
Ano 8 • Julho I  Agosto I Setembro 2017

Valorizando o futuro

#55

SOCIAL
Ação de Dia das 
Crianças no Hospital 
João XXIII
PÁG. 4

INOVAÇÃO
Criada comissão 
específica para tratar 
temas de tecnologia
PÁG. 7

Programa Geração Seguro reforça importância do seguro com os jovens
PÁG. 5



Plantando a semente 
do seguro 

Valorizar a cultura do seguro é fundamental para 
o fortalecimento do segmento. Por isso, de forma 
constante, o SindSeg MG/GO/MT/DF investe em 
iniciativas que reforçam esse conceito. Tanto é que 
conta com os programas Seguro na Universidade e 
Seguro na Escola. 

Criado recentemente, o Seguro na Universidade con-
siste na realização de palestras para universitários 
sobre a relevância econômica e social do seguro. Já o 
Seguro na Escola, direcionado aos alunos dos ensinos 
fundamental e médio de escolas públicas, também 
valoriza a cultura do seguro, por meio de atividades 
educativas e lúdicas. 

Com o objetivo de dar ainda mais força a ambos, o 
Sindicato uniu as duas iniciativas e criou o programa 
Geração Seguro. A escolha da palavra Geração não 
foi por acaso, já que ela reforça a importância de se 
difundir, desde muito cedo, os benefícios da busca 
de uma vida mais segura em todos os aspectos. Veja 
mais na página 5. 

Outra iniciativa de destaque, que também tem con-
tribuído para a valorização do segmento, são as séries 
de histórias, divulgadas desde maio no nosso site e 
redes sociais, mostrando os benefícios de alguns pro-
dutos comercializados pelas associadas.

Sempre contadas sob a perspectiva do personagem 
Ernesto, as histórias têm tido grande repercussão 
junto aos leitores, uma vez que desmistificam termos 
comuns ao universo do mercado de seguro, deixando-
-os acessíveis a todos. Confira na página 6. 

Boa leitura! 

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

Manter-se atualizado é a chave para crescer profissionalmente, 
em qualquer área de atuação. Por isso, o SindSeg MG/GO/MT/DF 
investe no aprendizado dos profissionais que trabalham no mer-
cado de seguro dos estados onde atua. Um dos exemplos 
é o Ciclo de Palestras. Por meio dele, debates sobre temas 
relevantes são realizados, periodicamente, em várias locali-
dades. Somente no mês de setembro, quatro eventos foram 
realizados em Brasília, no Distrito Federal e nas cidades mi-
neiras Pouso Alegre, Uberlândia e Governador Valadares. 

Os temas dos debates foram: “As tendências para o mercado de 
seguros”, ministrado pelo consultor Guilherme Contrucci, em 
Pouso Alegre e Uberlândia; “Como ganhar dinheiro na crise”, 
conduzido pelo economista e professor André Fonseca, no Dis-
trito Federal; e “A etiqueta empresarial em seguros”, desenvolvi-
do pela coach Paula Franco, em Governador Valadares. 

Palavra da Diretoria Acontece

Agenda cheia

linkedin.com/company/sindseg-mg-go-mt-df

sindsegmd@sindsegmd.com.br

sindsegmd.com.br

facebook.com/SindsegMG
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Ciclo de Palestras debate temas relevantes do mercado de seguros
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Novo uniforme da equipe de corrida do Jaraguá Country Club destaca a logomarca do Sindicato
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Social

Adotar hábitos mais saudáveis para uma vida mais segura. Além 
do programa Bem Saudável, lançado em junho e alicerçado em 
três pilares específicos - prevenção, nutrição e atividade física -, 
o SindSeg MG/GO/MT/DF também apoia a Equipe de Corrida do 
Jaraguá Country Club. Formado por 60 membros, o grupo parti-
cipa de várias competições de corrida de rua realizadas em Belo 
Horizonte, como a famosa Volta Internacional da Pampulha.  

