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O Sincor-RN não ficou
parado. Pelo contrário, se
reinventou! Criou a TV Si
ncor, realizou o Conexão
Futuro Seguro (100% digita
l),
lançou campanha institu
cional para os corretore
se
muito mais, nas págs 4 a
14.

Seguros em debate
Jaques Andrade

O que a COVID-19 tem a nos ensinar e como
conviver com a perda de 2 colegas corretores
Após um ano de muitos desafios e com
uma barreira que nenhum de nós poderia
imaginar que teríamos, chegamos ao ano de
2021 com uma esperança renovada. Estamos
com saúde e a grande maioria de nós conseguiu, ao longo do ano de 2020, se proteger
da COVID-19, ou mesmo que por um infortúnio, até foi contaminado no RN, mas não
desenvolveu o estágio mais perigoso da
doença. Infelizmente dois de nossos amigos
e companheiros de jornada não conseguiram
vencer a luta contra a COVID, e foram a óbito
- Judson Dantas e Volney Andrade - dois
exemplares profissionais que deixam um
legado e muitas saudades.
Começamos o ano com a vacinação e o
início da imunização de toda a população do
nosso estado e também a nível nacional e internacional. Isso já nos possibilita avistar um
horizonte com novas perspectivas e a possibilidade de um novo momento no mercado
de seguros do RN e do Brasil.
Também observamos que o mercado passou a adotar uma atitude diferente diante do
momento da pandemia, tanto na sua operacionalidade com relação as sucursais e escritórios, como na atitude comercial junto aos

corretores e ao sindicato, e isso tem demonstrado que a cada dia a classe profissional dos
corretores de seguros precisa estar mais
unida, organizada e fortalecida, pois teremos
muitos desafios a vencer e somente com o
nosso compromisso sindical é que conseguiremos enfrentar estes desafios.
Os corretores se adaptaram rapidamente
ao novo momento e conseguiram superar diversas dificuldades iniciais, principalmente no
que diz respeito ao domínio das novas tecnologias impostas pelo sistema. Ou se adaptava,
ou desaparecia do mercado.
Tudo isso só demonstra o potencial e capacidade de adaptação e crescimento do
mercado e do corretor de seguros, que no
meio de todo esse turbilhão está conseguindo sair vencedor de diversas batalhas,
pois o COVID 19 é só uma das ameaças ao
mercado. Ainda temos batalhas muito maiores colocadas pelo governo federal e pela
SUSEP, mas isso é um outro capítulo que dentro desta edição vamos discutir: como o SINCOR, juntamente com a FENACOR, está se
articulando para superar os obstáculos.
Jaques Furtado de Andrade, presidente
do Sincor-RN

