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Novo ciclo, novos desafios

Estamos completando 50 edições do nosso informativo 
Seguro em Pauta. E, nesse marco, não podia ter assunto me-
lhor para tratarmos que a posse da nova Diretoria. É com mui-
ta alegria que continuo à frente do Sindseg MG/GO/MT/DF 
na gestão 2016/2018. Começar esse novo ciclo é bem moti-
vador e me inspira a trabalhar cada vez mais para o fortaleci-
mento da cultura do seguro na nossa sociedade. 

O reconhecimento de um trabalho conjunto e colabora-
tivo, realizado com o apoio constante da nossa Diretoria, 
foi fundamental para tomarmos as decisões que mais con-
tribuíssem para a realização das iniciativas do sindicato e, 
consequentemente, para a consolidação do setor. Outro 
ponto de destaque na gestão anterior, e que também será 
privilegiado neste ciclo, diz respeito ao relacionamento 
com as entidades e outros órgãos, como a Secretaria de 
Defesa Social, imprescindíveis para a nossa atuação. 

O desenvolvimento de iniciativas de sucesso será 
mantido. Projetos como o “Educar para Proteger” e o 
“Trânsito + Seguro”, primordiais para a divulgação da cul-
tura do seguro, continuarão a mobilizar milhares de pesso-
as no próximo triênio. 

A prioridade para o segundo semestre é a implantação 
do “Seguro na Universidade”. A principal finalidade des-
se projeto é debater, nas salas de aula, a importância do 
seguro, com o intuito de mostrar aos universitários a rele-
vância econômica e social do setor. 

Aliás, a difusão dos conhecimentos e a profissionaliza-
ção são fundamentais para o fortalecimento de todo o 
segmento. Nesse sentido, continuaremos privilegiando 
iniciativas que contribuem para a capacitação dos segura-
dores. Um desses exemplos é o “Ciclo de Palestras”. 

Esse intercâmbio de informações é o que nos conduz para 
decisões ainda mais assertivas. Juntos, somos mais fortes 
e melhores! Boa leitura! 

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

O Sindseg MG/GO/MT/DF é um dos apoiadores do Maio Ama-
relo. Conhecido internacionalmente por ser um movimento 
de reflexão dos motoristas e dos pedestres para a redução de 
acidentes de trânsito, o mês de conscientização contou com 
a presença do sindicato nas atividades promovidas pela Pre-
feitura do Distrito Federal. “Além de doarmos mil bonés, a se-
rem distribuídos para os motoristas, ajudamos na divulgação 
dessa campanha que defende uma causa tão nobre e urgente, 
que é a paz no trânsito”, afirmou o representante do sindicato 
no Distrito Federal, Carlos Cavalcante. 

A prefeitura também promoveu palestras, atividades espor-
tivas (corridas e pedal noturno) e incentivou a doação de 
sangue para hospitais da região. Pontos turísticos da capital 
federal, como o Congresso e o Palácio do Buriti, foram ilumi-
nados com a cor amarela, para  sensibilizar as pessoas. 

De acordo com dados do Departamento de Trânsito 
do Distrito Federal (Detran-DF), somente neste ano, 154 
pessoas morreram nas rodovias do Distrito Federal. Desse 
total, 35% eram pedestres. Ainda segundo o Detran-DF, a 
campanha neste ano mobilizou aproximadamente 111,6 mil 
durante as ações educativas e de fiscalização. 
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Acontece no Sindseg

Conhecimento que agrega

Debater informações sobre o mercado segurador é sempre 
positivo para o fortalecimento do setor. Em maio, foi reali-
zada uma reunião na sede do Sindseg SP, na capital paulista, 
com a presença de presidentes de sindicatos. Dentre os par-
ticipantes, estavam o presidente do Sindseg MG/GO/MT/DF, 
Augusto Frederico Costa Rosa de Matos, e o diretor do De-
partamento de Trânsito de São Paulo, Israel de Souza, que 
expôs sua experiência sobre a Lei do Desmonte, instituída 
em 2014. “Foi muito oportuno trocar conhecimento e dados 

Criminalidade em 
pauta 

Diretoria técnica
Em abril, Juliana Maria Queiroz assumiu a diretoria 
técnica das Comissões do Sindseg MG/GO/MT/DF. 
A superintendente comercial da Icatu Seguros leva 
19 anos de experiência no mercado para o mandato, 
que se estenderá até 2018. “A expectativa é de muito 

trabalho, para que possamos cada 
dia mais nos unir em prol do 

mercado segurador e da so-
ciedade”, afirma. 

