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Capacitar para crescer

O SindSeg MG/GO/MT/DF quer que todos saibam da 
importância do seguro na vida das pessoas e acredita 
que trabalhar esse assunto desde cedo irá contribuir 
para fortalecer o mercado e, consequentemente, 
para se ter uma sociedade mais segura. Por isso, a en-
tidade aposta na formação dessa cultura nos jovens, 
criando uma nova perspectiva e uma nova geração. 
Pensando nisso, foi criado o “Seguro na Universida-
de”. Lançada em setembro, a primeira edição do pro-
grama aconteceu em Belo Horizonte, para alunos do 
curso de Administração de Empresas do UniBH. Veja 
mais na página 3.

Para ir além dos jovens, o sindicato contribui para  
a formação dos profissionais do mercado, que le-
vam o serviço e a cultura do seguro para toda a 
população. Por isso, o SindSeg MG/GO/MT/DF está 
sempre investindo em atividades que estimulem a 
discussão e o aprofundamento de temas relevantes 
para o setor. Nesse contexto, uma das iniciativas de 
destaque desenvolvidas neste ano é o “Mercado de 
Seguros em Debate”. 

Por meio do programa, personalidades de renome 
têm a oportunidade de falar sobre algum tema  de 
relevância para o mercado. As duas últimas edições, 
realizadas em setembro e outubro, contaram com a 
presença das jornalistas Cristiana Lôbo e Mara Lu-
quet, que debateram o futuro da economia brasileira. 
Confira mais detalhes nas páginas 4 e 5 desta edição. 

Essas e outras novidades, você acompanha nesta edi-
ção. Boa leitura!

 

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

Você já recebe a newsletter do 
SindSeg MG/GO/MT/DF? O informa-
tivo online reúne os principais as-
suntos do mercado e as novidades 
do sindicato, tudo isso direto no seu 
e-mail, quinzenalmente! Para se ca-
dastrar, basta preencher o formulário 
no site www.sindsegmd.com.br. 

Outra forma de acompanhar o que se 
destacou no site é visitar a seção “As 
+ curtidas”, que traz, neste jornal, as 
principais notícias do trimestre.
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As + curtidas

Semana Nacional de Trânsito

Com o objetivo de reforçar o papel de todos por um trânsito 
mais seguro, em setembro, o SindSeg MG/GO/MT/DF apoiou 
a Semana Nacional de Trânsito, em Brasília (DF). 

Encontro com os presidentes dos Sindsegs

O SindSeg MG/GO/MT/DF promoveu o 3º Encontro de 
Presidentes, em agosto, em Belo Horizonte. O objetivo é 
alinhar a atuação de todos os sindicatos, para criar ações 
conjuntas e desenvolver um relacionamento mais próximo. 

SindSeg MG/GO/MT/DF prestigia o Conec

O presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Augusto Matos, par-
ticipou da XVII Congresso de Corretores de Seguros (Conec), 
realizado em outubro, em São Paulo (SP). O evento é uma 
iniciativa do Sincor-SP, que busca promover a especialização 
dos profissionais do mercado segurador. 

Quer saber mais?  
Acesse o site www.sindsegmd.com.br/noticias.

Conectar e interagir com o sindicato está ainda mais fácil. 
Ele acaba de lançar um canal via WhatsApp. O telefone é 
(31) 99922-9351. 

(31) 99922-9351
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Acontece no SindSeg

Universitários por dentro do seguro
Estatística, cálculo, matemática financeira, empreendedoris-
mo... São diversas as disciplinas que fazem parte da graduação 
em Administração de Empresas. Mas em nenhuma delas, ou em 
qualquer outro curso, o tema “seguro” é focado. Para apresen-
tar aos universitários a relevância econômica e social do setor, o 
Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e 
de Capitalização dos Estados de Minas Gerais, de Goiás, do Mato 
Grosso e do Distrito Federal (SindSeg MG/GO/MT/DF) lançou, 
em setembro, o Seguro na Universidade. 