Homenagem do Sincor-RN aos colegas que
perderam a luta para a COVID-19
• O produtor Judson de
Souza Dantas nasceu em
08/09/1946 e faleceu no
último 7 de fevereiro de
2021, de COVID-19. Ultimamente, Judson estava trabalhando em parceria com
a corretora de seguros
Granlider. Era um batalhador, uma figura muito querida de todos.
• Corretor de seguros Volney Alves de
Andrade nasceu em 20/10/1965 e faleceu no
dia 26 de Fevereiro de 2021. Volney também
foi infectado pelo coronavírus. Trabalhou na
área de seguros desde a década de 80 na
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Itaú, onde foi gerente da filial. Saiu da Itaú em 1992
para formar a Confiança
Corretora de seguros em
sociedade com os irmãos
Camilo e Adriano, e com
eles ficou até 2014, quando
realizou o grande sonho ao
fundar sua própria corretora, a Volney Corretora de Seguros.
Volney foi diretor secretário do Sincor-RN
e realizou um grande trabalho na diretoria do
sindicato. Profissional ativo e atuante na
classe dos corretores, contribuindo com o desenvolvimento das ações do Sincor no estado
do Rio Grande do Norte.
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Sincor-RN pelas lives
TV Sincor-RN: Live com vice do Sincor-SP Boris Ber discutiu diferentes
temas de grande interesse para a classe
“Novos tempos e novos desafios” foi o
tema da live promovida pelo Sincor-RN no
dia 20 de janeiro, sob a mediação do presidente da entidade Jaques Furtado de Andrade. O convidado foi o corretor de
seguros Boris Ber, vice-presidente do Sincor-SP, fundador do grupo Asteca e também apresentador do Programa Seguro na
TV Gazeta.
Dentre os temas tratados na live, o
destaque foi para a importância da permanente capacitação do corretor de seguros
para prestar um atendimento de excelência e oferecer produtos diferenciados, com
a prática do crosseling. A ideia é vender mais para o mesmo cliente e
dobrar o comissionamento atual, ao fechar um pacote de seguros customizados – auto, vida, residencial, saúde, previdência, empresarial,
profissional e viagem. Se o corretor perguntar, vai ver que seu cliente
contrata todos esses seguros, só que em diferentes instituições/canais.
Outro tema de grande relevância, bastante polêmico no setor, foi
a Circular Susep 382, que impõe aos corretores de seguros declarar
sua comissão na capa da proposta, ou seja, antes da assinatura do
contrato de seguro.
Pela internet, dentre os participantes que assistiram ao evento, estava o presidente do CVG-SP, Marcos Kobayashi, que marcou presença
enviando perguntas sobre seguro de vida. Boris Ber comentou: “O
Marcos Kobayashi, que está nos assistindo, é testemunha que no ano

passado o seguro de vida vendeu mais
que o seguro de automóvel. Então, vamos
aproveitar esse interesse para oferecer seguro aos clientes”, disse.
Na sequência, o presidente do CVG-SP
perguntou a Boris Ber sobre como aumentar a participação dos corretores no seguro
de vida. “Nós temos produtos de vida de
primeiro mundo. Então, é apenas uma
questão de oferecer”, disse Boris Ber. O
presidente do CVG-SP observou que “em
alguns casos, o próprio corretor não tem
seguro de vida”. O palestrante concordou e
fez um apelo aos corretores: “Vamos vender, o que estamos esperando?”.
Segundo Jaques Andrade, anfitrião da live, se os corretores não
venderem seguro de vida, outras empresas ocuparão esse espaço,
como é o caso da XP Investimentos que já anunciou essa intenção.
“Corretor, ofereça o seguro ao seu cliente”, disse, relatando, em seguida, que iniciou sua vida profissional, justamente, com a venda de
seguro de vida. “Para o cliente é uma proteção e para os corretores um
rendimento garantido”, disse. Kobayashi complementou: “A melhor
forma de prever o futuro é criá-lo”.
Se você perdeu a live, acesse o link que será encaminhado direto
para o vídeo no nosso canal do YouTube: https://youtu.be/w51iKixFXNI
Fonte: CVG-SP, Márcia Alves

Jaques Andrade esclareceu em live do programa “11:10” dúvidas
da classe sobre a Resolução Susep 382
O presidente do Sincor-RN, Jaques Furtado de Andrade, participou
do programa ’11:10’, de Eduardo Scartezini, diretor comercial da Scartezini Seguros & Negócios. A transmissão
foi em junho de 2020, pelo instagram
@eduardoscartezini, e o tema central foi a
resolução Susep 382, que obriga o corretor a declarar sua comissão na capa da
proposta, portanto antes do fechamento
do seguro. Cria também a figura do
Cliente Oculto, que nada mais é que um
cagueta (servidor da Susep) que liga aleatoariamente para corretores, pede cotações e avalia os seus serviços. Se houver
uma informação errada, ele denuncia para
a fiscalização. “O tema tem causando
muita polêmica no setor. A Fenacor, inclu-

