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Um 2016 promissor 

Ano novo, novos desafios pela frente! O início de 
2016 nos inspira a trabalhar para conquistar resul-
tados mais expressivos em prol do mercado segura-
dor. Afinal, cada vez mais, temos investido em ações 
que contribuem para o fortalecimento do segmento. 
Como exemplo, cito a campanha “viajar Seguro”, que, 
em cinco anos, beneficiou mais de 240 mil pessoas, e 
o programa “educar para proteger”, iniciativa que, so-
mente em 2015, promoveu 362 oficinas e mobilizou, 
aproximadamente, 10 mil estudantes. 

Outro destaque foram os debates direcionados ao 
mercado segurador, em especial, a palestra minis-
trada pelo jornalista Alexandre Garcia, em Belo Ho-
rizonte, Goiás e Distrito Federal. Afinal, a difusão de 
conhecimentos e a profissionalização são sempre o 
caminho para o crescimento. 

em 2015, o mercado segurador espera conquistar 
um percentual de crescimento de 10% em relação a 
2014, apesar do cenário atípico e desafiador. por isso, 
mais que demonstrar a sua força, o segmento tam-
bém nos aponta que as perspectivas são bem positi-
vas e que há um grande potencial de expansão, visto 
que, atualmente, os seguros têm baixa penetração no 
produto Interno Bruto (pIB). 

Sendo assim, aproveito a oportunidade para reafirmar 
o compromisso do Sindseg MG/GO/MT/DF de reforçar 
a importância do seguro junto à comunidade, tão es-
sencial para que possamos alçar voos ainda maiores. 
Conto com o apoio de todos vocês para desenvolver-
mos um trabalho ainda mais assertivo. Boa leitura!

Augusto Frederico Costa Rosa de Matos
presidente do Sindseg MG/GO/MT/DF

promover ações que reforcem a importância do cum-
primento das leis de trânsito é uma das prioridades do 
Sindseg MG/GO/MT/DF. Com o objetivo de apoiar essa cau-
sa em Cuiabá, o sindicato patrocinou a campanha “Trânsito 
Consciente – Operação lei Seca Mato Grosso”, idealizada 
pelo Departamento de Trânsito (Detran). A parceria se deu 
por meio do projeto “Trânsito + Seguro”. 

A primeira etapa da campanha teve como objetivo a reali-
zação de ações que valorizem a cultura de paz no trânsito. 
Já a segunda fase, iniciada em março e ainda em andamen-
to, tem enfatizado a conscientização sobre os perigos de 
dirigir alcoolizado. 

e, para chamar a atenção dos motoristas com relação ao 
tema, o Sindseg MG/GO/MT/DF confeccionou adesivos para 
serem afixados na traseira de centenas de táxis de Cuiabá. 
“A mensagem da peça relembra que bebida e volante não 
combinam e que o táxi é uma alternativa segura, nessas oca-
siões, para preservar a própria vida e a das outras pessoas”, 
afirma o representante do sindicato no Mato Grosso, Célio 
Roberto Freitas de Sousa. 

Ainda de acordo com ele, o apoio a iniciativas como essa é fun-
damental para o fortalecimento do Sindseg MG/GO/MT/DF 
nos estados onde atua. “Seja por meio de patrocínios seja 
por meio de campanhas próprias, conscientizar as pessoas 
para um trânsito mais seguro é uma maneira de prestar um 
serviço à sociedade”, disse Célio. 
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Taxistas de Cuiabá apoiaram a  
campanha promovida pelo sindicato
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Apoio aos animais

Iniciativas

Seja auxiliando no resgate dos animais vítimas do rompimento da 
barragem da mineradora Samarco, no município de Mariana, em 
Minas Gerais, seja no trabalho cotidiano, a luta pela vida deles sem-
pre fez parte da rotina do médico veterinário Marcos de Mourão 
Motta, desde os tempos da universidade. Hoje, proprietário de 
uma clínica veterinária em Belo Horizonte, ele divide seu tempo 
entre a capital e o município mineiro de Juatuba, onde está loca-
lizada a ONG Asas e Amigos da Serra de Minas, presidida por ele. 

“Sempre tive um carinho muito especial por bichos pelos quais 
as pessoas não têm mais interesse, por serem idosos ou fisica-
mente debilitados, e que, infelizmente, são abandonados por 
estarem nessas condições. por isso, resolvi fundar uma institui-
ção para que eles pudessem ser apadrinhados e ter uma vida 
digna”, explica Marcos. 

