necessária
para o empreendedor seguir com novos projetos em outros ramos.”
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1º Fórum de Vida Prev e Saúde do RN

Mercado de vida e oportunidades para o corretor
Luis Miguel Duarte, superintendente regional da Mongeral, disse que
vivemos um novo momento cultural no Brasil. “Há claramente uma
mudança de comportamento, de pessoas preocupadas com a pro-
teção de quem elas amam. Tanto é verdade que a arrecadação dos se-
guros de pessoas superou a dos seguros de automóveis, com
crescimento sólido, exponencial, demonstrando a absoluta solidez do
mercado de vida.”
Segundo Luis Miguel, hoje as seguradoras oferecem um portfólio bem
abrangente, e também há maior capilaridade na distribuição, onde o
corretor tem o seu importante papel. Junte-se a esses fatores o in-
tenso debate sobre a reforma da previdência social, e a importância
da complementar. “O brasileiro vai viver mais e agora discute como
viver mais e melhor. Para isso é fundamental pensar em previdência,
em todos os seus aspectos: Morte (pensão), Invalidez (temporária e
permanente) e Sobrevivência (aposentadoria).
O novo marco regulatório com a chegada do Sandbox, que traz incen-
tivo a cultura de inovação, também se apresenta como uma oportu-
nidade interessante afirma Luis Miguel. “Você testa, se não der certo,
volta. Daí vão surgir inúmeras soluções de mercado e muitos novos
negócios para o corretor de seguros. Um exemplo é o seguro intermi-
tente, esses seguros sob demanda, tipo liga/desliga.”

Previdência privada – Desafios e oportunidades
“É um planejamento que se faz para não viver inconvenientes no fu-
turo.” Assim Christiane Lemos, superintende da Icatu, definiu a Previ-
dência. Segundo ela, a previdência social foi criada em 1923, quando
havia 8 trabalhadores para cada aposentado, a expectativa de vida
média do brasileiro era de 42 anos, e as mulheres tinham em média 6
filhos.
Hoje, segundo Christiane, as pessoas vivem 73, a mulher tem 1 a 2 fi-
lhos, e há um trabalhador para cada aposentado. Em 2060, serão 100
trabalhadores sustentando 63 aposentados. “Some-se a isso o au-
mento do desemprego, da informalidade. Hoje, a cada 3 bebes que
nascem, um alcançará os 100 anos. E para piorar o cenário, atual-
mente no Brasil, das pessoas acima de 60 anos 80% tem doenças
crônicas e 20% doenças terminais.”
Christiane fez uma pergunta fundamental ao público: “Sabem quanto
custa envelhecer?”. E a resposta é chocante: “aos 50 anos um indivíduo
gasta em média 295,00 por mês com medicamentos. Por ano, serão
3.540,00. Aos 65, ele estará gastando 16.800,00 por ano, e aos 80 anos,
42.800,00.”

Talk show - O futuro do corretor de seguros
Stenio Max, vice-presidente do Sincor-RN, abriu os debates enalte-
cendo a presença maciça dos corretores no 1º Fórum de Vida, Previ-
dência e Saúde. “Casa cheia é um sintoma muito bom. O futuro da
classe dos corretores de seguros passa por aqui, pela quebra de para-
digmas, pela mudança do midset. É preciso estarmos atentos à re-
tomada do emprego, do crescimento, e especialmente à
conscientização de parcela da população sobre educação financeira.
Estamos vivendo um novo tempo. Os números da Susep estão aí para
confirmar”.
Sobre a MP 905, Stênio disse que todos foram pegos de surpresa. “Não
é só a desregulamentação da classe dos corretores. Estamos falando
de mais de 2 milhões de brasileiros de diversas profissões que foram
impactados diretamente pela Medida Provisória 905. Precisamos unir
forças para não perdermos conquistas tão importantes como a regula-
mentação da nossa profissão.”

O cenário no momento com a MP 905, segundo Robert Bittar, presi-
dente da ENS e vice da Fenacor, é a categoria ficar no limbo decisório
até que o Congresso ou a Justiça resolvam. “Peço aos corretores que
preencham as fichas de adesão ao Ibracor. É essa a grande arma que
nós temos no momento, e é ela que vai garantir o futuro da nossa
profissão.” O mercado de capitais tem a CVM, a publicidade tem o
CONAR, e ambos são modelos de sucesso como autorreguladoras de
suas atividades.
Sobre as Associações de Proteção Veicular, Bittar disse que as APVs
cresceram e prosperaram, essa é a verdade. “Quando debatemos no
Congresso, percebemos que não dá mais para tentar barrar a atuação,
elas cresceram demais. O importante é regulamentar, para passarem a
pagar impostos e constituírem reservas, concorrendo em condições
de igualdade com as seguradoras. Num ambiente de legalidade, nós
corretores poderemos até comercializar aqueles produtos. Do jeito
que está, não dá.”

