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Confira, nesta edição especial, as principais 
atividades desenvolvidas pelo Sindseg na gestão 
do triênio 2013/2015 

RETROSPECTIVA 
DE CONQUISTAS 



Encerramento de um ciclo

Entre os anos de 2013 e 2015, tive a oportunidade e a honra 
de estar à frente da Presidência do Sindseg MG/GO/MT/DF. 
Com mais de 60 anos de atividade, a entidade é hoje referên-
cia nacional em várias iniciativas que prezam pela valorização 
da cultura do seguro. E tudo isso é fruto de um trabalho cons-
tante do Sindicato junto às próprias associadas e ao mercado. 

Afinal, uma atuação de qualidade se dá por meio da troca cons-
tante de experiências entre os profissionais e também entre os 
dirigentes de outros sindicatos. E é assim que queremos traba-
lhar nesse triênio (2016/2018), reforçando a próxima gestão. 

Como reeleito, apoio a continuidade dessa parceria, pois 
essa união contribui para o fortalecimento da cultura do 
seguro, que é um dos principais pilares defendidos pelo 
Sindseg MG/GO/MT/DF, e incentiva a expansão das iniciativas 
desenvolvidas pelo Sindicato. 

Todas as ações do Sindicato foram possíveis graças à dedi-
cação e à troca de experiências com os profissionais das as-
sociadas, o que contribuiu para a melhoria constante das ini-
ciativas junto aos públicos envolvidos. Confira, nesta edição, 
as atividades mais relevantes realizadas no triênio passado.  

Dentre elas, cito o programa Trânsito + Seguro, que realiza 
e incentiva ações que contribuam para a redução da violên-
cia no trânsito e nas ruas. Um exemplo disso foi a campanha 
“Operação Lei Seca Mato Grosso”, idealizada pelo Detran/MT 
e que recebeu o apoio do Sindseg, em 2015. 
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Outro destaque foi a adesão dos participantes ao Ciclo de 
Palestras, que estimula o debate e a capacitação dos profis-
sionais do mercado, e ao Educar para Proteger, direcionado 
aos estudantes do ensino médio de escolas públicas, que 
incentiva os jovens a terem uma postura consciente com 
relação à própria segurança. 

Aliás, devido ao sucesso dessa última iniciativa, foi ideali-
zada outra ação de cunho educacional, dessa vez, direcio-
nada aos universitários e que será implementada no triênio 
2016/2018. Intitulada Seguro na Universidade, ela visa le-
var a cultura do seguro também para as faculdades, enfati-
zando a importância econômica e social do setor.

É por causa da adesão das pessoas, cada vez maior e 
mais significativa, que estou certo de que a nossa ca-
minhada, nesses últimos anos, tem sido muito positi-
va e proveitosa. Os próximos anos também serão de 
muito trabalho, para que alcancemos, de forma con-
tínua, resultados sempre positivos. Dessa forma, o 
Sindseg MG/GO/MT/DF espera contar com o apoio de 
todos vocês, parceiros fundamentais nesta caminhada, 
para que juntos sejamos ainda mais fortes!

Boa leitura!

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

É por causa da adesão das 
pessoas, cada vez maior e mais 
significativa, que estou certo de 
que a nossa caminhada, nesses 
últimos anos, tem sido muito positiva 
e proveitosa. Os próximos anos 
também serão de muito trabalho, para 
que alcancemos, de forma contínua, 
resultados sempre positivos.”
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CONFIRA AS PRINCIPAIS CONQUISTAS DO TRIÊNIO 2013-2015

Retrospectiva de sucesso
O Sindseg MG/GO/MT/DF encerrou mais um triênio repleto de conquistas. Para o presidente Augusto Frederico Costa Rosa de 
Matos, os bons resultados foram obtidos graças ao empenho dos profissionais do setor e das associadas que fazem parte do 
Sindicato. “A cada ano, eles estão mais engajados em contribuir para o fortalecimento da cultura do seguro, fundamental em 
nossa sociedade”, afirma. 

O Sindicato baseia o próprio trabalho em cinco diretrizes: comunicação, associadas, sociedade em geral, relacionamento com o 
mercado e com autoridades e instituições. Veja, a seguir, algumas das principais iniciativas realizadas no triênio. 