Para ela, o principal obje-
tivo é fazer com que as 
comissões discutam e 
realizem projetos para di-
vulgar a cultura do segu-
ro para as pessoas. Sob o 
comando do presidente 
reeleito, Augusto Frede-
rico Costa Rosa de Ma-
tos, a posse ocorreu, 
junto à dos demais di-
retores, em cerimônia 
na sede do sindicato.

As seguradoras são impactadas diretamente pelos 
índices de violência, pois são elas que garantem a 
reposição de patrimônios, os tratamentos de saúde 
e as indenizações por vidas perdidas. Preocupados 
com esses índices, em Goiás, os representantes do 
Sindseg MG/GO/MT/DF, Francisco de Assis Vidigal e 
André Luiz Garcia da Cunha, reuniram-se, em abril, 
para discutir o tema com o vice-governador de Goiás 
e também secretário de Segurança Pública, José 
Eliton de Figueiredo. 

“Apesar de o mercado segurador de Goiás ter cresci-
do, principalmente com a abertura de filiais de várias 
seguradoras, o aumento da violência, em longo prazo, 
pode reduzir investimentos e aumentar o custo das 
apólices. Dessa forma, é importante que o sindica-
to invista em ações que combatam a criminalidade”, 
disse Francisco. Nesse sentido, ele valoriza o apoio 
do Sindseg MG/GO/MT/DF à iniciativa “Pátio Seguro”, 
que mantém os veículos roubados, recuperados pela 
Polícia, facilitando a identificação pelo proprietário, in-
dependentemente de o veículo ser ou não segurado.

sobre o mercado e saber mais sobre a evolução dessa lei, tão impor-
tante para o setor de seguros”, disse Augusto Matos. 

Os participantes ainda discutiram a realização de ações sociais e edu-
cativas que estimulem a educação do trânsito e a cultura do seguro. 
Na ocasião, também ficou definido que os presidentes de sindicatos 
de seguradoras se reunirão, trimestralmente, para tratar de assun-
tos estratégicos do segmento. A próxima reunião será realizada em 
agosto, na sede do Sindseg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte.

Encontro de presidentes dos Sindsegs 
promove troca de informações
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AUGUSTO MATOS É REELEITO E CONTINUARÁ À FRENTE DO SINDSEG NO 
TRIÊNIO 2016/2018

Merecido reconhecimento

O auditório do Sindseg, em Belo Horizonte, 
foi palco da cerimônia de posse da Diretoria 
que atuará na gestão 2016/2018. Sob a lide-
rança do presidente reeleito, Augusto Fre-
derico Costa Rosa de Matos, a cerimônia 
foi realizada no dia 26 de abril e contou com 
a presença de personalidades do mercado 
segurador. “A reeleição foi um reconheci-
mento ao trabalho que desempenhamos. 
Manterei minha atuação com empenho e 
sempre em busca de novas conquistas. Para 
isso, continuarei contando com a experiência 
dos profissionais que compõem a Diretoria 
do sindicato. Essa troca é fundamental para 
avançarmos ainda mais com o trabalho nos 
estados onde atuamos”, afirma Augusto. 

Na ocasião, o termo de compromisso que rege 
o trabalho da Diretoria foi lido e assinado por 
cada um dos membros. Também foi apresen-
tado o novo vídeo institucional do sindicato. 
Confira, a seguir, alguns relatos de personali-
dades do mercado, presentes no evento, so-
bre a importância da parceria com o Sindseg. 

Parabenizo a Diretoria do Sindseg por permanecer à frente dessa importante entidade. A reeleição 
mostra que o trabalho realizado tem gerado bons resultados, que são amplamente refletidos em todo o 
mercado segurador. O Sincor MG deseja sucesso nesse novo mandato e manifesta seus votos de felicitações 
por mais essa conquista”. 