Jaques Andrade, presidente do Sincor-RN e anfitrião do 1º Fórum
de Vida Previdência e Saúde, questionou como seria o funcionamento
do Ibracor nos estados. O ideal para ele, em primeiro lugar, seria atuar
com uma única autorreguladora. Disse Jaques: “a possibilidade de
serem criadas outras autorreguladoras me assusta um pouco. Me
parece confuso neste momento de tanta indefinição. De qualquer
forma, a Susep já não funcionava, não conseguia realizar registros,
recadastrar os profissionais, não tinha estrutura. Qualquer coisa será
melhor que isso.”

Encerramento
A programação contou ainda com as palestras de Heitor Augusto Bar-
bosa, da SulAmérica, sobre a Perspectiva para a saúde privada no
Brasil, onde alguns entraves tiveram destaque, como a inflação
médica, o mau uso por parte dos beneficiários, judicialização, enve-
lhecimento da população, fraude, modelo de remuneração, ausência
de transparência por parte dos prestadores de saúde, para citar os
principais. 
Fechando a programação, Luis Fernando Araujo deu uma aula sobre
Previdência Privada, principalmente sobre como aplicar os fundos e a
importância da diversificação dos investimentos. Ele contou a história
de sucesso da Finacap Investimentos, fundada em 1997 por investi-
dores pernambucanos que atuavam no mercado de ações por meio
da Banorte Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio S/A. Com a li-
quidação do Banorte, nasceu a primeira gestora independente do
Nordeste autorizada pela CVM.

4º CONSEG NE será em março, em João Pessoa
Marcaram presença no 1º Fórum de Vida, Previdência e Saúde do RN
os presidentes de Sincors Wanderson Nascimento (BA) e Edmilson
Ribeiro (AL), o vice-
presidente do SindSeg
N/NE José Henrique 
Pimentel e o presidente
do Clube de Seguros do
RN, Eduardo Scartezini.
Juntos eles anunciaram 
a realização do 4º CON-
SEG NE - Congresso do
Nordeste, nos dias 19 e
20 de março, em Joao
Pessoa/PB. 
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Um ano que vai entrar para a história do Sincor-RN:
nova gestão, novos formatos de eventos, muitas palestras...

23
Organizado pelo

Sincor-RN, sob o co-
mando do ex-
presidente Alderi
Alves de Moura,
a corrida de rua
reuniu cerca
1.200 pessoas na
Praça Cívica, na Av.
Prudente de Morais.
O evento teve início logo
cedo, às 6h30, horário que o público
começou a se concentrar para a largada. O
tema que motivou a ação do Sincor-RN foi a
busca pela longevidade.

Material distribuído no local: camisetas,
viseiras, picolés, frutas, medalhas de partici-
pação, troféus aos vencedores de cada cate-
goria, kit alimentação e água mineral.

Serviços oferecidos no local: tenda com
massagistas e aferição de pressão arterial.

Veja o que disse o organizador da corrida,
Alderi Alves de Moura: 

“Realizamos mais uma corrida de rua
visando difundir na sociedade a cultura pela

prática da  atividade
física, alertando e es-
timulando também
a busca por uma
alimentação mais
saudável, hábitos
que certamente
promoverão a

longevidade das
pessoas.”

24
Foi realizado no SINCOR-RN, em dia 24 de

abril de 2019, a eleição para a nova diretoria
da entidade. Concorreram duas chapas: a
chapa 1 “Renovar e Vencer” e a chapa 2

“União”. A chapa 1 venceu com 47 votos a
favor e apenas 1 contra. Os candidatos da
chapa 2 não compareceram, achando melhor
judicializar o pleito ao alegarem diversos ví-
cios no processo eleitoral. Após alguns meses
e duas audiências, a Justiça reconheceu a
vitória da Chapa 1 e com essa decisão a nova
diretoria eleita segue no comando do Sincor-
RN regularmente, não havendo recurso con-
tra a sentença.

A chapa 1 tomou posse em 29/04/2019,
com o compromisso de renovar as atividades
e o modelo de gestão do Sincor-RN e tam-
bém de melhorar o que já vinha sendo feito
no trabalho de preparação técnica dos corre-
tores do Estado.