“Não se estuda ‘seguro’ nas universidades, nos cursos de Admi-
nistração, Engenharia, Direito ou Medicina. Esse tipo de iniciativa 
leva uma imagem mais próxima do seguro aos alunos e aos fu-
turos gestores e dirigentes das empresas”, destaca o presidente 
do sindicato, Augusto Frederico Costa Rosa de Matos. Os pri-
meiros que participaram do programa foram os alunos do curso 
de Administração de Empresas do UniBH, campus Estoril. Eles 
assistiram à palestra “Geração do seguro: o seguro na sociedade 
e na economia do Brasil”, ministrada pelo professor e consultor 
Maurício Tadeu Barros Morais. “Apesar das diferentes gerações, 
X, Y ou Z, queremos fomentar que todas elas devem compor a 
‘geração seguro’, pois a área é fundamental para qualquer país”, 
explica Maurício. 

Despertando o interesse

Na palestra, primeiramente o professor falou sobre a história do se-
guro e sobre acidentes famosos, como o do Titanic e do World Trade 
Center, cujas indenizações foram de bilhões de dólares. Também 
falou de curiosidades do setor, como apólices para partes do corpo; 
dados de mercado; dentre outros temas. Mas o que mais atraiu o in-
teresse dos alunos foi a parte sobre seguro aplicado aos negócios e 
à vida pessoal. “Eu penso em ter minha empresa, e a apresentação 
nos levou a pensar na preocupação em ter um seguro, para prevenir 
possíveis riscos”, destaca a participante Élida Kennedy, estudante 
do 7º período de Administração de Empresas do UniBH.

Paolo Vaz, diretor de Núcleo do Instituto de Ciências Sociais Apli-
cadas do UniBH, acredita que esse tipo de iniciativa é muito im-
portante para nutrir os alunos de conhecimento prático. “Preci-
samos de abertura permanente de entidades para receber essas 
informações”, comenta.

Quer receber o Seguro na Universidade em sua instituição 
de ensino? Entre em contato com o SindSeg MG/GO/MT/DF, 
pelo email sindsegmd@sindsegmd.com.br. 

(Da esq. para a dir.) Landulfo Ferreira Júnior, João Paulo de Mello, Paolo Vaz, Augusto Matos, Omar Dantas e Helder Lara prestigiaram o lançamento do programa

A primeira palestra do Seguro na Universidade foi sucesso de público Élida Kennedy comemora a iniciativa
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Capa

Num cenário econômico cada vez mais incerto, a troca de in-
formações é fundamental para o crescimento profissional, in-
dependentemente da área de atuação. O SindSeg MG/GO/MT/DF 
reconhece a importância desse intercâmbio de ideias para a 
evolução do setor. Prova disso é a realização da iniciativa “Mer-
cado de Seguros em Debate”. 

Duas renomadas jornalistas, Cristiana Lôbo e Mara Luquet,  
das áreas de política e economia, foram convidadas pelo 
sindicato para falar sobre o panorama econômico brasileiro. 
Com o tema “Conjuntura econômica brasileira: o que vem pela 
frente”, as palestras foram realizadas em Cuiabá (MT) e Belo 
Horizonte (MG) e reuniram cerca de 400 pessoas. Os even-
tos foram realizados nos dias 27 de outubro e 29 de setem-

bro, respectivamente, nos auditórios do GranOdara Hotel e 
do Hilton Garden Inn. Na capital mineira, o evento também 
contou com a experiência de João Francisco Silveira Borges 
da Costa, presidente da Federação Nacional de Seguros Gerais 
(FenSeg), que trouxe referências do setor ao tema debatido.

“Para a capacitação do mercado e para o fortalecimento da cul-
tura do seguro na nossa sociedade, é muito importante criarmos 
oportunidades para que nossos profissionais possam aprender 
mais, pois é incontestável que essa troca de conhecimento é 
fundamental para o crescimento do setor. Por isso, sempre que 
possível, vamos oferecer a eles a chance de se aprofundarem em 
temas relevantes”, ressaltou Augusto Frederico Costa Rosa de 
Matos, presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF. 

Economia em pauta 
SINDSEG PROMOVE EVENTOS PARA O MERCADO SEGURADOR

Plateia cheia para a palestra de Mara Luquet

Representantes do mercado de seguros em Cuiabá prestigiaram o evento Não faltaram as selfies
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Apesar da crise existente, a palestra de Mara Luquet teve um 
tom de otimismo. Segundo ela, há oferta para todos aqueles que 
buscam oportunidades. O primeiro passo é se conhecer bem. 
“Precisamos enxergar o nosso perfil e as nossas demandas para 
aproveitar as chances da melhor maneira possível”, disse. 