Em agosto, foi apresentado o novo uniforme da Equipe em 
evento realizado no próprio clube e prestigiado pelo presidente 
do Sindicato, Augusto Frederico Costa Rosa de Matos. A escolha 
de apoiar um grupo de corrida não foi aleatória, explica Augusto. 
“É um esporte democrático e pode ser feito por todos. E, como 
defendemos no programa Bem Saudável, atividade física é es-
sencial para uma vida mais saudável”.

Patrocínio a grupo de corrida

Um trânsito mais seguro se faz não só com o cumprimento de 
leis específicas para motoristas e pedestres. As condições das 
estradas também são muito importantes para uma viagem 
tranquila. Sabendo disso, o SindSeg MG/GO/MT/DF apoia, des-

de 2013, a ONG Asas e Amigos da Serra de Minas. Localizada no 
município mineiro de Juatuba, ela resgata animais abandona-
dos, vítimas de maus-tratos e de tráfico.  

Presidida pelo veterinário Marcos de Mourão Motta, a institui-
ção foi fundada há seis anos. “Infelizmente, por estarem velhos, 
debilitados fisicamente ou até mesmo mutilados, muitos des-
ses animais são largados todos os dias. Por isso, resolvi criar a 
ONG para dar a eles um final de vida digno”, conta. 

Porém, o trabalho voluntário de Marcos com os bichos come-
çou bem mais cedo, em 2002. “Sempre me comoveu o fato de 
esses animais terem perdido tudo”, afirma. Hoje, a ONG cuida 
de aproximadamente 500 animais e estima-se que já tenha res-
gatado mais de 3.000 durante todo esse período. 

Parceria com o Sindicato 

Há quatro anos, o SindSeg MG/GO/MT/DF ajuda financeira-
mente a ONG. O valor tem sido usado para a compra de alimen-
tos para os animais. “É um apoio que ajuda bastante e tem sido 
muito importante para a manutenção das nossas atividades”, 
elogia Marcos.

Apoio a ONG de proteção animal 

O veterinário Marcos (à dir.) recebe visita de Augusto Matos à ONG
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Social

Criança é sinônimo de alegria. Por isso, para celebrar o dia 12 de 
outubro, o SindSeg MG/GO/MT/DF promoveu uma ação na ca-
pital mineira, no Hospital João XXIII, referência no atendimen-
to à vítimas de acidentes. Em parceria com o grupo Doutores 
Palhaços de Belo Horizonte, o Sindicato trouxe um pouco de 
diversão para as crianças internadas. Além de apoiar a visita, o 
Sindicato também fez a doação de materiais como nebulizado-
res, colchões pneumáticos e aspiradores de secreção.

O presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Augusto Frederico 
Costa Rosa de Matos, justifica o apoio. “Muitos acidentes são 
causados no trânsito e nós, como sindicato das seguradoras, 
devemos trabalhar a educação e reforçar a importância da pre-
venção para a sociedade em geral. Essa iniciativa é uma forma 
de mobilizar as famílias e chamar a atenção da comunidade 
para essas vítimas. Motoristas e pedestres não devem nunca 
se esquecer de que gentileza gera gentileza e a prevenção será 
sempre o melhor remédio”, ressalta. 

Para a psicóloga da ala de pediatria do João XXIII, Fernanda de 
Assis Andery, esse apoio é interessante por proporcionar um 
momento lúdico ao público infantil. Quando as crianças vêm 
para ao hospital, há uma quebra na rotina que elas tinham. Esse 

Doação marca ação promovida 
no Dia das Crianças 

Grupo Doutores Palhaços de Belo Horizonte entrega doações do Sindicato ao Hospital João XXIII

Não é a primeira vez que o SindSeg MG/GO/MT/DF pro-
move uma ação com o grupo Doutores Palhaços, no 
Hospital João XXIII, em celebração ao Dia das Crianças. 
Em 2016, o Sindicato também levou um pouco de con-
forto para os pequenos. Foram doados materiais úteis 
à reabilitação das crianças, como micronebulizadores, 
muletas e aspiradores, e itens de higiene pessoal. 