Além dos bichos resgatados nas ruas e nas estradas, a ONG 
também cuida de animais que são encaminhados pela polícia 
Militar Ambiental, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pelo Instituto 
estadual de Florestas (IeF), principalmente aqueles vítimas de 
tráfico. “Quando estão saudáveis, essas instituições os devol-
vem para o habitat. porém, muitos deles, mesmo após o trata-
mento veterinário, ainda permanecem com alguma debilidade 
física, o que os impede de voltar à natureza”, conta. 

Com o passar dos anos, o número de animais apadrinhados 
pela ONG aumentou muito, o que fez com que Marcos bus-
casse o apoio de empresas e instituições para assegurar a 
sobrevivência da entidade. Atualmente, a Asas e Amigos é 
responsável por mais de 550 animais. Desde agosto de 2013, 
o Sindseg MG/GO/MT/DF é um dos patrocinadores da institui-
ção, por meio do projeto “Trânsito + Seguro”, iniciativa que pro-
move ações a favor da redução de acidentes. 

REConhECIMEnTo à ong

“essa parceria tem sido fundamental, e estou muito feliz em sa-
ber que esse apoio já vai para o terceiro ano”, comemora Mar-
cos. “Ao apoiar a ONG, contribuímos para que cada vez menos 
animais fiquem abandonados nas ruas e nas estradas, evitando 
acidentes e ajudando na construção de um trânsito mais segu-
ro”, explica o presidente do Sindseg MG/GO/MT/DF, Augusto 
Frederico Costa Rosa de Matos.

em julho, a ONG foi premiada com a Comen-
da Chico Mendes. A homenagem, concedida 
pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente 
(Codema) de Juatuba, reconheceu os trabalhos 
prestados em prol da natureza. “essa comen-
da foi um agradecimento especial por nosso 
engajamento e nossa dedicação para preser-
var o meio ambiente”, relembrou Marcos. 
Já em novembro, foi a vez de o 
Sindseg MG/GO/MT/DF prestar 
uma homenagem ao traba-
lho do veterinário. Além do 
reconhecimento com a Me-
dalha do Mérito Segurador 
2015, Marcos recebeu uma 
doação de R$ 5 mil, por 
meio do programa “Trân-
sito + Seguro”. Confira 
nas páginas 4 e 5.

Marcos (blusa branca) ajudou no resgate de animais vítimas da tragédia em MarianaDurante visita, Augusto vê de perto o trabalho realizado pela ONG
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MeDAlHA DO MéRITO SeGURADOR ReúNe SeGMeNTO e DeSTACA 
AS CONQUISTAS DO MeRCADO

Noite de homenagens

O Sindseg MG/GO/MT/DF reconhece a importância de festejar 
os bons resultados e homenagear os parceiros que contribuí-
ram para essas conquistas. A honraria foi entregue durante a 
festa de confraternização, realizada no dia 20 de novembro, 
no Ilustríssimo, em Belo Horizonte, que contou com a presen-
ça de aproximadamente 250 convidados.

Na ocasião, receberam a Medalha do Mérito Segurador 
2015: Maria Filomena Magalhães Branquinho (presidente 
do Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais - 
Sincor/MG); Jayme Brasil Garfinkel (1º vice-presidente da 
Confederação Nacional das empresas de Seguros Gerais, pre-
vidência privada e vida, Saúde Complementar e Capitalização 

Capa

- CNseg); e Marcos de Mourão Motta (presidente da Associa-
ção Asas e Amigos da Serra de Minas), que recebeu uma doa-
ção de R$ 5 mil para a ONG.

Também foram condecorados os membros das comissões 
técnicas e especiais e os representantes que atuam nas regi-
ões de abrangência do Sindseg MG/GO/MT/DF. Na abertura 
do evento, ainda foi feita uma homenagem póstuma ao exe-
cutivo Marco Antonio Rossi, ex-presidente da CNseg, falecido 
em novembro de 2015. Rossi recebeu a Medalha do Mérito 
Segurador em 2014. ele dará nome a um prêmio recém-cria-
do pelo Sindseg MG/GO/MT/DF, que reconhecerá as melhores 
iniciativas do mercado em prol da sustentabilidade.