Para os que atuam no mercado segurador, ela acredita que o 
atual panorama previdenciário irá contribuir para o crescimen-
to do segmento. “A questão previdenciária é um tema que está 
sendo revisto no mundo inteiro. Hoje em dia, vive-se muito 
mais, e viver custa mais caro. Portanto, o mercado segurador 
ganha relevância nesse contexto”, frisou. 

Cristiana Lôbo também vê com bons olhos o futuro do merca-
do segurador. Isso porque, segundo ela, a economia brasileira 
irá crescer no próximo ano. “Economistas avaliam que há um 
pequeno sinal de melhora, com expectativa de crescimento 
econômico de 2%, em 2017. Esse número é pouco diante do 
tanto que o Brasil recuou. Mas é uma retomada, que tende a 
se refletir, de forma positiva, no mercado de seguros”, afirmou. 

A jornalista analisa que o ano de 2017 será melhor que o 
de 2016. “O Brasil nunca teve dois anos de recessões con-
secutivas”, diz. Para esse avanço, ela explica que será ne-
cessária uma mudança estratégica. “Até o momento, o país 
cresceu muito em cima de consumo, mas esse modelo se 
esgotou. O crescimento, a partir de agora, deve ser via in-
vestimentos”, completa.

Mercado de seguros

Com ampla experiência no setor, João Francisco Silveira Borges 
acredita que o crescimento do setor está muito mais pautado 
em categorias de seguros menos comuns. “Seguros empresa-
riais, de pequenas, médias e grandes empresas, residenciais, 
de transportes e de riscos financeiros contribuíram para que o 
mercado, como um todo, apresentasse ainda um crescimento 
positivo de 1,2%”, analisou. Em contrapartida, ele ressalta que 
o setor automotivo, responsável por 45% do faturamento total 
do segmento de seguros, tem caído e registrou um decréscimo 
de 2,6%. 

Perspectivas

Não faltaram as selfies

 Cristiana Lôbo fez um bate-bola com João Francisco Participantes refletiram sobre a atual situação econômica

Diretoria do SindSeg e representantes do setor marcaram presença em BH

Confira a galeria de fotos dos eventos em www. sindsegmd.com.br/fotos
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Bate-papo

Dirigentes do setor assumem 
novos cargos
O corretor de seguros Henderson de Paula Rodrigues assume a Presidência em Exercício do Sincor-GO, em substituição a Joa-
quim Mendanha de Ataídes, que fora nomeado pelo presidente da República, Michel Temer, para comandar a Superintendência 
de Seguros Privados (Susep). Henderson ocupava há cinco anos a função de vice-presidente financeiro da entidade. Com isso, 
Carmen Lucy Silva assume o antigo cargo que possuía. Conheça um pouco mais sobre os dois executivos e saiba quais as expec-
tativas nos novos mandatos que iniciam.

Henderson de Paula Rodrigues

Henderson ingressou no mercado de seguros em 2002 
e, desde 2008, exerce cargos de diretoria no Sincor-GO. 
Formado em Administração de Empresas pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), ele possui 
também especialização em Administração Bancária pela 
Associação Brasileira de Bancos Estaduais (Abace); Ges-
tão Competitiva pela Fundação Instituto de Administra-
ção da Universidade de São Paulo (FIA-USP); e MBA em 
Seguros e Resseguros pela Escola Nacional de Seguros. 

Quais são os objetivos para esta nova fase? 

A minha visão para o Sincor-GO é sempre de unidade e 
crescimento. Precisamos nos preocupar com o futuro 
da entidade e do mercado que ela representa. O sindi-
cato precisa e estará próximo do corretor de seguros, e o 
Sincor tem muito o que fazer por eles.

Qual é o maior desafio da atual gestão?

Certamente será a realização do 20º Congresso Brasilei-
ro dos Corretores de Seguros, em Goiânia. Mas será um 

desafio bom! Temos 
uma comissão de 
Goiás junto à Fenacor 
trabalhando intensa-
mente para que esse 
evento, previsto para 
outubro de 2017, mar-
que a história do mer-
cado de corretagem 
de seguros brasileiro.