Maria Filomena Magalhães Branquinho
Sindicato dos Corretores de Minas Gerais (Sincor MG)

Os corretores são os distribuidores dos produtos de uma seguradora. Dessa forma, a cada dia, 
procuramos novas oportunidades para eles. Por meio do Sindseg, da Escola Nacional de Seguros, e do 
próprio Sincor DF, promovemos palestras e eventos que possam fortalecê-los. A atuação do Sindseg é 
muito importante para o nosso trabalho. Eu diria que as demandas que chegam ao Sincor DF, sejam dos 
segurados sejam dos consumidores, também passam pelo Sindseg. Afinal, as duas instituições, juntas, 
estão sempre em busca das melhores soluções para que os corretores, os seguradores e os consumido-
res fiquem cada vez mais fortalecidos”. 

Dorival Alves de Sousa 
Sindicato dos Corretores do Distrito Federal (Sincor DF) 
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O Sindseg tem nos ajudado muito a desenvolver a cultura do seguro no estado do Mato Grosso. Isso 
se dá, principalmente, nas ações que promovem a reciclagem de conhecimento por parte dos corretores, 
desenvolvidas em conjunto pelas duas entidades, como também por meio das iniciativas que objetivam pre-
parar pessoas pra trabalhar no mercado segurador. Há uma carência de profissionais capacitados no estado, 
por isso é muito importante que esse tipo de investimento seja mantido, para que possamos trazer cada vez 
mais pessoas pra trabalhar nesse segmento, fortalecendo-o ainda mais”. 

José Cristóvão Martins
Sindicato dos Corretores do Mato Grosso (Sincor MT)

 O relacionamento entre o Sincor GO e o Sindseg é importantíssimo. Há uma integração entre as 
instituições no que diz respeito à realização de ações ligadas à cultura do seguro e ao relacionamento com 
o poder público, fundamental para ambas as entidades. As expectativas para a continuidade da gestão do 
Augusto são as melhores, pois serão mantidas as parcerias e as iniciativas de sucesso, como é o caso do 
“Banco de Talentos”. Por meio dele, temos tido êxito para capacitar profissionais para trabalhar na área de 
seguros, o que é essencial para o crescimento do setor”.

Joaquim Mendanha de Ataídes
Sindicato dos Corretores de Goiás (Sincor GO)

Apesar de não haver uma parceria formal, há uma sinergia e uma relação de respeito e colaboração 
mútua entre as instituições para os assuntos de comum interesse. Essa proximidade é positiva para o fortale-
cimento da cultura do seguro, devido ao intercâmbio de conhecimentos e experiências. Felizmente, o setor 
de seguros no Brasil está muito bem posicionado, no que diz respeito ao relacionamento com a sociedade e 
com os diversos poderes do estado. Por isso, esse tipo de troca entre sindicatos é muito agregadora”.  

Mauro César Batista
Sindicato das Empresas de Seguros, Resseguros e Capitalização de São Paulo (Sindseg SP)

O relacionamento entre os sindicatos é muito positivo. Além de discutir temas de interesse da cate-
goria, buscamos melhorar, conjuntamente, os nossos serviços. Por isso, trocamos sempre informações sobre 
as rotinas de cada instituição e outros dados úteis que influenciam as nossas atividades, como os índices de 
furtos e roubos de cada região”. 

Paulo Lückmann 
Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização de Santa Catarina (Sindseg SC) 

CONFIRA FOTOS DO EVENTO

1 2

1. Augusto Matos e Cristina Matos. - 2. José Cristóvão, Joaquim Mendanha, Maria Filomena, Augusto Matos e Dorival Sousa 
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3. Participantes do evento - 4. Augusto recebe homenagem do presidente do Sincor GO - 5. Homenagem às esposas e aos esposos - 6. Diretoria Executiva (efetivos) 
- 7. Diretoria empossada
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Bate-papo

Ética no setor de seguros 

As atividades realizadas pela comissão impactam, 
positivamente, sobre o trabalho da Susep.