Início da parceria

trabalho ajuda muito na recuperação por trazer a normalidade 
da infância para o hospital. O bom humor e a tranquilidade que 
vêm com essas atividades ajudam na recuperação física deles”, 
afirma. 

A coordenadora dos Doutores Palhaços, em Belo Horizonte, Ju-
liane Belico de Faria, elogia a iniciativa do SindSeg MG/GO/MT/DF. 
“Apesar de ser um ambiente dolorido, com carinho e amor po-
demos fazer muita diferença”, conta a palhaça e funcionária 
pública.
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Capa

Atuando na formação de jovens
SINDSEG LANÇA PROGRAMA GERAÇÃO SEGURO, QUE UNE PROJETOS 
QUE LEVAM A CULTURA DO SEGURO PARA ESCOLAS E UNIVERSIDADES

Recentemente, o SindSeg criou o programa Geração Seguro.  A iniciati-
va, que hoje engloba o Seguro na Universidade e o Seguro na Escola, tem 
como foco a valorização de uma postura segura por parte dos jovens e o 
papel social do Sindicato. 

Segundo o presidente do SindSeg, Augusto Frederico Costa Rosa de Ma-
tos, o investimento nos jovens contribui para a valorização da cultura do 
seguro, pilar fundamental para o crescimento do setor. “À medida que re-
cebem informações sobre os tipos de seguro, sobre o mercado e a gestão 
de risco, eles tendem a refletir mais sobre a própria proteção, a da sua 
família e a do seu futuro negócio”. 

Entre as atividades propostas pelo Geração Seguro estão workshops, pa-
lestras e debates que discutem  temas importantes para a sociedade. “Os 
temas abordam o mercado de seguros, sua relevância econômica e social, 
a gestão do risco e a importância da prevenção”, completa Augusto. 

Ainda segundo ele, as perspectivas futuras para o Geração Seguro são 
bastante promissoras. “A cada ano, nossa ideia é inovar ainda mais nas ati-
vidades, tornando-as mais práticas e dinâmicas com a cara da juventude”.

Seguro na Escola

• Iniciou em 2009;

• Direcionado a 
estudantes de escolas 
públicas mineiras; 

• Realiza oficinas em 
salas de aula sobre 
temas relacionados à 
cultura do seguro.

Seguro na Universidade

• Lançado em 2016; 

• Voltado para 
universitários 
mineiros; 

• Ministra palestras 
regulares com 
especialistas sobre 
temas do mercado de 
seguros, propiciando 
que os jovens 
valorizem a cultura do 
seguro.

Jovens são alvo do programa Geração Seguro, lançado pelo Sindicato

Além dessas ações, a iniciativa também visa ao compartilhamento da aná-
lise dos dados estatísticos referentes aos mercados em que atua, com o  
objetivo de diagnosticar e impulsionar o segmento. “A informação e o  
conhecimento são a base para continuarmos sempre crescendo e  
melhorando a nossa atuação junto ao mercado”, finaliza. 

Conhecimento que transforma 
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Bate-papo

Por muitas vezes, alguns termos do vocabulário de quem tra-
balha no mercado de seguros podem parecer indecifráveis para 
pessoas leigas. Com o intuito de desmistificar essas expressões 
e apresentar as vantagens de alguns produtos comercializados 
pelo segmento, o SindSeg MG/GO/MT/DF está publicando, des-
de maio, no site e nas redes sociais, uma série de textos sobre 

alguns dos produtos mais comercializados pelas seguradoras. 
Com grande repercussão nas redes sociais, a criação da série foi 
sugerida pela Comissão de Ramos Elementares (automóveis, 
transporte e patrimonial), para mostrar as principais caracterís-
ticas de cada um dos produtos apresentados.  Veja o que dizem 
alguns dos membros da Comissão. 