Joaquim Mendanha de Ataídes

Joaquim é graduado em Administração em Marketing 
pela Universidade Católica de Goiás (hoje PUC Goiás) 
e  tem MBA em Seguros e Resseguros pela Escola Na-
cional de Seguros. Habilitou-se corretor de seguros em 
1989 e, desde 1997, desempenha também atividade de 
representação institucional junto ao setor. Em 2007, 
elegeu-se para o seu primeiro mandato como presiden-
te do Sincor-GO. É cooperado e fundador da Coopera-
tiva de Crédito de Livre Admissão das Micros Regiões 
de Goiânia e Anápolis Ltda. (Sicoob Credseguro), onde 
atualmente ocupa a 1ª vice-presidência. Desde 2001, 
ocupa funções na Diretoria da Fenacor e atualmente é 
superintendente da Susep.

Quais são as prioridades de sua gestão?

As prioridades foram definidas de acordo com a orientação 
do Ministério da Fazenda, a quem cabe traçar as diretrizes 
para a política nacional de seguros. O foco será direcionado 
para a devida proteção dos consumidores e para a conduta 
ética de todos os entes supervisionados. O objetivo é permi-
tir que o setor possa funcionar bem e de forma disciplinada.

Qual a importância do se-
tor de seguros para a eco-
nomia?

O setor tem um papel fun-
damental na retomada do 
desenvolvimento; no estí-
mulo à poupança interna 
e na geração de empregos.
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Artigo

A partir de 1990, com o advento do plano real e as mudanças 
no marco regulatório, o mercado de seguros brasileiro foi bas-
tante impactado. A abertura da economia ao mercado externo 
possibilitou a vinda de dezenas de companhias internacionais. 
A presença delas estimulou a oferta e a concorrência de servi-
ços e produtos oferecidos à sociedade e, portanto, contribuiu 
para o cotidiano das pessoas, das empresas e da economia. 
Assim, pode-se dizer que o crescimento do setor aumentou, o 
que é revertido à sociedade em forma de indenizações, bene-
fícios e resgates, sem falar na parcela substancial de tributos 
recolhidos aos cofres públicos. 

Só em 2015 foram pagos mais de R$ 15 bilhões em tributos, o 
que reforça a relevância do setor na proteção de nosso patri-
mônio (seguro de automóveis, casa, seguro empresarial, etc.), 
na concessão de benefícios de saúde (seguros de saúde), na 
geração de renda (previdência privada) e na garantia de nossas 
famílias em caso de uma fatalidade (seguro de vida). Contudo, a 
maioria das pessoas não tem consciência das contribuições do 
seguro para a sociedade até que precise dele. 

Dados do SindSeg MG/GO/MT/DF revelam que, de janeiro a 
agosto deste ano, foram pagos mais de R$ 45 bilhões na forma 
de indenizações, benefícios e resgates. Cerca de 50% desse va-
lor, quase R$ 23 bilhões, foram destinados apenas à reposição 

de patrimônio dos segurados. Para dar uma ideia da grandeza 
desse montante, basta lembrar que isso corresponde a mais de 
80% do total investido em educação superior em 2015. Em um 
ano economicamente desafiador, como 2016, esses números 
tornam-se ainda mais expressivos.

O mercado de seguros segue na contramão de outros setores 
que desaqueceram, confirmando a tese de que ainda há espaço 
para o crescimento dele. Enquanto, em 2015, a economia regis-
trou uma queda de 3,8%, o setor cresceu 11,6%. Para 2016, a 
estimativa é de um aumento de 8% a 10%. 

Portanto, a indústria de seguros, constituída por 118 em-
presas seguradoras, 128 resseguradoras cadastradas, 1.173 
operadoras de saúde suplementar, 17 sociedades de capita-
lização, mais de 60 mil corretores de seguros pessoa física, 
33.542 corretores de seguro pessoa jurídica, 26 corretoras 
de resseguros, gerando 203 mil empregos, é fundamental 
para a vida das pessoas, das empresas e da economia, pois a 
reposição de patrimônio ou de perdas garante a continuida-
de em momentos disruptivos. 