Nota ao Mercado de Seguros
“Prezados(as) Corretores(as) de Seguros,
Comunicamos que o Poder Judiciário de-

clarou a plena legalidade do último processo
eleitoral realizado pelo SINCOR RN (decisão
publicada em 29/11/2019), julgando im-
procedente o pedido então formulado de sua
nulidade. De acordo com a Sentença do Juízo
da 11ª Vara do Trabalho de Natal, "as eleições
ocorreram respeitando o estatuto social e os
princípios do contraditório, da ampla defesa e
da publicidade, não havendo nada que justi-
fique a anulação do processo eleitoral ocor-
rido no dia 24/04/2019". Não houve recurso
contra a Sentença.

O inteiro teor da Sentença pode ser con-
sultado no link que segue:

https://pje.trt21.jus.br/consultaproces-
sual/detalhe-
processo/00003023220195210041

22
O lançamento

do GLOBAL FLEX,
novo produto da
Capemisa que
ampliou as
coberturas e va-
lores de indeniza-
ções, aconteceu

na sede do SINCOR-RN.  O evento teve a par-
ticipação do superintendente Marcelo Vas-
concelos e da executiva de Contas Sandra
Margareth da Capemisa Seguradora.

21
A ENS, em parceria com o SENAC e apoio

institucional do Sincor-RN, abriu a 1ª turma
de corretores de seguros em Mossoró.

Estiveram presentes na abertura da 1ª
turma a coordenadora regional da ENS
Cristina Noblat, o presidente do Sincor-RN
Jaques Andrade, do vice-presidente Stenio
Max e dos 23 alunos inscritos.

A formação dessa turma era um sonho
antigo dos produtores de seguros da cidade,
pois muitos queriam fazer o curso, mas não
tinham como passar 9 meses na capital para
cumprir com a carga horária mínima.

Um dos alunos dessa turma, Kélio Duarte,
liderou e movimentou com os demais alunos
para que a ENS pudesse formar o grupo.
Assim que atingiram o número mínimo
exigido pela escola, foi confirmada a implan-
tação da turma.

Além de ser uma conquista para os pro-
dutores do interior do Estado, que agora
poderão contar com um
curso exclusivo para
formação profis-
sional de corre-
tores de seguros,
também é uma
vitória para o
Sincor. “Inspi-
rado no exemplo
de Mossoró, disse o
vice-presidente do
Sincor-RN Stenio Max, já
existe o interesse de grupos em compor
novas turmas em outras localidades do Es-
tado, o que promoverá o fortalecimento da
categoria com a interiorização.”
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22
O presidente do

SINCOR-RN reali-
zou visita aos cor-
retores da
cidade de
Mossoró no dia
22 de agosto
para um bate
papo. O evento foi
realizado no Hotel Ibis,
em café da manhã que reuniu
a força da produção de seguros da cidade.

Foram abordados diversos assuntos de in-
teresse da categoria, dentre eles a ação das
empresas de proteção veicular em atuação
local. O presidente Jaques Andrade deixou
claro que continua trabalhando para o com-
bate a esse tipo de comercialização e fará
ações mais efetivas para que a população seja
esclarecida sobre o que é seguro.

O Sincor-RN mantém essa forte presença
em Mossoró também por uma outra razão.
Seu vice-presidente, Stenio Max, mora na
cidade e está sempre receptivo para ouvir os
anseios e reivindicações dos corretores da
região e conduzi-los junto à diretoria do Sin-
cor, ocupando o espaço que o interior
merece.

Nesse ano de 2020, será dada uma
atenção ainda maior aos corretores do inte-
rior, pois só assim será cumprido o real obje-
tivo da atual diretoria de ampliar a
representação de categoria em todo o Estado
do Rio Grande do Norte.

28
A Seguradora Mon-

geral Aegon, hoje
MAG, realizou o
Workshop sobre
seguros de vida
na sede do Sin-
cor-RN. Além da
boa presença dos
corretores de se-
guros, marcaram pre-
sença o diretor Regional Luis
Miguel, que veio acompanhado da equipe de

produtos da matriz, Patrícia, Daiana e Ro-
drigo, e de toda sua equipe comercial de
Natal, Viviana Valente - Superintendente,
Pedro, Cynara, Thiago e Rodrigo - Gerentes.

O treinamento foi muito proveitoso, com
apresentação dos produtos diversificados da
seguradora Mongeral, que mantém estreita
parceria com os corretores do RN.

18
A palestra sobre

o Seguro de Vida
PASI aconteceu
no auditório do
SINCOR-RN,
onde André
Araújo, gerente
de relaciona-
mento institu-
cional, e Sandra
Godoy, coordenadora
comercial Norte e Nordeste, apresentaram
aos corretores as novidades e oportunidades
de negócios, bem como as facilidades tec-
nológicas e operacionais oferecidas pelo PASI
aos profissionais do mercado de seguros para
que construam uma carteira de clientes sól-
ida e perene.