Desmistificando o seguro

Outra iniciativa promovida pela Comissão de Ramos Ele-
mentares (automóveis, transporte e patrimonial) foi a re-
alização de uma visita, em setembro, ao Corpo de Bombei-
ros de Minas Gerais (CBMG). Na ocasião, os membros da 
Comissão conheceram mais sobre os trabalhos da corpo-
ração e também apresentaram os projetos desenvolvidos 

pelo SindSeg MG/GO/MT/DF voltados para a prevenção de 
acidentes do trânsito e a valorização da cultura do seguro. 
“Essa visita foi muito rica para estreitarmos ainda mais o 
relacionamento com o CBMG, pois, enquanto entidade, o 
Sindicato defende a importância da segurança diariamen-
te”, afirma o vice-presidente, Angelo Vargas Garcia.

Os brasileiros ainda são muito resistentes à compra de serviços. A série con-
tribui não só para divulgar os benefícios de determinado produto, mas também os 
serviços agregados que o compõem e que são muito úteis no nosso dia a dia, como 
chaveiro, bombeiro, eletricista. Além disso, vale ressaltar que, infelizmente, vivemos 
momentos de alta criminalidade. Por isso, é sempre reconfortante saber que há for-
mas de se sentir mais seguro”.  

Roberta Machado Abcassis Ferreira

Grande parte da população pensa que todo seguro é caro e inacessível. A série 
desmistifica essa imagem e também mostra que esse mercado abrange uma gama 
muito maior de benefícios e coberturas, não somente os mais tradicionais, como rou-
bo ou furto. Após a divulgação dos textos, houve uma repercussão positiva, por meio 
de vários comentários, revelando que eles exemplificaram, de forma bem didática, 
várias situações que podem ser vivenciadas por qualquer um”.

 Arlem Adriano Pereira 

Ao desmistificar os mais diversos produtos comercializados por uma segurado-
ra, os consumidores (futuros segurados) terão a oportunidade de conhecer a impor-
tância do seguro e principalmente as vantagens de cada um deles. E, como o segmento 
do seguro ainda é muito tímido no Brasil e imprevistos podem acontecer com qualquer 
um, essa ação tem sua fundamental importância contribuindo para promover a cons-
cientização das pessoas em proteger seus bens, sua vida e de seus entes queridos”.  

Paulo Sérgio de Oliveira Silva 

Visita aos bombeiros
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Inovação

Seja para aproximar e conectar as pessoas, seja para desen-
volver soluções mais eficientes para qualquer negócio, a 
tecnologia é uma aliada nos dias atuais. Sempre de olho em 
iniciativas que valorizem ainda mais o segmento de seguros, 
o SindSeg MG/GO/MT/DF tem apostado nela para conquistar 
novas oportunidades. 

Exemplo disso foi a criação, em setembro, da Comissão de Ino-
vação e Tecnologia, intitulada de “SindLab”. A principal finali-
dade do grupo é viabilizar iniciativas baseadas em tecnologias 
e inovações. “A comissão está relacionada à visão de futuro do 
Sindicato, que é tornar-se referência na promoção da cultura de 
seguros, gerando experiências positivas para os associados e a 
sociedade”, explica o presidente da Comissão, Leandro Godinho. 

Com o intuito de transformar esse objetivo em realidade, a 
primeira etapa será a elaboração de um Plano Estratégico di-
recionado à inovação e à tecnologia. Desenvolvido em parce-
ria com a empresa mineira Tropos Lab, os trabalhos iniciaram 
no mês de setembro. No dia 25 daquele mês, foi realizado um 
workshop na sede do próprio Sindicato. “Na ocasião, tivemos a 
oportunidade de discutir aonde o SindSeg quer chegar, elabo-
rando a nossa visão de futuro, e quais serão as ações internas 
e externas que deverão ser realizadas para a conquista desse 
cenário”, afirma Leandro. 

Estudando soluções

Visitas a aceleradoras
O início dos trabalhos voltados à tecnologia e à inovação se deu em 
julho, quando foram realizadas visitas, sob a condução da Tropos 
Lab, aos programas de aceleração de startups sediados em Minas 
Gerais: o Fiemg Lab Novos Negócios, em Nova Lima (MG), e o Seed 
(Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development), na capi-
tal mineira. Na ocasião, alguns empreendedores apresentaram solu-
ções que poderiam ser úteis e/ou adaptadas ao mercado segurador.