sive, já entrou com ação para reverter a 382 e excluir os artigos da resolução. Agora é aguardar a Justiça. Por enquanto está valendo!”, disse
o presidente do Sincor-RN.
O programa foi idealizado a partir de
uma grande vontade de compartilhar informações e oportunidades de mercado
aos corretores de seguros e todos os profissionais da indústria. O programa já recebeu, por exemplo, o fundador do CQCS,
Gustavo Doria Filho, que trouxe uma visão
abrangente sobre inovação em seguros.
Gustavo falou também sobre o corretor
neste contexto. “O corretor de seguros foi
obrigado a se virar nos 30 para mergulhar
definitivamente no mundo digital. A pandemia impulsionou essa transformação”.
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O Sincor-RN reagiu: criou a TV Sincor, realizou o “Conexão Seguro”
100% online, fez campanha da classe, inaugurou a sala do corretor...

11

FEVEREIRO
Ação no
Congresso

MP 905/19: ação
intensa da Fenacor
e dos Sincors no
Congresso garantiu a sobrevivência da Lei
que criou a categoria
Após a publicação da MP 905/19,
mais uma vez todo os corretores de seguros do Brasil se viram ameaçados, só que dessa vez não era pela
concorrência ou pelas associações e cooperativas de proteção veicular, mas sim pelo próprio governo federal, com aquela medida
provisória que estabelecia o fim da profissão
de corretor de seguros (Lei 4594/64) e com
isso a extinção de toda a categoria.
No Estado do RN essa notícia chegou uma
semana antes do início do 1º Fórum de Vida e
Benefícios, em novembro de 2019, mas os reflexos dessa MP foram sendo sentidos ao
longo da virada do ano. O governo tinha 120
dias para aprová-la no Congresso Nacional.
Em uma ação coordenada pela Fenacor e
pelos SIncor’s de todo o Brasil, foi organizado
um movimento nacional junto aos parlamentares para suspender e liquidar de vez com a
Medida Provisória, e ao mesmo tempo reverter aquele momento em benefício dos corretores de seguros. Por que acabar com uma
categoria profissional dessa forma?
O Presidente do Sincor-RN, Jaques Andrade, viajou a Brasilia para realizar articulações políticas juntamente com os demais
presidentes dos outros estados. Em menos de
um mês, o grupo esteve presente em duas
audiências públicas no Congresso Nacional
tratando da MP 905/19. Foram nestas audiências que a classe mostrou sua importância!
A presença do representante do SincorRN Jaques Andrade, fortaleceu o trabalho
conjunto realizado com os demais colegas
presidentes de sindicatos do Brasil, além de
muitos outros corretores de seguros que tam-
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bém se fizeram presentes no Congresso. O
apoio maciço ao movimento para que os corretores de seguros não perdessem direitos
adquiridos há 56 anos com a Lei 4594/64, resultaram em tal pressão que a MP 905 nem
foi à votação, e caducou depois de vencidos
os 120 dias de sua publicação.
Esse momento foi de fundamental importância para demonstrar a força, a união e a
importância econômica e social do corretor
de seguros. Sem essa articulação e mobilização, talvez hoje a classe estivesse amargando
uma grande derrota.
O Sincor-RN continuará trabalhando sempre com o objetivo de fortalecer o que os corretores de seguros do RN e do Brasil
conquistaram até hoje, sempre em busca da
construção de um futuro seguro.

11

MARÇO
Dia da
Mulher

Teve palestra,
show, maquiagem.... Medidas
emergênciais
contra a Covid19 seriam decretadas duas
semanas depois
deste evento
Em 11 de Março de
2020 aconteceu, no auditório da sede do Sincor, evento com o tema
“Seja SUA melhor versão”, em comemoração