Educar para Proteger 
Estimular os jovens a pensarem na importância de cuidar da própria 
segurança de forma preventiva e consciente também foi uma das 
prioridades do Sindseg MG/GO/MT/DF. Esse é o objetivo do progra-
ma Educar para Proteger, que promove oficinas para jovens entre 14 
e 18 anos de escolas públicas mineiras. Entre os anos de 2013 e 2015, 
a iniciativa atendeu 28.746 estudantes.

CONCURSO CULTURAL DE REDAÇÕES 

O programa Educar para Proteger promoveu concursos 
culturais de redações para premiar os melhores textos 
produzidos pelos estudantes participantes das oficinas. 
Com o tema “O seguro morreu de velho. Mas como foi 
que ele viveu?”, foram escolhidos, a cada ano, os três 
melhores autores, que ganharam, respectivamente, um 
iPad, um smartphone e um tablet.

redações foram produzidas pelos parti-
cipantes do Educar para Proteger entre 
os anos de 2013 e 2015

12.810 

Estudantes participam das oficinas promovidas pelo programa
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Comunicação de qualidade
Investir no fortalecimento do mercado segurador é um dos objetivos do Sindseg MG/GO/MT/DF. Por isso, cada vez 
mais, o Sindicato aposta nos próprios canais de comunicação para difundir as atividades e, principalmente, contribuir 
para a troca de informações entre os profissionais. Nesse período, foram realizadas diversas ações para fortalecer a 
comunicação institucional do Sindseg. Confira!

Em 2013, o Sindicato ingressou nas mídias so-
ciais para expandir a atuação. Hoje, a página do 
Sindseg no Facebook conta com mais de 4 mil 
seguidores, que acompanham as notícias sobre o 
Sindseg MG/GO/MT/DF, o mercado de seguros, as 
dicas de segurança no trânsito e as informações 
sobre entidades parceiras. 

Em 2015, o Sindseg MG/GO/MT/DF também passou a utilizar o aplicativo de 
mensagens WhatsApp, para divulgar internamente as notícias e os eventos 
mais importantes. 

O site do Sindseg MG/GO/MT/DF também é referência para o 
mercado segurador no que diz respeito à veiculação de notícias 
relevantes sobre as tendências e números do segmento. Por 
isso, em 2015, o site foi revitalizado, tornando-se mais atraente e 
disponibilizando espaço maior às associadas para divulgação das 
próprias notícias.

INSERÇÃO NAS MÍDIAS SOCIAIS

CRIAÇÃO DO WHATSAPP

REVITALIZAÇÃO DO SITE 

Em 2014, o Sindicato integrou-se ao LinkedIn, também 
como forma de aproximar-se do público e de estar por 
dentro do mercado de trabalho no segmento. Conheci-
da por ser uma mídia social direcionada ao networking 
profissional, ela permite a interação entre os usuários e 
acumula, atualmente, cerca de 20 milhões de pessoas 
cadastradas somente no Brasil. 
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O informativo passou por reformulações editorial e gráfica, em 2014, para tornar a leitura ainda mais prazerosa. 

Reforçar o relacionamen-
to com as imprensas na-
cional e regional também 
é uma das premissas do 
Sindseg MG/GO/MT/DF. Nes-
se período, o trabalho permi-
tiu que o Sindicato fosse fon-
te para diversas matérias em 
veículos impressos e digitais, 
rádios e televisões. 

Atender a imprensa com 
profissionalismo e presteza 
é fundamental para qualquer 
entidade que preza pela pró-
pria imagem. Por isso, em 
março de 2015, foi ministra-
do um media training (trei-
namento de mídia), direcio-
nado a todos os porta-vozes 
do Sindseg MG/GO/MT/DF.

O Minuto Seguro resultou na veiculação de spots nas principais rádios de Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá e Goiânia, 
fortalecendo a expansão da importância da cultura do seguro na sociedade. 

REVITALIZAÇÃO DO SEGURO EM PAUTA

RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA

MEDIA TRAINING

MINUTO SEGURO 
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Conquistas compartilhadas 
Criada em 2012, a Medalha do Mérito Segurador é uma honraria entregue durante o evento anual de confraternização 
do Sindicato e que homenageia as personalidades do mercado e da sociedade que mais se destacaram no ano. 