Atuando há 47 anos na área jurídica e no mercado segurador, o advogado José Osvaldo de Miranda, também membro da Comis-
são Especial de Assuntos Jurídicos e Fiscais do Sindseg MG/GO/MT/DF, assumiu, há quatro anos, mais um desafio profissional. 
Desde então, ele é o coordenador da Comissão de Ética Intersindical. Capitaneada pelo Sindseg MG/GO/MT/DF e o Sincor MG, a 
comissão foi criada em 2003 e possui oito membros, sendo metade, de cada uma das instituições. 

“A fundação dela foi incentivada pelos antigos presidentes do Sindseg, Alberto Continentino, e do Sincor, Roberto Barbosa”, re-
lembra Miranda. Um dos principais objetivos da comissão é colaborar com as duas entidades e com a Superintendência de Segu-
ros Privados (Susep) para a realização da análise e do julgamento de processos nos quais o denunciado tenha faltado com a ética 
que rege o trabalho dos profissionais do mercado segurador. Abaixo, confira mais sobre o tema.

Desde 2003, a Comissão de Ética Intersindical já concluiu, até dezembro passado, a análise 
de 71 processos. Quais foram os principais desafios e conquistas? 

As atividades realizadas pela comissão impactam, positivamente, sobre o trabalho 
da Susep. Afinal, após a análise da comissão, o processo é submetido à avaliação 

do presidente do Conselho Superior, no caso, o presidente do Sindseg, Augusto 
Matos. Quando ele aprova a decisão, o processo é enviado para a Susep, entida-
de responsável por instaurá-lo. Nesse sentido, a comissão tem um papel muito 

importante, pois é ela que faz uma análise preliminar dos processos, ajudando 
muito para a celeridade dos julgamentos no órgão superior.

Como a Comissão de Ética Intersindical pode ser acionada? Como é a tra-
jetória dos processos?

É muito simples. Basta protocolar o processo nas secretarias do 
Sindseg MG/GO/MT/DF ou do Sincor MG. Esse processo deve conter um ofí-
cio com uma explicação da denúncia, assim como os documentos que com-
provam a fundamentação dos fatos relatados. Após o protocolo, o processo 
é analisado por um dos oito membros da comissão, que é o relator da vez. Na 
sequência, o relator convoca o representante legal da parte denunciada do 

processo para uma reunião. Após esse momento, o relator apresenta o pa-
recer dele para a concordância ou não dos outros membros da comissão. 
Feito isso, o caso vai para a análise do presidente do Conselho Superior, 

seguindo, posteriormente, para o julgamento da Susep.

Um dos integrantes da comissão é o diretor executivo da Super Positivo Seguros e vice-presiden-
te do Sincor MG, Gustavo Bentes. Há um ano e meio na comissão, ele trabalhou como relator no 
último caso analisado por ela. “Há um escalonamento contínuo para essa função, uma vez que a 
proposta da comissão é que todos os oito membros desempenhem esse papel”, disse. 

Para ele, a experiência foi muito positiva. “Fazer julgamentos de valores éticos e morais é 
muito desafiador, principalmente, num mercado onde existe uma convivência próxima da 
maioria dos profissionais”, analisou Gustavo. 

EXPERIÊNCIA COMO RELATOR
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Endereço para devolução: AC Presidente Juscelino Kubitschek
Av. Afonso Pena, 1.270    Centro    Belo Horizonte/MG    CEP: 30.001-970

Um dia sem seguro 
Em uma reunião em Buenos Aires, com seguradores de 
vários países das Américas, conversando sobre o papel 
do seguro na sociedade, chegamos à conclusão – quase 
unânime – de que ele é um ilustre desconhecido e pouco 
reconhecido pela opinião pública em geral. Sem entrar na 
discussão das causas ou dos esforços que devem ser feitos 
para mudar essa situação, o certo é que o setor de seguros, 
previdência complementar e capitalização é responsável 
pelo dinamismo de diversos segmentos da economia que 
os números, por si só, nem sempre revelam.

O que significam bilhões de reais pagos a cada ano pelas 
seguradoras a seus segurados em indenizações e bene-
fícios? Se analisarmos, por exemplo, o ramo de automó-
veis, vamos constatar que o valor destinado ao pagamen-
to de sinistros equivale à metade do faturamento de uma 
grande montadora com seus milhares de empregados. E 
as indenizações anuais por óbitos no seguro de pessoas 
representam cerca de um terço dos falecimentos ocorri-
dos na faixa etária da população economicamente ativa 
(entre 20 e 74 anos).  

