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Tecnologia a  
nosso favor

A melhoria contínua dos processos é o caminho 
para a evolução de qualquer empresa. Afinal, ao fa-
zer isso, as organizações têm a oportunidade de oti-
mizar os custos e melhorar o relacionamento com 
os clientes, ações fundamentais para a sustentabili-
dade de todo negócio. No mercado de seguros, isso 
não é diferente. Por isso, com o intuito de ajudar as 
associadas a buscarem soluções que melhorem suas 
performances no mercado, o Sindicato realizou o 
SindSeg Insurtech Connection.

Idealizada por uma das comissões do Sindicato, o 
SindLab, a iniciativa reúne representantes das asso-
ciadas e de startups de todo o Brasil. Juntas, elas têm 
trocado informações em busca de projetos que se-
jam inovadores e pioneiros para as seguradoras. Um 
dos destaques foi a realização do bootcamp, evento 
de dois dias onde as startups selecionadas apresen-
taram as suas propostas às empresas. As autoras das 
melhores ideias estão passando por um processo de 
aceleração, onde as sugestões estão sendo aprofun-
dadas. Ao final do projeto, os resultados serão apre-
sentados no demoday. Veja mais na página 8. 

Também nesta edição, você saberá quais são as ex-
pectativas da Superintendência de Seguros Privados 
(Susep) sob o olhar do executivo Joaquim Mendanha 
de Ataídes. A palestra reuniu, em abril, na capital mi-
neira, profissionais do setor para uma rica troca de 
experiências. Boa leitura! 

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

Em abril, o SindSeg MG/GO/MT/DF comemorou 68 anos. 
Como não podia ser diferente, a data não passou desper-
cebida e foi celebrada nas redes sociais do Sindicato. Na 
ocasião, representantes das associadas, das entidades e das 
instituições do mercado de seguros enviaram várias mensa-
gens de felicitações pelo aniversário e trabalho realizado no 
Distrito Federal e nos estados onde atua. “É sempre motivo 
de muito orgulho saber que o Sindicato é reconhecido pela 
atuação séria e comprometida nos trabalhos constantes 
para o fortalecimento da cultura do seguro, fundamental 
para o crescimento e evolução do setor”, afirma, orgulhoso,   
Augusto Matos. 

Palavra da Diretoria Acontece

68 anos de atuação 

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

A iniciativa promove capacitação para os profissionais do mercado de seguros. Confira os eventos realizados em abril, maio e junho.

Um giro pelo Ciclo de Palestras

26.04 - Belo Horizonte (MG)
Etiqueta Empresarial: código de  
comportamento em seguros
A etiqueta empresarial discute atitudes e posturas adequadas 
no ambiente empresarial. Paula Souza, diretora educacional 
da Sociedade Brasileira de Ciências e Cultura do Seguro, com-
partilhou orientações e dicas para a formação de uma imagem 
profissional positiva.

ABRIL 

MAIO

JUNHO

07.06 – Divinópolis (MG)
Planejamento e Administração Estratégica 
no Mercado de Seguros
O planejamento estratégico é um dos processos que um profis-
sional pode utilizar para pensar atitudes e escolhas que ajudam 
a prever o futuro de um negócio a longo prazo. Evento condu-
zido pelo economista Bento Zanzini ressaltou a necessidade do 
planejamento para a evolução do setor de seguros e destacou 
os fatores importantes para a eficácia do planejamento.

24.05 - Juiz de Fora (MG)
Como vender seguros de veículos  
frente às ameaças da internet 
Ministrada por André Gustavo Fonseca, a palestra apresentou 
maneiras como os corretores podem usar os benefícios da tec-
nologia para fazer bons negócios, manter e ampliar a carteira 
de clientes.

17.05 – Cuiabá (MT)
Seguro de Automóvel Popular 
O produto é uma opção mais econômica do que o seguro tradi-
cional, mas ainda existem muitas dúvidas sobre a modalidade. 
A palestra do advogado Aluízio Barbosa esclareceu os diferen-
ciais desse seguro. 

08.05 - Brasília (DF)
O impacto da humanização da liderança no 
atendimento e nos resultados
A palestra de Rosana Sá foi pensada para aguçar reflexões sobre 
as necessidades das empresas, independentemente do porte. 
Diálogos e alinhamentos foram apontados como imprescindí-
veis para  bons relacionamentos empresariais e de mercado.
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Iniciativas

Uma manhã de debates e troca de informações sobre o merca-
do de seguros marcou palestra realizada no mês de abril. Minis-
trada pelo Superintendente da Susep, Joaquim Mendanha de 
Ataídes, ela destacou a importância do segmento de seguros 
na economia brasileira e apresentou números relevantes do 
mercado. 