Além desses profissionais, o evento também prestigia os membros das comissões técnicas e especiais e os represen-
tantes que atuam nas regiões de abrangência do Sindseg MG/GO/MT/DF. 

Acima, eventos da Medalha do Mérito Segurador realizados nos anos de 2013, 2014 e 2015



7

DESTAQUE 

No evento da Medalha do Mérito 
Segurador de 2015, o Sindseg pres-
tou uma homenagem póstuma ao 
executivo Marco Antonio Rossi, 
ex-presidente da Confederação 
Nacional das Empresas de Seguros 
Gerais, Previdência Privada e Vida, 
Saúde Complementar e Capitaliza-
ção (CNseg), falecido em novem-
bro de 2015. 

Acima, panorama do evento realizado em 2015

O executivo foi um dos agraciados com a Medalha do Mérito Segurador de 2014

Campanha educativa na Copa do Mundo
Em 2014, Belo Horizonte recebeu turistas 
de todas as partes do país e do mundo em 
função da Copa do Mundo. Por isso, com o 
objetivo de tornar a visita deles mais se-
gura e proveitosa na capital mineira, o 
Sindseg MG/GO/MT/DF foi um dos patro-
cinadores de campanha desenvolvida pelo 
Detran/MG e que também teve o apoio do 
Sincor/MG. Na ocasião, foram entregues ma-
teriais informativos com telefones úteis da 
cidade e dicas de segurança no trânsito.
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Lei do Desmonte em debate 
Promover discussões sobre temas que são relevantes 
para o mercado segurador faz parte das atribuições do 
Sindseg MG/GO/MT/DF. Em 2015, o Sindicato apoiou 
diversos eventos que debaterem a Lei do Desmonte 
(no 12.977/14), responsável por regular e disciplinar a 
atividade de desmontagem de veículos automotores 
terrestre, que entrou em vigor, no Brasil, em maio do 
ano passado. Exemplo dessa postura do Sindicato foi 
o apoio dado à Federação Nacional dos Corretores de 
Seguros (Fenacor) para a realização de seminário sobre 
a Lei do Desmonte, realizado na sede do Cefet/MG, em 
Belo Horizonte, em setembro de 2015.

Augusto participou de seminário que discutiu a Lei do Desmonte em Belo Horizonte

Na ocasião, foram apresentados os principais be-
nefícios da aplicação da lei, atualmente em vigor 
no estado de São Paulo. Além de Minas Gerais, 
os eventos foram realizados em outras capitais. 
De acordo com Augusto Frederico Costa Rosa de 
Matos, presidente do Sindseg MG/GO/MT/DF, es-
ses seminários foram de grande importância para 
o mercado segurador. “Por meio desses encontros, 
foi possível aprofundar no assunto, entender mais 
do funcionamento da lei em São Paulo e pensar nas 
melhores estratégias para colocá-la em prática no 
nosso estado”, finaliza.

IMPACTOS DA LEI

Em outubro de 2014, o Sindicato promoveu um painel de debate para falar sobre os impactos e os benefícios 
econômicos, sociais e na segurança pública trazidos pela Lei do Desmonte. Na ocasião, estiveram presentes o 
delegado Oliveira Santiago Maciel, então chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, e o diretor executivo da Federação 
Nacional dos Seguros Gerais (Fenseg), Neival Freitas. 

PRESENÇA NA ARGENTINA

Para aprofundar os conhecimentos sobre a lei, o presidente 
Augusto Frederico Costa Rosa de Matos integrou, em setem-
bro de 2013, uma comitiva ao Centro de Experimentação e 
Segurança Viária (Cesvi), na Argentina. “É sempre muito po-
sitivo conhecer novas experiências que possam contribuir para o fortalecimento do mercado segurador brasi-
leiro”, afirmou na época. Estima-se que a Argentina tenha registrado queda de roubos de carros desde 2003, 
época em que a lei entrou em vigor naquele país. 
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Pátio Seguro 

Fruto de convênio entre o 
Sindseg MG/GO/MT/DF, a Fe-
deração Nacional das Empre-
sas de Seguros Privados e de 
Capitalização (Fenaseg) e a 
Polícia Civil do Estado de Mi-
nas Gerais, o Pátio Seguro foi 
idealizado com o objetivo de 
custodiar os veículos rouba-
dos ou furtados, recuperados 
pela Polícia em Belo Horizonte. 
Anteriormente, eles ficavam 
estacionados nas calçadas pró-
ximas às delegacias, o que difi-
cultava a localização pelos pro-
prietários. Desde o surgimento 
do projeto, em 2008, o Pátio 
Seguro já removeu mais de 60 
mil veículos. 