ao Dia Internacional da Mulher, tendo como
palestrante a coaching Patrícia Campos.
A palestra abriu uma nova visão para as
mulheres mostrando o potencial que cada
uma tem dentro de si e pode desenvolver a
partir de suas próprias ações e vontade.
O evento, que reuniu 50 mulheres, foi exclusivo para as executivas da área de seguros,
e pode proporcionar a elas um momento de
reflexão, interação e comemoração neste dia
tão especial.
A palestrante Patrícia Campos é formada
em psicologia, especializada em gestão de
pessoas, gestão de negócios e educação corporativa, com formação em coaching e neurolinguística, tendo participado de diversos
congressos de vida e previdência em âmbito
nacional e internacional.
Além da palestra motivacional, as convidadas também foram recepcionadas pelo
som do músico Luccas Mattos. Enquanto algumas faziam a maquiagem com a equipe de
maquiadoras da Mahogany, outras degustavam um delicioso buffet.

SincoremAção2020

O Dia da Mulher aconteceu 15 dias antes de
decretado o lockdown no RN pela COVID-19
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JULHO
Lançamento
da TV Sincor

O Sincor-RN, sempre em busca de se
comunicar ainda melhor com os corretores
de seguros e com o mercado, inovou ao
inaugurar a TV SINCOR.
Em sua primeira edição, o novo canal entrevistou Jaques Andrade, presidente do sindicato. Jaques explicou os objetivos da TV e
as ações do Sindicato mesmo durante a pandemia. “Não deixei, nem deixarei de trabalhar
pela categoria neste momento em que muitos estão em home-office. As perspectivas
que se anunciam neste momento para o mercado são imprevisíveis, devido ao longo lockdown decretado pelo governo”, disse o
presidente do Sincor no lançamento, e concluiu: “Estarei aqui a postos, sempre on-line e
mantendo as regras de distanciamento social,
para posicionar os corretores sobre como a
pandemia vai impactar nosso setor, dentre
outros temas relevantes do momento, claro.”
A TV SINCOR veio para fortalecer o mercado de seguros do RN. Todas as entrevistas
ficarão gravadas e podem ser acessadas a
qualquer momento e de qualquer lugar que
se tenha sinal de internet.
A TV SINCOR tem também a missão de
cumprir uma agenda de aprimoramento profissional do mercado. O projeto contempla
uma série de entrevistas técnicas, tanto na

O ano da COVID-19

área de seguros como em outras áreas as
quais os corretores de seguros entendam ser
estratégicas para a gestão de seus negócios,
tais como: financeiro, contábil, inovação, TI,
patrimonial, administrativo e planejamento.
Ainda é o começo desse trabalho que
será fortalecido com a inserção de novos conteúdos e se tornará um ótimo local de pesquisa para o corretor que deseja se qualificar
e alavancar sua carteira de clientes.
A TV SINCOR pode ser acessada pelo Youtube no seguinte endereço:
https://www.youtube.com/channel/UCGpAJFyQ-uryFLeaAPxxlbQ

27

JULHO
Recadastramento

Sincor-RN realiza 131 atendimentos
para o recadastramento na Susep
Com a missão de garantir que nenhum
corretor do Estado do Rio Grande do Norte
ficasse sem o seu recadastramento na SUSEP,
o Sincor-RN, mesmo durante o período de
pandemia e isolamento social por conta da
COVID-19, reabriu a sua sede desde o dia
16/07/2020 para atendimento aos corretores
de seguros pessoas física e jurídica.
Acompanhando as notícias do mercado,
foi gritante a dificuldade que muitos corretores de seguros de todo o Brasil enfrentaram