O evento foi realizado no dia 13 de abril no Hotel Hilton Garden 
Inn, na capital mineira, para aproximadamente 150 pessoas. A 
iniciativa é fruto de parceria entre o SindSeg MG/GO/MT/DF, o 
Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de Minas Ge-
rais (Sincor/MG), o Clube de Seguros de Pessoas do Estado de 
Minas Gerais (CSP/MG) e o Clube dos Corretores do Estado de 
Minas Gerais (Clubcor/MG).

À frente da Susep desde julho de 2016, Joaquim destacou os 
três pilares que sustentam as atividades do órgão: fomento 
à indústria, busca pela eficiência com a desburocratização de 

processos internos e externos e o aperfeiçoamento do modelo 
de supervisão alinhado às melhores práticas nacionais e inter-
nacionais. O executivo frisou a importância do segmento para o 
crescimento da economia. “Não existe economia forte sem um 
mercado de seguros forte”, disse. 

Estar atento às necessidades dos consumidores é fundamental 
para a evolução contínua do setor de seguros brasileiro, defen-
deu o executivo. “São eles que nos ditam para onde vamos. Por 
isso, como profissionais, devemos sempre nos adequar às de-
mandas deles para oferecermos novos produtos”, disse.

A opinião também foi compartilhada pelo presidente do 
SindSeg MG/GO/MT/DF, Augusto Frederico Costa Rosa de 
Matos. “É fundamental que nós estejamos preparados para nos 
sobressairmos num ambiente de constantes mudanças tecno-
lógicas, como é o panorama atual, onde lidamos com realidades 
como inteligência artificial, insurtech e big data”, afirmou.

Mercado de seguro sob  
a perspectiva da Susep 

Da esquerda para a direita: Jeferson Chadid (Clubcor/MG), Augusto Matos (SindSeg MG/GO/MT/DF), Joaquim Mendanha (Susep), Maria Filomena Branquinho (Sincor/MG), 
João Paulo Mello (CSP/MG) e Maurício Tadeu, responsável pela mediação das discussões 
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Entrega de honraria
Para finalizar o evento, Joaquim Mendanha recebeu do 
presidente do SindSeg a Medalha do Mérito Segurador 
2017. Ele havia sido um dos agraciados da última edição, 
realizada em novembro passado, mas não pôde compa-
recer ao evento na época em função de uma cirurgia de 
emergência. “Sinto-me extremamente honrado e feliz, 
pois a medalha valoriza o trabalho realizado pelo agente 
público em prol do mercado de seguros”.

A diretoria do Sindicato manifesta profundo pesar pelo fa-
lecimento da corretora de seguros Edna Maria das Graças 
Damasceno, ocorrido no dia 12 de julho. Muito conhecida e 
respeitada pela relevante contribuição ao mercado de segu-
ros, ela era considerada uma referência no ramo de Pessoas. 

Além de sócia-fundadora e conselheira do Clube de Seguros 
de Pessoas de Minas Gerais (CSP/MG), Edna ainda ocupou 
cargos relevantes em outras entidades ligadas ao segmento, 
como no Sindicato de Corretores do Estado de Minas Gerais 
(Sincor/MG), na Associação Comercial e Empresarial de Mi-
nas (ACMinas), no Clube de Corretores de Seguros de Minas 
Gerais (Clubcor) e no Clube da Bolinha de Minas Gerais. 

O presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Augusto Matos, fri-
sa que, especialmente no Clube da Bolinha, onde ela ocupou 
o cargo de Magnífica Reitora, entre 2000 e 2003, a atuação 
de Edna foi considerada um marco. “Tradicionalmente, ela foi 
a primeira mulher a conquistar essa função, o que marcou a 

importância das mulheres no mercado de seguros”, diz. Ainda 
segundo ele, a trajetória de Edna é inspiradora para todos os 
profissionais. “Teremos sempre conosco a lembrança de sua 
amizade e profissionalismo”, complementa Augusto. 

Nota de pesar
Homenagem

55
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Programa

O SindSeg MG/GO/MT/DF promove o 
Seguro na Escola, iniciativa que es-
timula os estudantes a pensarem na 
própria segurança de forma preven-
tiva e consciente.

Realizadas em escolas públicas, as oficinas pedagógicas do Se-
guro na Escola duram aproximadamente 100 minutos e são 
ministradas por agentes especializados. As principais áreas de 
atuação do programa são as cidades da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, além de regiões como Sul de Minas, Triângu-
lo Mineiro, Zona da Mata, Centro Oeste e Leste de Minas Gerais. 