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

O seguro e a sociedade

Associadas de cara e casas novas 
As seguradoras Sancor, Allianz e Sompo, associadas do 
SindSeg MG/GO/MT/DF, estão com novidades. A Sancor 
Seguros continua em franca expansão por todo o território 
brasileiro. E o Triângulo Mineiro foi a região escolhida para 
o mais novo escritório, localizado em uma área privilegiada, 
na avenida Rondon Pacheco, 2.276, Saraiva, em Uberlândia. 
Esse endereço, inaugurado em setembro, soma-se à matriz 
em Maringá-PR e às outras cinco filiais da companhia. A par-
tir de Uberlândia, a Sancor Seguros vai atender as regiões do 
Triângulo e do Alto Paranaíba. A Allianz também inaugurou, 
em setembro, o novo escritório, na avenida Presidente Wil-
son, 213, sala 1.404, no Centro do Rio de Janeiro (RJ).  

Já a Yasuda Marítima, empresa do Grupo Sompo Holdings, 
acaba de dar o passo definitivo no processo de integração 
da companhia com o grupo global de origem japonesa. 
Desde 1º de julho, a companhia mudou a sua razão social 
para Sompo Seguros S.A. e assumiu nome e marca alinha-
dos com os da multinacional da qual é subsidiária. Com 
isso, a seguradora assume a identidade de um grupo pre-
sente nos cinco continentes e com mais de 20 milhões de 
clientes ao redor do globo. A nova identidade da compa-
nhia faz parte dos planos de expansão da operação brasi-
leira. A meta é alcançar um crescimento médio anual de 
20% até o ano de 2020.
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Endereço para devolução: AC Presidente Juscelino Kubitschek
Av. Afonso Pena, 1.270    Centro    Belo Horizonte/MG    CEP: 30.001-970

Uma gestão transparente
A empresa Castro Serra Nirdo Auditores Independentes foi contratada 
este ano pelo SindSeg MG/GO/MT/DF para realizar uma auditoria no 
sindicato. O resultado, concluído no final do primeiro semestre, ava-
liou como satisfatório o desempenho das demonstrações financeiras 
da entidade. 

A facilidade no acesso às informações foram fundamentais para a con-
clusão do trabalho. O êxito na auditoria do balanço patrimonial e dos 
fluxos de caixa referente à gestão de 2013- 2015 reforçou a preocupa-
ção da entidade com a ética e com a transparência.

Levar um pouco de conforto, alegria e acolhimento para 
centenas de crianças vítimas de acidentes de trânsito e que 
estão internadas no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII 
(HPS).  Esse foi o objetivo do SindSeg MG/GO/MT/DF ao pro-
mover no local uma ação comemorativa do mês das crianças, 
celebrado em outubro. O HPS, situado em Belo Horizonte, 
foi escolhido por ser referência nesse tipo de atendimento. 

A iniciativa foi realizada no dia 23, quando o grupo Doutores 
Palhaços de Belo Horizonte, esteve na instituição para alegrar 
a criançada, com brincadeiras, presentes e doces. Na oca-
sião, a instituição também doou material de higiene pessoal, 
micronebulizadores, muletas e aspiradores. Somente no ano 
passado, foram registrados, no HPS, 494 casos de crianças, 
com idade entre 0 e 12 anos, vítimas de acidentes de trânsito. 
Desse total, 45% foram causados por atropelamento. 

Para a assistente social da clínica pediátrica Cláudia Car-
valho, o contato com as crianças é sempre muito positivo 
para a recuperação delas. “Sabemos que, quanto maior a 
tensão, mais dor elas sentem. Por isso, ações como essa, 
que trazem brincadeiras e diversão, deixam o ambiente da 
internação mais leve, diminuindo e aliviando um pouco o 
sofrimento delas. Além disso, também é uma forma de elas 
receberem atenção e carinho. Agradeço muito o apoio do 
sindicato”, disse. 

Uma das crianças que participaram da ação foi Kathleen, 7 
anos. A mãe dela, a dona de casa Odete Santos, contou que 
a filha ficou muito animada durante a visita dos Doutores Pa-
lhaços e que adorou a boneca que ganhou do grupo. “Toda 
hora ela fica penteando os cabelos dela e, com isso, vai se 
distraindo enquanto não recebe alta”, afirmou. 

Prazer em ajudar 

Artigo

Equipamentos, doces e alegria: doações movimentaram o João XXIII