O Pátio Seguro é uma iniciativa apoiada pelo Sindicato

Valorizando a segurança no trânsito 
Anualmente, no dia 18 de novembro, é celebrado o Dia Mundial 
em Memória às Vítimas de Trânsito. O objetivo da data é home-
nagear não só as pessoas que morreram em decorrência das fata-
lidades do trânsito, mas também todos aqueles que foram impac-
tados por essas perdas. 

Em 2014, o Sindseg MG/GO/MT/DF foi um dos apoiadores das 
ações que foram realizadas em Brasília, pelo Detran/DF. Na oca-
sião, o Sindicato patrocinou a confecção de 3 mil camisetas. 
“Apoiar ações desse tipo, que valorizam a cultura de um trânsito 
seguro e reforçam a importância do cumprimento das leis de trân-
sito, é muito relevante para a conscientização das pessoas”, expli-
cou o presidente Augusto Frederico Costa Rosa de Matos. 

APOIO À CAMPANHA

Em 2013, o Sindicato foi um dos patrocinadores da Semana Nacional de Trânsito, promovida pelo Detran/DF, 
entre 18 e 25 de setembro. Uma das ações desenvolvidas por meio desse apoio foi a distribuição de lanches 
para crianças dos ensinos médio e fundamental que assistiram, na ocasião, a peças de teatro que abordavam 
a prevenção de acidentes no trânsito. 
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Ciclo de Palestras
Com o objetivo de capacitar os especialistas do mercado segurador, o Sindseg MG/GO/MT/DF promove o Ciclo de 
Palestras. Realizados nos estados de abrangência do Sindicato, os encontros são uma oportunidade para debater te-
mas de interesse dos profissionais que atuam no segmento, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços 
prestados por eles. Nos últimos três anos, a iniciativa contou com a presença de cerca de 3.500 participantes.

TEMAS ABORDADOS 

Gestão Organização Comunicação Planejamento Marketing/
Estratégia

Vendas/
Negócios

Ciclo de Palestras movimentou o mercado segurador
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Debates sobre economia brasileira, com o jornalista Alexandre Garcia, foram promovidos pelo sindicato

Encontros com o jornalista Alexandre Garcia 
Complementando os debates promovidos pelo Ciclo de Palestras, o Sindseg MG/GO/MT/DF convidou o jornalista 
Alexandre Garcia para falar sobre o cenário econômico brasileiro. Intitulada “Perspectivas econômicas”, a palestra foi 
ministrada em Goiânia (GO), Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG), entre os dias 10 de agosto e 15 de setembro de 2015. 
Com inscrições gratuitas, os três eventos reuniram cerca de 450 profissionais do mercado. 
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Endereço para devolução: AC Presidente Juscelino Kubitschek
Av. Afonso Pena, 1.270    Centro    Belo Horizonte/MG    CEP: 30.001-970

Viajar Seguro
Outra iniciativa de destaque realizada pelo Sindseg MG/GO/MT/DF 
no período foi a campanha Viajar Seguro. Promovida desde 2011 pelo 
Sindicato, consiste na veiculação de material educativo às vésperas dos 
feriados, com o intuito de sensibilizar os motoristas a dirigirem com seguran-
ça e a respeitarem as leis de trânsito.

Seguro na Universidade 
Além dos estudantes das escolas públicas, os universitários irão participar de iniciativa desenvol-
vida pelo Sindseg MG/GO/MT/DF. A ação, idealizada no último triênio e denominada de Seguro 
na Universidade, irá difundir a importância econômica e social do mercado de seguros nas salas de 
aula. “Foi com inspiração na crescente participação dos alunos no Educar para Proteger e nos excelentes resultados 
que idealizamos uma ação específica para os universitários”, afirma o presidente do Sindseg MG/GO/MT/DF, Augusto 
Frederico Costa Rosa de Matos. Ainda segundo ele, a iniciativa será umas das prioridades na próxima gestão.
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