25
HDI apresentou

novidades no se-
guro de au-
tomóveis e
explicou como
vai funcionar sua
nova parceria
com a Icatu Se-
guros no Ramo de
Vida e AP. O evento
aconteceu no auditório do Sincor-RN. 

05
Realizado pelo Sincor-RN, em Natal, o 1º

Fórum dedicou um dia inteiro de intensos tra-
balhos e reafirmou aos profissionais do setor
a importância dos seguros de proteção de
renda e saúde complementar, numa aposta
do novo presidente do Sincor-RN, Jaques An-
drade, em inovar nos formatos de eventos. A
cobertura completa você acompanha nesta
edição.
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AGOSTO
Palestra
Mongeral

AGOSTO
Bate Papo
em Mossoró

SETEMBRO
Palestra
PASI

SETEMBRO
Palestra
HDI

DEZEMBRO
1º Fórum de
Vida e Prev



Sincor em ação

26 JUL 2019: Festa dos 30 Anos do Sincor-RN foi
celebrada em Natal em grande estilo

O evento foi um jantar de gala servido em grande estilo para cerca
de 340 convidados, que marcaram presença na noite de 26 de julho, no
Imirá Plaza, em Natal. Dentre os convidados, naturalmente estavam os
corretores de seguros do mercado do RN, além dos superintendentes re-
gionais e diretores das grandes seguradoras que operam na Região.

Após a apresentação da Diretoria, o vice-presidente Stenio Max fez
uma breve homenagem ao ex-diretor social do Sincor-RN, Carlos Alberto
Maciel Machado, o Carlinhos, que havia falecido há poucos dias e reali-
zou um belo trabalho em duas gestões das quais participou. 

Na sequência, foi exibido um vídeo institucional, produzido em alta
qualidade, vale realçar, mostrando a trajetória de 30 anos do Sincor-RN.
Até que chegou o grande momento das homenagens aos ex-presiden-
tes do Sincor-RN. Alderi Alves de Moura, presidente na última gestão, re-
cebeu a placa de honra ao mérito pelos trabalhos realizados à frente da
instituição. Os demais ex-presidentes Romer Alves Torres, Joseilton Fon-
seca da Silva e Jorge Luis não compareceram à festa alegando motivos
pessoais.

Durante a programação da festa foi apresentado ainda o resultado
da pesquisa realizada junto aos corretores do Estado pela diretoria de
benefícios, comandada por Carolina Werner, com o propósito de se dire-
cionar os esforços e ações do Sincor-RN durante o ano de 2020. Veja o re-
sultado no quadro ao lado.

Daniel Medeiros, Diretor de Tecnologia da informação, apresentou
sucintamente a nova forma de gestão do sindicato, onde todo o trabalho
está sendo desenvolvido por um sistema de gestão, facilitando a admi-
nistração e as inscrições dos interessados nos eventos.

O presidente, Jaques Andrade, fez em seu pronunciamento um
breve histórico do sindicato e também uma homenagem póstuma ao
Carlos Alberto, o Carlinhos. Convidou a todos os corretores a participa-
rem ainda mais das atividades e iniciativas do Sincor, pois acredita que só
assim será possível ter uma categoria ainda mais forte e unida.

A atração musical da noite foi a banda Iluminari, pausada para uma
breve apresentação do Batukedô.

História e a razão de existir
O Sindicato dos Corretores de Seguros, de capitalização, de previ-

dência Privada e Saúde do Estado do Rio Grande do Norte – Sincor-RN
foi fundado em 28 de julho do ano de 1989, e completou em 2019 seus
30 anos de atuação. Uma trajetória comprometida com a responsabili-

dade e credibilidade que mantém junto aos cor-
retores de seguros, seguradoras, Fenacor - Fede-
ração Nacional de Corretores de Seguros e
órgão regulador.

O Sincor-RN foi criado com o objetivo de representar junto às auto-
ridades administrativas e judiciárias os interesses gerais de sua categoria
econômica, os corretores de seguros Pessoa Física e Jurídica, contri-
buindo das seguintes formas:

- Colaborando com o Estado, junto ao órgão regulador e consultivo,
realizando estudos para soluções de demandas da categoria;

- Promovendo conciliações de dissídios trabalhistas e discussões en-
volvendo os corretores e corretoras de seguros entre si ou em nossa rela-
ção junto as seguradoras e outros segmentos do mercado sempre no
sentido do fortalecimento da instituição do seguro no País e principal-
mente em terras potiguares.

- Tendo como objetivo principal de seu trabalho o aprendizado, qua-
lificação, aprimoramento e capacitação dos profissionais de seguros. 

Trata-se de um dos poucos Sincor´s que tem uma sede própria, e
não só isso, uma bela sede admirada por todos que a conhecem, com
toda infraestrutura para receber eventos em seu salão de entrada e mo-
derno auditório, além das salas para atender os corretores com maior
conforto e privacidade.