1. Ronaldo pinho, Angelo vargas, Augusto Matos, Rogério Gebin, luiz Carlos Gomes e Marcelo Braz - 2. Auditório da solenidade - 3. Homenagem aos membros das Comissões - 
4. Homenagem aos representantes regionais - 5. Augusto Matos, Tenente luiz eduardo e Géssica Barbosa - 6. Regina Bentes, Gustavo Bentes e Augusto Matos
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7 e 8. Coquetel receptivo - 9. Discurso do presidente Augusto Matos - 10. Auditório da solenidade - 11. Gilmara perpétuo, Alexandre Faria, patrícia vieira, Augusto Matos e 
luiz Carlos - 12. Helder lara Barbosa e Augusto Matos, entre os atores que recebiam os convidados - 13. Maurício Adrego, Claudia perdigão, Augusto Matos, Sônia Fernandes 
e José Augusto pinto - 14. Jamir pereira, Gilmar César Jardim e Francisco Neto - 15. Sérgio prates, Juliana Maria Queiroz, Dilma laudano Bregunci e José Horta Bregunci - 16. 
Ines Rabelo, Maria Filomena Branquinho, Maria luiza Cavalcante, Daniela Guimarães, Cristina Matos, Ênia Faria e Gizelle Albuquerque - 17. Carlos eduardo Brum, Damião 
Rocha Moreira, Fernando Antônio Grossi Cavalcante e Igor passos - 18. Kenia Soares, Fabrísia França, Cláudio Melo, Daniel Siqueira , Gilmara Costa, Frederico vinhal, patrícia 
Carvalho, Greice Xavier Aguiar e Carlos Alberto - 19. pista de dança
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Bate-papo

Reconhecimento a quem faz
CONFIRA ABAIXO OS DepOIMeNTOS DOS CONDeCORADOS

Receber essa homenagem significa o reconhecimento a um traba-
lho que faço com muito amor e muito ideal. É uma sensação de 

dever cumprido saber que ele tem trazido benefícios para o mercado 
segurador. Há 31 anos nessa área, percebo que, nesse período, o seg-
mento se profissionalizou muito, expandindo-se nos números e na qua-
lidade. a histórica parceria entre sincor/MG e sindseg MG/Go/Mt/DF 
foi muito bem construída pelo alberto continentino e pelo Roberto 
Barbosa. coube a mim e ao augusto zelar por ela. nesse sentido, temos 
apostado em iniciativas como o ‘educar para proteger’ e em comissões 
como a de Ética Intersindical e a de Relacionamento com o Mercado. 
capitaneadas pelos dois sindicatos, elas têm conquistado bons resul-
tados em prol do mercado”.

Maria Filomena Magalhães Branquinho (presidente do sincor/MG)

o papel do sindicato é muito importante, pois ele auxilia na re-
solução dos problemas locais. cada vez mais, o mercado segu-

rador tem crescido e se expandido. Hoje, por exemplo, não há ape-
nas o segmento de ramos elementares, como no passado, mas uma 
ampla diversidade. sendo assim, o apoio da confederação aos sindi-
catos torna-se essencial. o sindseg MG/Go/Mt/DF é muito presente 
nas regiões onde atua, pois o augusto é jovem e participativo. Rece-
ber essa condecoração é muito bom, porém não termos a presença 
do Rossi é muito ruim. a morte dele representa uma grande perda, 
pois, além de ter se firmado como o primeiro homem do mercado, 
ele era muito participativo, acessível e agradável no trato”. 

Jayme Brasil Garfinkel (1º vice-presidente da  cnseg)

Homenageados da Medalha do Mérito Segurador 2015
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por meio do projeto ‘trânsito + seguro’, o 
sindseg MG/Go/Mt/DF tem me ajudado a cuidar dos mais 

de 550 animais apadrinhados pela minha instituição. assim, 
ao cuidarmos dos bichos que, até então, estavam abandona-
dos nas ruas e nas estradas, também contribuímos para a re-
dução dos acidentes causados pelo atropelamento deles. es-
tou muito feliz, pois essa parceria já vai para o terceiro ano. o 
sindseg MG/Go/Mt/DF foi a primeira instituição que se dispôs 
a ajudar, fazendo muito mais do que eu esperava. por isso, sem-
pre que tenho oportunidade, faço questão de divulgar o exce-
lente trabalho feito pelo sindicato”.