para realizar o recadastramento no novo site
da Susep. Em alguns momentos, o problema
era a instabilidade do site. Em outros, ou era
a foto que não baixava no sistema, ou era a
senha que não vinha da Susep para o corretor
ter acesso aos seus dados, mesmo após o
recadastramento estar confirmado pelo
sistema.
O Sincor-RN, atento as dificuldades enfrentadas pelos corretores, reabriu sua sede
para atender a todos os corretores que solicitaram suporte, independentemente de serem
associados ou não, de estarem em dia ou não,
pois o momento para muitos foi de grande
apreensão, correndo o risco de terem as suas
comissões bloqueadas pelas seguradoras,
caso o recadastramento não fosse concluído.
Dos 663 cadastros e recadastros contabilizados no RN, o Sindicato atendeu e ajudou na
resolução de problemas em 133 deles, sendo
86 PF e 47 PJ.
Também encaminhou 2 ofícios para a
SUSEP solicitando a prorrogação do prazo de
recadastramento, tendo em vista que alguns
corretores ainda enfrentavam problemas e
não finalizariam o processo a tempo. O primeiro ofício já foi respondido pela autarquia
e até a presente data (junho de 2021) o Sincor-RN aguarda a resposta do segundo.
Todos os atendimentos foram realizados
cumprindo os protocolos de segurança
sanitária determinados pelas autoridades
governamentais.

31

JULHO
Acordo
Coletivo

Sincor-RN assina CCT 2020 em acordo
histórico
Por intermédio de sua comissão de negociação da CCT 2020, o Sincor-RN firmou, em
31/07/20, a convenção coletiva de trabalho
dos trabalhadores em corretoras de seguros,
junto ao Sindicato dos Securitários do RN.
Mesmo diante das dificuldades econômicas e da pandemia, os dois sindicatos entraram em acordo, contemplando as
reivindicações dos trabalhadores, além da
manutenção das cláusulas econômicas e sociais pré-existentes.
A assinatura da CCT também foi uma ação
de grande importância, tendo em vista que
desde 2018 os dois sindicatos não estavam
chegando a um acordo e o mercado estava
sem a CCT do Sincor para se basear nas correções salariais e de benefícios.
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AGOSTO
Comunicado
COVID-19

Acompanhamento do retorno do
mercado
“A pandemia do COVID-19 afetou o
mundo todo e também a economia, pois a
grande maioria das empresas foram obrigadas a fechar os seus escritórios e de uma hora
para outra passaram a trabalhar em homeoffice. Embora essa nova forma de trabalhar
tenha trazido muitos benefícios no uso das
novas tecnologias e redução de custos,
sabemos que muitos sentem falta da presença física na manutenção dos relacionamentos comerciais.
O Sindicato dos Corretores de Seguros e
algumas poucas corretoras do Estado já estão
trabalhando de forma presencial, com atendimento reduzido e seguindo todos os protocolos de segurança, mas ainda faltava a
retomada por parte das seguradoras. Recentemente o escritório da HDI retomou parcialmente suas atividades de forma presencial,
ainda sem atendimento a corretores e clientes, mas atendendo normalmente no seu
Bate-Pronto a todos. A Mapfre reabriu seu escritório para atendimento presencial a corretores e clientes.
Algumas seguradoras estão sinalizando a
reabertura para o mês de setembro, mas oficialmente apenas essas duas confirmaram. Os
corretores de seguros e o mercado aguardam
ansiosamente que possamos, aos poucos, e
com toda a cautelado mundo, voltar ao movimento natural que existia no mercado.
Somos sabedores dos perigos da COVID-19.
A medida que as seguradoras forem reabrindo e o Sincor receber as confirmações,
vamos informando o mercado desse movimento.”

31

AGOSTO
Campanha
Institucional

Campanha de valorização do corretor
de seguros
Com o objetivo de trazer uma maior percepção aos segurados e a sociedade em geral
da importância do profissional Corretor de
Seguros no processo de verificação, análise e
contratação de seguros, além do acompanhamento na liquidação de eventuais sinistros, o
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Sincor-RN realizou entre os meses de agosto
e outubro de 2020 uma campanha nas redes
sociais para a valorização da classe dos corretores de seguros.
O Sincor-RN enviou, durante um período
de 10 (dez) semanas, flyers com mensagens
subliminares nos diversos produtos de seguros, da importância do corretor de seguros
para o cliente. Foram 10 postagens para que
os corretores pudessem replicar, e se quises-

O ano da COVID-19

sem, inserir a marca e compartilhar nas suas
redes sociais e empresarias para impactar
além dos seus segurados, a população em
geral.
A campanha contou com a adesão de dezenas de corretores do mercado do RN que
utilizaram as imagens para sua divulgação e
da própria categoria, fortalecendo a visão da
população quanto a função e importância do
profissional corretor de seguros.

