
#52

Ano 8 • Dezembro  2016

CONFRATERNIZAÇÃO DO 
MERCADO SEGURADOR 
COMEMORA OS RESULTADOS 
DO SETOR E REFORÇA A 
IMPORTÂNCIA DO SEGURO

SEGURANÇA 
EM TODOS OS 
MOMENTOS 
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OS LUGARES
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Superação e foco 
A chegada do novo ano nos inspira a fazer um balanço de 
tudo o que realizamos. O momento também é propício para 
traçarmos metas e objetivos, sejam no trabalho sejam na 
vida pessoal. Para o mercado segurador, o ano de 2016 deve 
se fechar com saldo positivo: 8% de crescimento em relação 
a 2015. Considerando-se o contexto do país, que, em 2016, 
atingiu o ápice da crise política e econômica, o resultado é 
surpreendente. E, para festejar com os nossos parceiros es-
sas conquistas e homenagear as personalidades do setor, fo-
ram realizadas a Confraternização do Mercado e a entrega da 
Medalha do Mérito Segurador. 

Esse crescimento comprovou o potencial e a capacidade dos 
profissionais do setor de se reinventarem e de encontrarem no-
vas soluções para vencer os obstáculos impostos por uma crise. 
Nesse cenário adverso, a busca por conhecimentos tem sido, 
mais que nunca, fundamental para essas conquistas. 

Por isso, de forma constante, o Sindicato das Empresas de 
Seguros Privados, de Resseguros e Capitalização dos Estados 
de Minas Gerais, de Goiás, do Mato Grosso e do Distrito Fede-
ral (SindSeg MG/GO/MT/DF) tem investido em iniciativas que 
promovem a capacitação dos profissionais, preparando-os para 
lidar com essas adversidades. 

Um exemplo foi o “Mercado de Seguros em Debate”, que, em 
2016, contou com a presença das jornalistas Mara Luquet e 
Cristiana Lôbo, da Globonews. Realizados em Belo Horizonte 
e em Cuiabá, os encontros ajudaram os participantes a en-
tenderem mais sobre os cenários político e econômico do 
Brasil. Além de capacitar os profissionais, o SindSeg MG/GO/
MT/DF também reconhece a importância da valorização da 
cultura do seguro. 

Nesse sentido, os destaques de 2016 foram o “Seguro na 
Universidade”, que visa conscientizar os universitários sobre 
a relevância econômica e a função social do setor; o “Educar 
para Proteger”, que promoveu oficinas sobre segurança pre-
ventiva para mais de 60 mil alunos da rede pública de Minas 
Gerais; e o programa “Trânsito + Seguro”, por meio do qual 
foram realizadas ações de sensibilização nas rodovias, nos 
períodos de grande movimento. 

Para o próximo ano, continuaremos desenvolvendo essas 
atividades, para fortalecer ainda mais a cultura do seguro. 
Aproveito para desejar a todos que 2017 nos traga sabedo-
ria, criatividade, perseverança, força de vontade, mas que 
também nos brinde com muita paz, saúde e prosperidade. 

Tenham todos um feliz Natal, ótimas festas e um excelente 
fim de ano.

Augusto Frederico Costa Rosa de Matos
Presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF
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Torre Eiffel, Golden Gate, Cristo Redentor, Estátua da Liberda-
de, pirâmides do Egito. Em qualquer lugar do mundo, existem 
importantes pontos turísticos que são referências de história, 
cultura e bons momentos. Independentemente do ambiente e 
da situação, estar assegurado é sinônimo de proteção e tranqui-
lidade. E foi reforçando a importância do seguro no dia a dia que 
o Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros 
e Capitalização dos Estados de Minas Gerais, de Goiás, do Mato 
Grosso e do Distrito Federal (SindSeg MG/GO/MT/DF) encerrou 
o ano, em um evento promovido no dia 9 de dezembro, no Ilus-
tríssimo, em Belo Horizonte. 