Marcos de Mourão Motta (presidente da associação asas e 
amigos da serra de Minas)

1. Ronaldo pinho, Jayme Garfinkel, Augusto Matos, Márcio Novaes, Renato Campos, Dorival Alves, Angelo vargas e luiz Carlos Gomes - 2. Discurso do homenageado Marcos 
Mourão - 3. Ronaldo pinho, Dorival Alves, Maria Filomena Branquinho, Jayme Garfinkel, Cristina Matos e Augusto Matos - 4. Maria Filomena Branquinho, Augusto Matos, Carlos 
Ivo Gonçalves, Marcello de Holanda e Dorival Alves - 5. Márcio Novaes, Alberto Continentino e Renato Campos
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endereço para devolução: AC presidente Juscelino Kubitschek
Av. Afonso pena, 1.270    Centro    Belo Horizonte/MG    Cep: 30.001-970

Novo representante local em Minas
Com o intuito de fortalecer as ações 
promovidas nos estados onde atua, o 
Sindseg MG/GO/MT/DF mantém uma 
equipe formada por oito representantes 
locais. “O trabalho desses profissionais 
é muito importante para divulgar as ini-
ciativas junto ao mercado, contribuindo 
para a reputação do sindicato”, afirma o 
presidente do Sindseg MG/GO/MT/DF, 
Augusto Frederico Costa Rosa de Matos. 

Há dez anos no mercado segurador, 
Frederico Ferreira vinhal, gerente de 
filial de Uberlândia da Yasuda Marítima, 
é o novo representante do Triângulo Mi-
neiro e do Alto paranaíba, desde julho de 

Gerenciamento de risco poderia ter mitigado a 
tragédia de Mariana
O sinistro da Ultracargo, que era o maior do Brasil, ficou fichinha 
perto do maior desastre ambiental da história do país, causado 
pelo rompimento de duas barragens da mineradora Samarco, 
em Mariana, cidade histórica de Minas Gerais. Nem mesmo os 
atentados terroristas em paris, com 129 mortes e 352 feridos 
em 13 de novembro, tiraram o caso Mariana do foco dos subs-
critores do lloyd’s of london, maior mercado segurador do 
mundo, para onde vai boa parte da conta a ser paga. As perdas 
totais iniciais mostram valores superiores a US$ 20 bilhões. 
Obviamente, a participação da indústria de seguros ficará limi-
tada a quiçá 10%, caso sejam envolvidas também as apólices 
dos controladores da Samarco, como a vale e a australiana BHp.

Já foram instituídos cerca de cinco painéis, um para cada ramo (res-
ponsabilidade civil, risco de engenharia, risco operacional, lucros 
cessantes, financeiros), para o caso, e assim tornar a regulação do 
sinistro mais tranquila, sem discussões insanas entre seguradoras, 
resseguradores, reguladores, inspetores e outros. O que já está cla-
ro é que a apólice de responsabilidade civil (RC) é irrisória, fato cre-
ditado à falta de cultura do empresariado e à ausência de punições 
legais mais severas, o que enfraquece a demanda pelo produto e, 
consequentemente, inibe a oferta por parte das seguradoras. 

Já a apólice patrimonial tem um valor mais adequado à parcela 
de risco que um grupo repassa à seguradora, que gira em torno 

Opinião

de, dependendo do segmento, até 10% das potenciais perdas a 
que um conglomerado está exposto. porém, nem mesmo uma 
apólice bem-feita seria capaz de cobrir as perdas de tamanha 
destruição. Sem falar no impacto na imagem do grupo e do tem-
po extra que será preciso para calcular lucros cessantes em ra-
zão da dependência da decisão do Ministério público em decidir 
quando e se a mineradora voltará a operar. 

A lição que fica é a urgência da gestão estra-
tégica dos riscos dentro do planejamen-
to das companhias, dos projetos, do de-
senvolvimento regulatório interno e dos  
governos. Isso feito, o gerenciamento de 
risco, inexistente no caso Mariana, passará a 
fazer parte do processo de tomada de deci-
sões, com a gestão de riscos previsíveis pelos 
empresários e repasse de riscos imprevi-
síveis, porém bem dimensionados, para 
o mercado segurador. Assim, situações 
como essa causada pela Samarco serão 
cada dia mais impossíveis de acontecer.

Denise Bueno
Jornalista especializada  
em seguros

2015. “Meu principal objetivo tem 
sido disseminar a cultura do seguro, 
juntamente com o Sincor/MG e as 
associações de corretores regionais, 
para fortalecer e valorizar as ações 
do Sindseg MG/GO/MT/DF”, afirma. 

Dentre as ações promovidas pelo 
sindicato, Frederico destaca as pa-
lestras de capacitação. “São muito 
positivas, pois são uma oportuni-
dade para reciclar e buscar conhe-
cimentos. e essa busca permanente 
por informações é muito importan-
te para o crescimento do segmen-
to”, conclui.

Acontece no Sindseg