A iniciativa é voltada para os alunos dos dois últimos anos do 
ensino fundamental e do ensino médio. Nas oficinas eles são 
incentivados a refletir sobre temas como gravidez precoce, uso 
de drogas, cuidados no trânsito, segurança, entre outros. Os es-
tudantes levam dúvidas e compartilham experiências pessoais 
durante a oficina.

Um dos pontos de destaque do programa é a flexibilidade das 
oficinas, nas quais os alunos são estimulados a pensar sobre os 
riscos que um adolescente pode vivenciar dentro do contexto 
social e familiar de cada um. Dessa forma, o Seguro na Escola in-
centiva o jovem a evitar situações de riscos e de vulnerabilidade 
e estimula o protagonismo juvenil, tornando os alunos cientes de 

que são eles os agentes responsáveis pelas próprias decisões e 
que elas devem ser feitas com senso crítico e consciência.

Em 2017, foi criado o Geração Seguro, que contempla o Seguro 
na Escola e o Seguro na Universidade. “Quisemos integrar os dois 
programas dentro do mesmo guarda-chuva porque eles têm o 
mesmo propósito, que é a educação e a conscientização dos jo-
vens sobre a importância do seguro”, destaca Augusto Matos, 
presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF.
 
Concurso de redação

Ao final da oficina, os estudantes participam de um concurso 
cultural de redações sobre “Ser Jovem Seguro”, em que discor-
rem sobre medidas protetivas e preventivas com criatividade e 
entendimento do tema que absorveram na oficina.  Ao final do 
ano, os autores das melhores redações são premiados, assim 
como as escolas onde eles estudam.

A partir da tomada de consciência proposta pelo Seguro na Es-
cola e pelo protagonismo juvenil, os jovens ficam mais confian-
tes e empoderados, como aponta Larissa Eduarda, estudante 
da Escola Estadual Marconi, de 14 anos. “A oficina foi muito boa, 
pois nos ajuda a entender o quão é importante pensar antes de 
agir e aprender as formas de prevenção possíveis para os riscos 
do dia a dia.”

Seguro na Escola  
sensibiliza estudantes

NÚMEROS 
GLOBAIS DO 
PROGRAMA 

70.424 
alunos 
inscritos 

28.398 
redações 

2.689 
oficinas 
realizadas

292
escolas 
participantes 

Estudantes 
de Divinópolis 

participam de oficina 
promovida pelo 

Seguro na Escola 



77

Bate-papo

Com o objetivo de fortalecer a cultura do seguro nos locais 
onde atua, o SindSeg MG/GO/MT/DF conta com o suporte de 
comissões especializadas. A mais recente é a SindLab. Em me-
nos de um ano de criação, sua atuação já rendeu bons frutos. 
Exemplo disso foi o SindSeg Insurtech Connection (saiba mais 
detalhes na página 10).  Confira entrevista com o presidente do 
SindLab, Leandro Godinho. 

Quais foram os principais desafios vivenciados pela Comissão 
até então? 

Como tudo que está relacionado à tecnologia está sempre 
mudando, o desafio tem sido acompanhar essas áreas. Temos 
imergido nesse universo, participando de eventos nacionais e 
internacionais. Conhecer as aceleradoras foi muito rico para 
entender o trabalho das startups e como elas podem elaborar 
soluções que gerem valor às seguradoras. O grande diferencial 
é que elas são extremamente criativas e pensam ‘fora da caixa’. 

Considerando que o mundo está cada vez mais digitalizado, 
como a tecnologia pode alavancar o mercado de seguros? 

Ela pode contribuir muito para a melhoria dos processos, os 
quais impactam, por exemplo, na forma de contratação dos vá-
rios produtos oferecidos pelo mercado de seguros. Quase to-
das as empresas, independentemente do segmento, apostam 
na distribuição dos seus produtos através de canais digitais, e 

isso não é diferente no setor de seguros. Além disso, a tecnolo-
gia também pode ser usada pós-venda. Com as inúmeras pos-
sibilidades trazidas pelos aplicativos, o relacionamento entre as 
seguradoras e os segurados pode ficar ainda mais próximo, o 
que é sempre muito positivo. 

Após a conclusão do SindSeg Insurtech Connection, em julho, 
quais são os próximos passos do SindLab?

As expectativas para o programa são as melhores possíveis. Já no 
segundo semestre, vamos promover debates com foco em ino-
vação e tecnologia por meio do já consagrado Ciclo de Palestras. 
Ainda há outras propostas que estão sendo estruturadas pela 
Comissão e tenho certeza de que iremos colher bons resultados. 