A Confraternização do Mercado Segurador marcou as come-
morações dos resultados e o compartilhamento das conquis-
tas do ano. “2016 foi um ano desafiador, mas o mercado de 
seguros demonstrou seu potencial e a capacidade daqueles 
que nele atuam. Apesar de todos os percalços econômicos, 
esperamos registrar crescimento de 8% em relação ao ano 
passado”, ressaltou Augusto Frederico Rosa Costa de Matos, 
presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF.

Há cinco anos, o Sindicato homenageia, com a Medalha do 
Mérito Segurador, as personalidades do mercado que se 
destacaram pela atuação e por contribuírem para o cresci-
mento do setor (leia sobre os agraciados nas páginas 5 e 6). 
Os membros das comissões do SindSeg e os representantes 
regionais também foram homenageados pelo trabalho de-
sempenhado ao longo do ano.

Segurança pelo 
mundo afora
EVENTO MARCA O ENCERRAMENTO 
DO ANO PARA O SINDSEG MG/GO/MT/DF
E HOMENAGEIA PERSONALIDADES 
DE 2016

1

2

3

4

1 - Augusto Matos (3º da esquerda para à direita) e os agraciados com a 
medalha Armando Vergílio, Márcio Serôa Coriolano  e Alaor Silva Júnior   
2 - Membros das comissões foram homenageados  
3 - Representantes do Mercado Segurador prestigiaram o evento 
4 - Membros da Diretoria do SindSeg MG/ GO/ MT/ DF
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Bate-papo

PRESIDENTES DE ENTIDADES DO SETOR SÃO AGRACIADOS COM A 
MEDALHA DO MÉRITO SEGURADOR

Os destaques do ano

Eles são referência pelo trabalho que desenvolvem no mercado de 
seguros, graças às décadas de conhecimento e de experiência no 
setor. Neste ano, Alaor Silva Júnior, Armando Vergílio dos Santos 
Júnior e Márcio Serôa de Araujo Coriolano, presidentes do Plano 
de Amparo Social Imediato (PASI), da Federação Nacional dos Cor-
retores de Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização, 
de Previdência Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e de 
Resseguros (Fenacor) e da Confederação Nacional das Empresas 

de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar 
e Capitalização (CNseg), respectivamente, foram  homenageados 
com a Medalha do Mérito Segurador, durante a confraternização 
promovida pelo SindSeg MG/GO/MT/DF. 

Conheça um pouco mais sobre a trajetória de cada um deles, 
saiba o que esperar para os próximos anos de trabalho e qual é 
a importância da parceria com o Sindicato.

Essa homenagem me remete a um sentimento gigantesco 
de alegria. É um reconhecimento a todo o nosso esforço e 
a nossa trajetória e reforça que viemos aqui para ocupar 
esse espaço com a finalidade de fazer algo de que a so-
ciedade realmente precisa. Receber essa medalha é mo-
tivo de muito orgulho e de muita satisfação. Ela me traz 
ainda mais responsabilidade e maior comprometimento. 
Mais que fazer negócio, temos uma missão a cumprir, que 
é promover uma grande inserção social neste país. Esse 
trabalho que começamos há 27 anos não para mais. Não 
existe um ano bom ou um ano ruim, mas, sim, uma conti-
nuidade da nossa atuação. A cada ano, teremos mais no-
vidade, crescimento, definição e mais felicidade em fazer 
parte desse contexto de inserção social. O papel das enti-
dades do setor é representar todo o esforço dessa cadeia 
de valores, cada um com uma função, com um compro-
misso. Nós, entidades, temos que estar atrelados, pois 
juntos somos mais fortes.