Contar sua história passo a passo seria um enorme desafio, pois cada
administração teve sua relevância ao longo do tempo. Foram realizados
pelo Sincor-RN o 1º Congresso Norte Nordeste - CONSEG-NE, Seminá-
rios, Simpósios, FORROSEG, Arrasta-pé Seguro, confraternizações, inú-
meras palestras técnicas e motivacionais em parceria com a Escola
Nacional de Seguros, realização de tantas outras edições do Curso de
Formação de Corretores e, por último, em novembro 2019, o 1° Con-
gresso de Benefícios do RN. Cada evento trazendo a um pouco da sua
magnitude e grandeza para um sindicato que trabalha dia a dia com a
missão de ser o esteio do mercado de seguros potiguar. 

É imprescindível destacar o apoio e patrocínios recebido de todas as
seguradoras que operam no RN, consultorias, SINDSEG N/NE, Escola Na-
cional de Seguros e FENACOR, que sempre estiveram presentes na reali-
zação dos eventos. 

É de credibilidade que vive qualquer instituição. E credibilidade
se constrói aos poucos, dia a dia, tijolo a tijolo, com gente prepa-
rada, que tem compromisso com a ética.
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Ser reconhecido pela atuação política séria e pelos serviços de 
qualidade ao associado, faz do Sincor-RN o que ele é hoje 

Denúncias contra associações e
empresas de proteção veicular

A presidência do SINCOR-RN em conjunto
com os demais sindicatos de corretores de se-
guros do Brasil realizou denúncia pública nos
mais diversos órgãos de governo contra as
associações e empresas de proteção veicular.
Como o Sincor não tem poder de polícia, de
fechar e fiscalizar internamente essas associa-
ções, foram protocoladas denúncias nos ór-
gãos responsáveis para a realização desse
tipo de atividade, cabendo agora esperar os
resultados. As autoridades públicas - polícia,
Ministério Público e Justiça - tem por dever
agir para combater aquelas empresas que tra-
balham sem o menor critério para adesão de
associados, oferecendo a eles um produto
que parece com o seguro, mas não tem o
mesmo embasamento técnico e financeiro
para operar com o produto.

O Sincor-RN fez as denúncias à Polícia Fe-
deral, Ministério Público Estadual, Receita Fe-
deral, Secretaria de Segurança Pública e
Procon. Todas foram protocoladas no mês de
maio de 2019 e até a presente data (03/2020)
o Sincor recebeu o comunicado da SSP-RN
notificando que abriu investigação do caso.

Audiência Pública
Além das denúncias aos órgãos públicos,

o Sincor-RN também realizou no dia 25 de
novembro de 2019 uma audiência pública na
câmara dos vereadores de Natal, solicitada
pelo vereador Klaus Araújo do Solidariedade,
para esclarecimento da população sobre as
diferenças entre a proteção veicular e seguro.
Essa ação foi de fundamental importância já
que a população em sua grande maioria des-
conhece a diferença entre os dois produtos e
tende a contratar o mais barato, mas que em
muitas vezes tem causado problemas sérios
aos desavisados.

Esteve presente nessa audiência repre-
sentando a FENACOR o Presidente do Sincor-
PE, Carlos Valle, que também é membro da
diretoria da FENACOR e representando o sin-
dicato local o presidente Jaques Andrade.

“Com o esclarecimento da população, o
Sincor fortalece a cada dia a importância de
haver um corretor de seguros para a contrata-
ção de um seguro, pois esse profissional é
que realmente poderá esclarecer e orientar
melhor o cliente quanto aos produtos oferta-

dos no mercado de seguros, e suas garantias”,
alertou o presidente do Sincor-RN.

Fenacor e Sincor  promoveram
Seminário sobre Lei do Desmonte

Em 25 de novembro de 2019, o Sincor-RN
organizou o seminário “Lei do desmonte e vi-
timização”, com a presença de Carlos Valle,
presidente do Sincor-PE,  representando a FE-
NACOR, de Elequicina Maria dos Santos, Se-
cretária de Mobilidade Urbana da Prefeitura
de Natal e de Jaques Andrade, presidente do
Sincor-RN, que conduziu os trabalhos. 

Segundo Carlos Valle, o intuito do semi-
nário foi apresentar às autoridades estaduais
os impactos positivos da Lei Federal
12.977/14, conhecida como “Lei do Des-
monte”, assim como defender maior agilidade
na sua regulamentação no âmbito estadual. 

O seminário, uma realização da FENACOR
em parceria com o Sincor-RN,  aconteceu no
auditório do Sindicato, e teve a cobertura da
TV Ponta Negra (SBT).