SincoremAção2020

O ano da COVID-19
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SETEMBRO
Conexão Futuro Seguro

O Sincor-RN realizou o Conexão Futuro
Seguro em parceria com a Fenacor e a ENS.
Devido a pandemia do COVID-19, o mercado de seguros também paralisou as suas
atividades de congressos, simpósios e seminários presenciais. Mas esse foi o princípio de
um novo movimento. Idealizado pela Fenacor
em parceria com a ENS, foi realizado o Conexão Futuro Seguro, o primeiro evento nacional 100% digital da classe. A partir de uma
agenda regional de seminários on-line, dedicados aos corretores de seguros de cada estado da Federação, todos os Sincors
realizaram a sua etapa, seguindo o padrão e o
cronograma regional do Conexão Futuro Seguro. No final das etapas estaduais, aconteceu a versão nacional, quando todos os
corretores do brasil associados aos Sincors
puderam participar e concorrer ao sorteio de
um carro 0Km.
A etapa do Conexão Futuro Seguro do RN
contou com a inscrição de 200 corretores do
mercado local. Destaque para a participação
ativa de todos!
Nas palestras foram apresentados e discutidos os seguintes temas:
Oportunidades para os Corretores de
Seguros em Qualificação Profissional
Tarcísio Godoy - ENS
Reconectando com a Nova Ordem
Rodrigo Maia – ENS
LGPD e seus Aspectos Práticos
Dra. Angélica Carlini – ENS
Apresentação de produto LGPDnow
Paulo Moura
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Como Conquistar Novos Clientes com o
Uso da Certificação Digital
Lafaiete Dias Lima – Certisign
Como Transformar-se em um Planejador Financeiro
Valter Police Junior – FIDUC
Ao final da programação, os participantes
puderam participar do sorteio de um notebook LeNovo de última geração, premiação
concedida pelo Sincor-RN. A sorteada foi a
corretora IM Corretagem de Seguros Ltda –
ME representada por Maria Iranete Pinheiro.
O sorteio foi realizado ao vivo, e concorreram
os participantes que permaneceram on-line
durante todo o evento.

09

OUTUBRO
Nova Sala
do Corretor

Sincor-RN inaugurou sala em homenagem ao corretor de seguros
Por ocasião das comemorações do Dia do
Corretor de Seguros, o Sincor-RN inaugurou
em 08 de outubro de 2020 um novo equipamento que servirá de suporte a qualificação,
treinamento e aperfeiçoamento do mercado
de seguros do RN, atendendo a corretores e
seguradores do Estado.
O equipamento é uma sala de aula com
capacidade para 30 pessoas e infraestrutura
completa, com projetor, tela de projeção,
quadro branco, computador, TV, internet, sonorização via bluetooth e climatização. Este
espaço dedicado receberá o curso de formação de corretores de seguros da ENS e outros
diversos cursos, palestras e treinamentos que
possam ser ofertados ao mercado pelo pró-