Alaor Silva Júnior

Alaor Silva Júnior– presidente do Plano 
de Amparo Social Imediato (PASI) 
Ingressou no mercado segurador em 1971 e atuou na área comer-
cial de seguradoras até 1988. No ano seguinte, idealizou e de-
senvolveu o projeto do Plano de Amparo Social Imediato (PASI), 
iniciativa pioneira, referência para o mercado de microsseguros.
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Márcio Serôa de Araújo  
Coriolano – presidente do CNseg
Eleito presidente da Confederação Nacional das Empresas de 
Seguros Gerais, Previdência e Vida, Saúde Suplementar e Ca-
pitalização (CNseg) para o triênio 2016/2019. Economista, 
presidente do Bradesco Saúde e da Mediservice, é profundo 
conhecedor do mercado de seguros. Chegou a ocupar a Supe-
rintendência de Seguros Privados (Susep), entre 1993 e 1996.

É uma honra enorme receber uma comenda concedida por 
um sindicato tão importante. É o reconhecimento de uma 
carreira a qual eu me dediquei muito. A gente está produ-
zindo serviços importantes para o cidadão, que envolvem 
a saúde, a vida e o patrimônio dele, principalmente neste 
momento atual de dificuldade. Talvez seja por isso que o 
mercado segurador está resistente à crise. O trabalho das 
seguradoras é oferecer produtos melhores nessas circuns-
tâncias. A população está prestigiando o seguro e tendo 
seguradoras e corretores por perto para poder fazer a me-
lhor escolha. Diante das dificuldades, a tendência é cada 
um cuidar do seu. Então, é nessa circunstância que tra-
balhos como o dos sindicatos regionais têm importância 
enorme, por aglutinarem seguradores e aumentarem a in-
terlocução entre o mercado segurador e de corretores, por 
trocarem experiências, para juntos, apesar da concorrên-
cia, que é salutar, compartilharem ideias, e cada um se sus-
tentar. A CNseg está tendo papel bastante relevante neste 
momento. É uma nova gestão, que estou tendo a honra de 
digirir, há vários novos personagens liderando cada uma 
das operações, dedicando mais tempo para a função de 
representação e de deliberação, pois é o melhor caminho 
para sair dessa armadilha em que o Brasil se colocou.

Márcio Serôa de Araújo  Coriolano

Um reconhecimento como esse, por meio de uma comen-
da, acaba nos trazendo muito mais responsabilidade. O 
mercado de seguros no Brasil tem crescido e se desenvol-
vido a passos largos, nos últimos anos, mas ainda carece 
de uma série de ações. Somos a nona economia do mundo, 
e o mercado brasileiro de seguros ocupa o 15º/16º lugar. 
Ele vai gerar R$ 1 trilhão de reservas técnicas, recursos que, 
quase na totalidade, serão investidos no setor produtivo, 
ou seja, é uma poupança interna poderosa para o país. O 
setor é a mão reparadora nos momentos difíceis e, mais 
que isso, é a segurança e a tranquilidade nos investimen-
tos que se pretendem fazer no país. Enquanto as diversas 
indústrias e vários setores da economia estão regredindo 
entre 10% e 30%, vamos avançar em torno de 9%. Nos-
so desempenho será acima da inflação, que é de 6,5%. E 
a parceria entre as entidades é importante para se pensar 
pelo coletivo, pelo bem de todos. Recentemente, nós, da 
Fenacor, e da CNseg, criamos um fórum permanente para 
constituir uma agenda positiva de prioridades para o mer-
cado e para o país e apresentá-la ao governo federal. Nossa 
missão é colocar o setor de seguros na agenda do governo, 
para que ele e a sociedade compreendam a importância do 
setor para o desenvolvimento econômico e social do país. 

Armando Vergílio dos Santos  Júnior

Armando Vergílio dos Santos  
Júnior – presidente da Fenacor
Ingressou no mercado de seguros, capitalização e previdência 
privada aberta, em 1985, como securitário. Ocupou cargos de 
direção, chefia e  gerência em diversas empresas do ramo. For-
mou-se como corretor de seguros de todos os ramos, em 1989, 
e é empresário no setor desde então. 
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Endereço para devolução: AC Presidente Juscelino Kubitschek
Av. Afonso Pena, 1.270    Centro    Belo Horizonte/MG    CEP: 30.001-970