Novo Sistema de Gestão Infor-
matizada do Sincor-RN

Quando Daniel Roger de Andrade Medei-
ros, diretor de TI, chegou ao Sincor-RN, algu-
mas operações ainda eram feitas no modo
manual, como cadastro de associados, con-
trole financeiro, inscrições de eventos, para
citar as principais. Daí surgiu a necessidade
de implantar um sistema que pudesse facili-
tar a gestão do Sincor. Ao instalar o Sistema
HiGestor, vários benefícios imediatos logo
apareceram. 

Com a palavra, Daniel Medeiros: “O sis-
tema agora é totalmente online e oferece
maior segurança de dados, otimização no
controle e autonomia para os associados,
onde no portal eles podem atualizar seus
dados, gerar boletos automaticamente, se
inscrever em eventos, do ingresso ao certifi-
cado. Conquistamos a isenção de taxa de bo-
letos não quitados pelos associados. Antes a
sindicato pagava a taxa de todo boleto ge-
rado. Por fim, o controle financeiro é total-
mente online proporcionando agilidade nos
processos administrativos do Sindicato.” Aí
estão alguns dos benefícios implantados pela
área de TI e agora ao alcance de todos os cor-
retores. 

O Sincor-RN tem a missão de melhorar
permanentemente sua comunicação com os
associados, oferecendo tecnologia de última
geração para agilizar processos e trazer o cor-
retor de seguros de todo Estado mais pró-
ximo da entidade.

Benefícios dos Associados SIN-
COR/ CBCor-Fenacor

No início de junho de 2019 foi realizada
uma pesquisa junto às corretoras e correto-
res, orientada pela diretora de benefícios Ca-
rolina Werner, acerca das expectativas em
relação a atuação do Sincor/RN. Os respon-
dentes colocaram como principais benefícios
os relacionados com descontos no comércio
(35%), palestras e cursos (29%), eventos
(18%) e troca de experiências (10%). Além
disso, os corretores colocaram que o Sincor
traria muitos benefícios com a maior proximi-
dade com a categoria (40%), e com parcerias
e benefícios (36%). 

A partir destes resultados, com o intuito
de ampliar os benefícios para seus associa-
dos, o SIincor/RN fechou algumas parcerias: 

- Desconto Combustível - Através desta
parcerias, os associados do Sincor-RN pos-
suem desconto de 3% no valor do combustí-
vel nos postos Cidade de Natal localizado na
Av. Salgado Filho e no Posto Imperial em
Mossoró/RN.

- SESC/RN – Através desta parceria, os as-
sociados tem acesso aos serviços de educa-
ção, modalidades esportivas, refeições e lazer
nas unidades fixas do SESC no RN.

- UNINASSAU – Através deste convênio, o
associado possui descontos em cursos de
graduação e pós graduação em cursos pre-
senciais e semipresenciais.

- Integração de Estágios com a RH Ser – A
RH Ser Consultoria, através desta parceria,
disponibiliza integração de estágios aos asso-
ciados do Sincor-RN com taxas atrativas,
acompanhamento na gestão e encaminha-
mento de candidatos no perfil desejado pela
corretora.

Além disso, os associados contam com
eventos e palestras na área de corretagem,
suporte do Sincor no esclarecimentos de dú-
vidas acerca das atividades do corretor,
acesso a informações acerca da área de corre-
tagem, e muitos outros benefícios.



Homenagens

Homenagem a Diogo Fernandes Porpino
(21/04/1979 à 27/08/2019)
Por Hanna Trindade
No mundo corrido dos negócios, é

comum nos queixarmos do tempo, ou me-
lhor, do pouco tempo que temos para
cumprir com nossas obrigações. Talvez de-
vido a essa pressa, algo que é fundamental
no desenvolvimento das relações humanas,
venha sendo gradativamente esquecida, a
gentileza. Para minha sorte tive a felicidade de
trabalhar com algumas pessoas que cultivavam a
flor da gentileza e atenção, em especial meu amigo Diogo Porpino, ou
simplesmente "Dioguinho". Em meio a todas as metas que um bom
comercial persegue, nunca lhe faltava tempo para um cumprimento
carinhoso. O "Bom Dia" era sempre acompanhando de como você
está? E não era só por educação, era por preocupação mesmo, um ge-
nuíno interesse que você estivesse realmente bem. O príncipe, como
era chamado pelas colegas, era realmente gentil, culto, educado, bom
amigo, bom filho e bom marido. Não convivemos tanto tempo assim,
mas o tempo também é relativo, pois, quanto tempo precisamos para
deixar nas pessoas a melhor impressão de todas? Dioguinho não pre-
cisou de muito, deixou-nos o aprendizado da esperança, da amizade e
do carinho nos pequenos gestos. Ensinou-nos como é fácil melhorar o
dia de uma pessoa com um sorriso, um “oi”, ou um “tudo bem”. 