prio sindicato ou por seguradoras. “Já existe
um auditório com capacidade para 84 pessoas, mas em alguns momentos se torna
grande para eventos intermediários. Agora
temos um espaço que comporta confortavelmente a esse tipo de evento”, explica Jaques
Andrade, presidente do Sincor-RN.
A sala de aula recebeu o nome do corretor de seguros Carlos Alberto Maciel Machado, carinhosamente conhecido como
“Carlinhos”, que faleceu em 20 de julho de
2019. Carlinhos foi diretor social do Sincor-RN
de 2011 a 2019. Sua esposa Giselia, sua filha
Gigi e sua neta Maria Eduarda foram convidadas especiais e assistiram essa justa homenagem feita a Ele que era um corretor querido e
respeitado por todos que o conheceram.
“Esse nome agora vai ficar eternizado
aqui!”, disse Gisélia, muita emocionada.
A ENS foi de fundamental importância
para a criação dessa sala. Com a desativação
da unidade ENS em Recife, o Sindicato recebeu em forma de doação as carteiras, o projetor e a tela de projeção, ficando a cargo do
Sincor apenas a montagem da sala, bem
como o correto direcionamento dos equipamentos recebidos. “Agora o Sincor finca definitiva em sua sede a bandeira da formação e
aperfeiçoamento profissional da classe, o que
muito nos engrandece”, disse Jaques.
Este foi o primeiro evento presencial realizado pelo Sincor em 2020, após o governo do
Estado anunciar as medidas de flexibilização
da COVID-19 para retorno às atividades, e
mesmo assim reuniu cerca de 10 pessoas.
Foram convidados para inauguração da sala
apenas a diretoria plena do Sincor-RN, além
dos representantes das entidades Jorge Fagundes (SINDSEGNNE), Eduardo Scartezini
(Clube de Seguros) e Alderi Alves de Moura
(Fenacor).

SincoremAção2020

O ano da COVID-19

A sala recebeu o nome do Corretor de Seguros
Carlos Alberto Maciel Machado, o Carlinhos
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OUTUBRO
Aprovação
das contas

Aprovação das contas do Sincor-RN
2020
A Assembleia Geral Ordinária aprovou as
contas do Sincor-RN referente ao exercício de
2019. Anualmente a diretoria do Sincor tem
por obrigação estatutária a convocação de
uma AGO para apreciação e aprovação das
contas e balanço financeiro do ano anterior,
bem como da apresentação das atividades do
Sindicato.
A AGO deve ser realizada até o dia 1º de
abril de cada ano. Nesse ano de 2020, devido
a pandemia, não foi possível a realização da
mesma no prazo prescrito. A diretoria do Sincor chegou a publicar no diário oficial do Estado a realização da AGO para mês de março,
mas logo na semana seguinte à publicação
do Edital, o Governo do Estado decretou
lockdown e por motivo de força maior a AGO
foi suspensa.

O ano da COVID-19

Com a retomada das atividades e liberação pelo governo do estado da maioria das
atividades em grupo, a AGO foi remarcada
pela diretoria e publicado o edital no diário
oficial e tribuna do norte no dia 08 de outubro do corrente ano. A Assembleia foi realizada na tarde do dia 19 na sede do sindicato.
Estiveram presentes os associados em dia e
com direito a voto e aprovaram por unanimidade as contas de 2019 do Sincor-RN.
Fotos da Aprovação
das Contas deste
ano de 2021

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 770 lojas on-line (as principais do Brasil, provavelmente as mesmas onde você já compra);
- Sem anuidade ou qualquer tipo de custo adicional;
- “Cash Back” (você recebe de volta parte do que pagou).
Conheça a comodidade de comprar por uma plataforma segura
e inovadora, aproveitando o benefício do cashback, a última
tendência mundial no mercado de compras.
Não perca essa oportunidade exclusiva para
associados ao Sincor!
Acesse agora mesmo e escolha as melhores
ofertas! www.cbcorretor.org.br
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Parceria Sindseg-NNE
Parceria mira na divulgação da Cultura do Seguro
Com 20 anos de MAPFRE, o bacharel em administração Manuel Medeiros Netto é o executivo que está a frente da delegacia do
Sindsegnne no Rio Grande do Norte. Ele
contou que está ultimando uma parceria
com o Sincor-RN para divulgar a cultura
do seguro no Estado, em linha com as diretrizes da diretoria do Sindsegnne.
- Como vai funcionar esta parceria?
- Faremos uma programação de lives,
em duas etapas, que serão transmitidas pela TV
Sincor RN no youtube. A primeira etapa será direcionada aos corretores de seguros do estado, e a segunda será para o grande público.
- Quais conteúdos serão discutidos nessas etapas?
- Aos corretores nós vamos apresentar números da economia e do
setor de seguros em especial – arrecadação em prêmios, análise por
produto e a força do canal de distribuição e dos profissionais das seguradoras. A partir destas estatísticas, iremos discutir oportunidades
de negócio que o mercado local pode, e deve, explorar para crescer,
dobrar de tamanho. Temos que nos impor metas ambiciosas porque
sabemos que potencial existe, só não é aproveitado.
- E para o público em geral?
- O projeto para o público é fazer lives curtas, de 30 a 40 minutos
no máximo, para apresentar a gama de produtos que o setor de segu-