Meu sentimento é que as pessoas, embora tenham as vi-
das marcadas individual e coletivamente pela proteção dos 
seguros, não têm consciência da sua importância. E não 
têm porque é muito difícil imaginar como seria um dia sem 
seguro, ou seja, um dia em que os riscos de todas as ativi-
dades humanas deixariam de estar cobertos por seguros.

Se isso acontecesse, os aviões não levantariam voo, os na-
vios permaneceriam nos portos e o transporte de pessoas 
em geral não funcionaria pela falta da proteção do seguro 
de vida e acidentes pessoais. Milhares de atendimentos 
médico-hospitalares não se realizariam sem seguro saúde. 
Milhares de veículos provavelmente não circulariam por-
que seus proprietários não correriam o risco de acidentes 
sem o seguro de automóveis. 

Consequentemente, milhares de oficinas e seus empre-
gados não teriam trabalho e poucos carros novos seriam 
vendidos, porque quase ninguém se arrisca a retirar um 
veículo das concessionárias sem antes fazer o seguro. As 
grandes indústrias parariam de produzir, porque os empre-
sários, certamente, não admitiriam que investimentos e 
empregados ficassem expostos aos riscos inerentes à sua 
atividade sem a cobertura do seguro. O comércio sofreria 
um impacto sem precedentes, com os produtos presos nos 
depósitos e impedidos de chegar aos destinos – dentro dos 
países e no exterior – por falta da cobertura do seguro; e 

Opinião

o desenvolvimento tecnológico ficaria estagnado, porque 
nenhum avanço acontece, nenhum satélite é lançado ao 
espaço sem a proteção do seguro. 

De um modo geral, todas as pessoas e atividades seriam 
afetadas nas vidas e nos negócios se houvesse “um dia sem 
seguro”. Os prejuízos sócio-econômicos equivaleriam aos 
de uma imensa greve geral, sem piquetes e passeatas, mas 
com sequelas que permaneceriam indefinidamente no in-
consciente das pessoas.   

Se acontecesse “um dia sem seguro” e se esse dia fosse 
o dia 11 de setembro de 2001, por exemplo, as vítimas do 
atentado de Nova Iorque não receberiam as indenizações, 
calculadas entre 70 e 100 bilhões de dólares, por morte, 
danos materiais, lucros cessantes etc... 

O papel do seguro, no conceito mais abrangente, é este: 
dar às pessoas tranquilidade para sonhar, ousar e realizar, 
com a certeza de que os riscos de viver e trabalhar têm a 
proteção de uma instituição, a instituição seguro. Um fato 
narrado pelo escritor italiano Giovanni Pappini, em uma 
de suas histórias sobre uma visita a Nova Iorque, retrata 
bem essa questão. Diz ele que, muito impressionado com 
a grandiosidade da cidade, vista dos últimos andares do 
Empire State Building, comentou que lhe parecia impos-
sível que os homens tivessem sido capazes de construir 
tudo aquilo. 

O empresário Henry Ford, também presente, ao ouvir o co-
mentário de Pappini, teria argumentado: “O senhor se en-
gana quando pensa que essa cidade foi feita pelos homens. 
Quem a fez foram os seguros. Sem seguro, não teríamos os 
edifícios, porque nenhum homem se atreveria a trabalhar 
nessas alturas com o risco de cair e morrer, deixando a fa-
mília na miséria; sem seguro, nenhum empresário investiria 
milhões em uma construção como esta, sabendo que uma 
simples fagulha poderia reduzir tudo a cinzas; sem seguro, 
nada circularia pelas ruas, porque 
ninguém correria o risco de, 
a qualquer momento, so-
frer um acidente, sem 
cobertura. E isso não 
acontece só nos Esta-
dos Unidos, mas em 
todo o mundo, cuja 
tranquilidade re-
pousa sobre a base 
dos seguros.” 

João Elisio Ferraz de Campos
Ex-presidente da Federação Nacional das Empresas de Seguros 

Privados e de Capitalização (Fenaseg)