Participantes do workshop para criação do Plano Estratégico de inovação e tecnologia

Para a sócia da Tropos Lab, Nathália Tavares, o mercado de 
seguros oferece muitas oportunidades para a inovação. Prova 
disso tem sido o aquecimento do mercado com as insurtechs, 
startups voltadas ao mercado de seguros. “Esse movimento já 
está bem presente e esse trabalho junto ao SindSeg contribuirá 
para o crescimento dele, colocando-o à frente de outros sindi-
catos patronais de seguros do Brasil”, comenta. 

Estruturação 

Paralelamente à elaboração do Plano Estratégico, a Comissão 
de Inovação e Tecnologia também está se estruturando inter-
namente. “Ainda estamos escolhendo quem serão os membros 
dela. A nossa intenção é que ela seja formada por pessoas de 
todas as outras três comissões do Sindicato para propiciar uma 
rica troca de informações, formando, assim, um ambiente pro-
pício para a inovação”, explica Leandro. 

A previsão é de que a Comissão esteja oficialmente formada até 
o final de novembro. A partir daí, será elaborado um calendário 
de atividades para o próximo ano. “Dentre as atividades, estão 
previstas a participação em eventos importantes sobre o tema e 
o estabelecimento de parcerias públicas e privadas. Além disso, a 
Comissão irá avaliar a possibilidade de criação de um miniprogra-
ma de aceleração de startups ligadas à promoção de inovação e 
de tecnologia do mercado de seguros”, finaliza Leandro.
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SindSeg marca presença 

Acontece no SindSeg

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

Julho

Nos últimos meses, o presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Augusto Frederico Costa Rosa de Matos, 
marcou presença nos eventos mais importantes do mercado de seguros. Saiba mais abaixo. 

Idealizado pelo Sindseg SP, em parceria com a Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo, o presidente do SindSeg 
MG/GO/MT/DF acompanhou o lançamento do projeto “Vida 
Segura”. A iniciativa resultou na criação de um game para 
celulares por meio do qual os usuários, sobretudo os jovens, 
poderão aprender os principais conceitos de educação fi-
nanceira.

Agosto
Promovido pelo Sindicato de Corretores de Goiás (Sincor/GO), 
o Café & Seguro teve como tema a tríade inovação, tecnologia e 
empreendedorismo. Na ocasião, Augusto Frederico Costa Rosa 
de Matos participou do debate e elogiou a escolha dos assun-
tos. “O uso da tecnologia tem sido uma importante aliada para o 
fortalecimento da cultura do seguro, inclusive porque ela apro-
xima os corretores das seguradoras”. 

Setembro
A convite de Augusto Frederico Costa Rosa de Matos, que tam-
bém é vice-presidente do Conselho Empresarial de Seguros 
da Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas), a 
advogada e especialista em Responsabilidade Civil pela USP, 
Camila Prado, falou sobre as três modalidades mais comuns de 
seguros de Responsabilidade Civil (Civil Geral, Profissional e a 
de Diretores e Administradores), durante a reunião mensal do 
Conselho da ACMinas.

Com o objetivo de alinhar as ações que serão desenvolvidas 
no mercado de seguros, no próximo ano, presidentes de vá-
rios sindicatos se reuniram na capital baiana. Aproveitando o 
encontro, os dirigentes dos sindicatos também comparece-
ram à inauguração da nova sede do SindSeg BA/SE/TO.

Outubro

Entre os dias 19 a 21, o presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF 
também marcou presença na 8ª Conferência Brasileira de 
Seguros (Conseguro). “Participar de um encontro dessa gran-
deza, com ricos debates de temas muito importantes para o 
nosso mercado, é de grande valia. Precisamos estar prepara-
dos para a retomada do crescimento do país”, pontuou.

Augusto Frederico Costa Rosa de Matos também prestigiou o 
20º Congresso de Corretores, realizado entre os dias 12 e 14, 
em Goiania. O tema central do evento foi “O Seguro na Era Di-
gital”. “Para estar à frente do mercado, o Sindicato está sempre 
de olho em novas oportunidades que tragam mais inovação ao 
setor”, reforça.