Dioguinho cumpriu sua missão aqui na terra, pois semeou o bem
e o amor por onde passou, talvez só não tenha tido tempo de nos en-
sinar a dizer adeus.

Homenagem a Carlos Alberto
(Carlinhos)

(03/04/1953 à 20/07/2019)
Por Rogério Charles Silva Souto
Diretor Financeiro, Sincor-RN
Carlos Alberto Maciel Machado, Carli-

nhos, como gostava de ser chamado, iniciou
na profissão de corretor de seguros no inicio
do ano de 1999, como produtor da Romer Corre-
tora. Logo após abriu sua própria corretora em sociedade comigo du-
rante 3 anos, mas voltou a ser corretor pessoa física. Foi Diretor Social
do Sincor-RN por 2 mandatos. Um homem que se destacava pela sua
retidão, honestidade e disponibilidade de ajudar os amigos, que sem-
pre se fazia presente na vida dos que os rodeava. Atencioso e alta-
mente organizado, desempenhava um papel ímpar no atendimento
aos segurados.

Viveu seus 66 anos com muita alegria, fez muitos amigos, cultivou
muitas amizades, viveu a vida com a sua intensidade sem perder a
moral e retidão. Deixou 3 filhos (primeiro casamento)  e a sua Esposa
Giselia Soares, também corretora, que hoje continua seu trabalho.

Um amigo, parceiro, irmão que deixou muitas saudades.
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A Fenacor e o Sincor criaram uma Central de Gestão de

Serviços, Benefícios e Negócios visando levar até você 

diferenciais competitivos para seu dia a dia.
Um dos nossos projetos é o CBCor - Clube de Benefícios dos

Corretores de Seguros, que traz inúmeras vantagens:

- São mais de 930 lojas/comércio on-line;

- Sem custo de manutenção da plataforma;

- “Cash Back” - Você terá uma conta individual para utilização

de recursos futuros em outras compras.

Corretoras e Corretores de Seguros Associados experimentem

este fantástico benefício feito sob medida para vocês.

Por tudo que tem ocorrido ultimamente temos cada dia mais a

certeza que é necessário diversificar nossa atuação e fidelizar

nossas compras e nossos clientes

otimizando nossos ganhos e adquirindo

uma vantagem “plus” com isso. 

É muito fácil! Acesse www.cbcorretor.org.br

Não perca essa oportunidade! 



Espaço Aberto

Sindseg N/NE: Ronaldo Dalcin é o novo presidente 
Sincor-RN Informe Entrevista
Qual seu plano de ação para os próximos

anos? 
- Temos um longo caminho a percorrer,

pois somos o sindicato com maior abran-
gência territorial do País, 13 estados.
Nossa intenção é ampliar a participação
da indústria de seguros no PIB e difundir
amplamente a cultura de seguro junto a
todos os segmentos da sociedade. Precisa-
mos demonstrar a relevância do nosso seg-
mento e protagonizar a evolução. Para tanto,
contaremos com um trabalho em conjunto com todos os agentes lo-
cais, poder público e, claro, a sociedade.

Que mensagem vc gostaria de passar aos corretores de seguros
do NNE, neste momento em que assume o Sindseg, com novas pro-
postas e tantos desafios pela frente? 

- Creio que o principal ativo do nosso mercado é o capital humano
e foi nessa linha que nosso segmento atingiu patamares considerá-
veis. Por outro lado, o ecossistema de seguros tem observado grandes
mudanças e novas gerações estão adentrando o nosso mercado, com
perfis diversos de consumo. Precisamos acompanhar essa evolução e
personalizar cada vez mais nossa abordagem. Nesse cenário, temos a
tecnologia como grande aliada. Ela deve ser encarada como fator in-
clusivo e de alavancagem de novos negócios, sempre considerando o
Corretor de Seguros como principal protagonista nessa distribuição.

A trajetória Dalcin
Ronaldo Dalcin iniciou sua vida profissional como contínuo no ex-

tinto Banco Real, em 1989, onde fez carreira até alcançar o cargo de
tesoureiro. Em 1998, disputou uma vaga na então Real Seguros e ini-
ciou sua jornada no mercado segurador. Em 2004, foi aprovado no
processo seletivo na Itaú Seguros e em 2006, transferido para Itaú XL
Seguros Corporativos, também na área comercial. Em 2008, de volta a
Tokio Marine (ex-Real Seguros), assumiu o posto de gerente comercial
sênior, em Porto Alegre. E daí para frente, sempre galgando postos,
em 2012 assumiu a superintendência das Regiões Norte e Nordeste da
Tokio Marine, onde está até o momento.