ros oferece, e seus benefícios, claro. Vamos convidar corretores especialistas em cada ramo, por produto, para fazer as apresentações, responder dúvidas e interagir com o público pelas redes sociais.
As conversas sobre a parceria entre Sindsegnne e Sincor-RN tiveram início em abril deste 2021 e a perspectiva é iniciar as lives agora
no segundo semestre.

Sindsegnne tem nova diretoria
O Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste renovou sua diretoria em 2020, e coordenará as ações da entidade até 2022. No
comando está o executivo Ronaldo Dalcin,
superintendente Comercial Varejo Nordeste da Tokio Marine, com mais de 20 anos
de atuação na área. Fortalecer ainda mais a
cultura do seguro na região e difundi-la amplamente na sociedade estão entre os seus objetivos da nova gestão.
“O ecossistema de seguros tem observado grandes mudanças e
novas gerações estão adentrando nosso mercado, com variados perfis
de consumo. Aliado a este fato, os números que alcançamos em 2020
são relevantes diante de uma crise sem precedentes trazida pela pandemia, demonstrando que o mercado segurador tem grande capacidade de adaptação e, principalmente, resiliência. As perspectivas são
animadoras para os próximos anos”, analisa Dalcin.

Espaço Aberto
Um história recente e recheada de desafios!
Por Eduardo Scartezini

Em dezembro de 2018, nasceu a Scartezini Seguros & Negócios.
Naquele momento iniciamos um novo serviço a Corretores no
Mercado Potiguar, a Consultoria em Vendas no Saúde, o que
possibilitou uma maior participação dos Corretores Potiguares neste segmento. Até o momento 120 Corretores já
experimentaram nossos serviços em Saúde, e ampliaram seus rendimentos.
Em março de 2019, recebemos um convite que nos
deixou muito honrados - a Tokio Marine nos convidou
para compor seu seleto time de Assessorias, e em
Junho de 2019 iniciamos nossos atendimentos a um
grupo de Corretores de Natal, todos os Corretores da
Região do Seridó Potiguar e Sertão Paraibano.
Em 2021 chegaram novos desafios, e em Abril nos
tornamos Concessionários Unimed Natal, um motivo de
muita alegria para todos nós, o que agora nos possibilita oferecer serviços e comissões ainda melhores aos nossos Corretores.
Em breve teremos mais novidades vindo por aí, novas seguradoras

com novas oportunidades, e o nosso atendimento
dedicado ao corretor com serviços bem especiais,
vamos juntos.
Nosso Time:
Atendimento Comercial, Luana Braga
(84) 9 9953 7110.
Atendimento Comercial, Patricia
Cardoso
(84) 9 9893 6041.
Gerente Comercial, Fernanda
Lindolfo
(84) 9 9629 2257.
Gerente Comercial, Dayanny Diniz
(84) 9 9602 8790.
Gerente Comercial, Angelica Shimoe
(84) 9 9992 8644.
Diretor Comercial, Eduardo Scartezini
(84) 9 9834 2907.