Nova diretoria do Sindseg N/NE (2020-2023)
- Ronaldo Dalcin: Presidente (Tokio Marine)
- Rinaldo Reis: Vice-Presidente (Porto Seguro)
- Marcos Gonçalves: Diretor (HDI)
- Carlos Luna: Diretor (Allianz)
- João Melo: Diretor (Sompo)
* Conselho Fiscal Efetivo: João Lins (Liberty), Carlos Wendel (Bra-

desco) e Henrique Jenkins (Icatu)
* Conselho Fiscal (Suplentes): Junio Silva (MAG), Anderson Peixoto

(Excelsior) e Leandro Vasco (Tokio Marine)
* Conselho Consultivo: José Henrique Pimentel (SulAmérica) e An-

tonio Edmir (Mapfre)

Mendanha foi eleito e assumiu Ibracor
O ex-superintendente da Susep e ex-presidente do Sincor-GO,

Joaquim Mendanha de Ataídes, foi eleito presidente do Instituto Brasi-
leiro de Autorregulação do Mercado de Corretagem de Seguros, de

Resseguros, de Capitalização e de Previdên-
cia Complementar (Ibracor). A eleição
aconteceu no Rio de Janeiro, em 9 de fe-
vereiro, com a realização de uma Assem-
bléia Geral Extraordinária e obteve
resultado unânime.

Mendanha possui mais de três déca-
das de experiência no mercado de seguros.
Durante três mandatos, foi presidente do Sin-
cor-GO.

Habilitou-se corretor de seguros em 1989 e possui Master in Busi-
ness Administration (MBA) em Seguros e Resseguros pela Escola Na-
cional de Seguros. Em 2016 foi nomeado superintendente da Susep.

A Susep publicou, em 6 de março, no Diário Oficial da União, a
Portaria 255/20, que homologa a eleição de Joaquim Mendanha para
o cargo de presidente do Ibracor.

Até o final do ano passado, o Ibracor era presidido por Gumer-
cindo Rocha Filho, que faleceu no dia 05 de dezembro. Desde então, a
autorreguladora vinha sendo comandada interinamente por Juliana
Paes, diretora administrativa do Ibracor.

Armando Virgilio, presidente da Fenacor:
“A autorregulação dos corretores de seguros consta dos princípios

básicos recomendados pelo IAIS (Associação Internacional de Supervi-
sores de Seguro). Queremos uma supervisão preventiva, que pode ser
obtida com a autorregulação. Essa medida beneficia o consumidor,
que terá mais garantia de proteção, e o próprio mercado, que passa a
ser olhado com mais confiança pela sociedade.”

Clube da Bolinha agora é Clube de Seguros RN
Dentre outras mudanças, corretores também podem se associar

No almoço do Clube da Bolinha de setembro de 2019, como tradi-
cionalmente ocorre todo ano, foi anunciada a abertura das candidatu-
ras para o novo reitor. Eduardo Scartezini foi escolhido pela mesa
como um dos candidatos. Mas seguindo a tradição, ele teve de aguar-
dar por um mês para o caso de surgirem novos candidatos.

Neste intervalo, Scartezini foi em busca da opinião dos players do
setor, tanto executivos de seguradoras quanto corretores da capital e
do interior. Foi quando percebeu a vontade de muitos em construir
algo diferente, um espaço novo, para receber e compartilhar informa-
ções, experiências, ter insights para seus próprios negócios, formar
novas parcerias, entre outros benefícios.

A partir dessas contribuições, Scartezini apresentou sua proposta:
1. Abertura do Clube: o ingresso dos profissionais que compõe a

indústria do seguro potiguar não mais dependerá de prévia aprova-
ção da mesa, e assim o Clube da Bolinha dará lugar ao Clube de Segu-
ros RN, uma nova entidade, aberta;

2. Os encontros mensais se tornam Fóruns de Conhecimento:
para as seguradoras e convidados será criado o espaço de pequenas
palestras, uma oportunidade de expor seus propósitos, produtos e
serviços, onde a criatividade terá protagonismo.

3. Contribuição à Sociedade: parte da contribuição mensal dos
associados será destinada à instituições de cuidados às crianças. 

Um mês depois, em 18 de outubro de 2019, os membros do Clube
da Bolinha se reuniram novamente em mais um almoço, nesta oportu-
nidade para escolher o novo reitor. Na ausência de outras candidatu-
ras, por unanimidade as propostas de Eduardo Scartezini foram
aprovadas e assim nasceu o Clube de Seguros do RN.

A abertura das inscrições e a programação 2020 serão anunciadas
em breve pelas redes sociais.
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