Tecnologia como aliada
COMISSÃO SINDLAB BUSCA EXPERTISE DAS STARTUPS  

Novo presidente de Comissão
Desde março, a Comissão Técnica de Seguros de Ramos Ele-
mentares (automóveis, transportes e patrimonial) está sendo 
presidida por Geraldo Filho. Administrador de empresas e espe-
cialista em Gestão Empresarial, ele acumula 20 anos de experi-
ência no setor de seguros. Um dos objetivos dele é continuar 
investindo em iniciativas que facilitem o entendimento da so-

ciedade sobre a importância dos seguros. “A difusão da cultura 
do seguro, por meio de palestras, de cursos, dos meios de co-
municação e das mídias sociais, é fundamental para desenvol-
ver o mercado e melhorar a compreensão das pessoas sobre os 
benefícios trazidos pelo setor”, destaca Geraldo.

Nesse contexto, Geraldo frisa que um dos focos é estreitar o relacio-
namento com as empresas e outros órgãos, com o intuito de fortale-
cer o papel do seguro patrimonial.  “A ideia é promover diversos en-
contros, com o apoio de associações comerciais, da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)”, revela.

Ele também defende manter a integração com as outras qua-
tro comissões. “As trocas de experiências entre os profissionais 
são sempre muito benéficas para a atuação do Sindicato, uma 
vez que, em muitos casos, os projetos desenvolvidos por uma 
comissão podem complementar o trabalho de outra”, afirma. 
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Inovação

Seja qual for a área de atuação, a tecnologia é uma impor-
tante aliada para o desenvolvimento das empresas. Um 
exemplo muito comum disso hoje é a análise, pelas empre-
sas, dos múltiplos dados gerados pelos consumidores para 
traçar o perfil dos públicos das organizações. Esse fenô-
meno, conhecido como Big Data, somado ao crescimento 
das insurtechs, startups focadas no desenvolvimento de ini-
ciativas específicas para o setor de seguros, demonstra a força 
da tecnologia na atualidade. Desde maio, representantes das 
seguradoras e de startups mineiras têm trocado experiências 
que possibilitarão a elaboração de soluções para os problemas 
enfrentados pelo mercado. 

Com o objetivo de estimular o uso da tecnologia no desenvolvi-
mento de soluções para as associadas, o Sindicato está realizan-
do a primeira edição do programa SindSeg Insurtech Connection. 
O presidente da Comissão SindLab, Leandro Godinho, aposta 
no sucesso da iniciativa. “A tecnologia contribui para o desen-
volvimento de qualquer atividade 
e não seria diferente para o setor 
de seguros. Por meio dela, é possí-
vel otimizar os processos internos 

e melhorar o pós-venda dos produtos disponibilizados hoje 
pelo segmento”, afirma. 

Os trabalhos estão sendo conduzidos pela aceleradora Tropos 
Lab, empresa contratada pelo SindSeg para intermediar as inte-
rações entre as seguradoras e as startups. “Como o próprio nome 
diz, o programa se propõe a fazer conexões entre elas. Todas têm 
muito a ganhar. De um lado, as startups precisam ter abertura para 
apresentar as suas propostas para as grandes empresas, como é o 
caso das seguradoras. Já para estas, a troca é uma valiosa oportu-
nidade, uma vez que as startups podem desenvolver soluções de 
uma forma muito mais rápida, barata e eficiente”, destaca o sócio-
-diretor de aceleração da Tropos Lab, Pedro Teixeira. 

Além da possibilidade de produzir novos produtos, serviços, 
modelos e ferramentas para as seguradoras, a tecnologia tam-
bém pode contribuir para uma gestão mais eficiente. “As apli-
cações podem ser muitas: na forma de atender aos clientes, 

na contratação de pessoal e nas áreas 
financeira e de marketing. Tudo isso é 
uma forma de agregar valor às segura-
doras”, detalha Pedro. 

Criação de soluções tecnológicas 
é proposta da primeira edição do 
SindSeg Insurtech Connection

Representantes de seguradoras e startups movimentaram a primeira edição do SindSeg Insurtech Connection 
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O desenvolvimento de soluções voltadas a outras áreas que se re-
lacionam com o mercado de seguros é outra alternativa que pode 
ajudar a minimizar, prever ou gerir riscos. “Imagine um seguro resi-
dencial que não se responsabilize apenas pelo pagamento do bem 
segurado, mas que também ajude o segurado a cuidar melhor 
desse bem e que envie, por exemplo, alertas quando você esque-
ce uma janela aberta e há probabilidade de uma chuva forte. Ou 
uma ferramenta que avise ao segurado sobre os perigos de ter o 
veículo roubado ao estacionar em determinada rua”, avalia Pedro. 

Etapas 

Para participar do programa, as startups inscreveram as 
propostas no site sindsegmd.com.br/startups. Os projetos 
enquadravam-se em uma das cinco categorias pré-estabe-
lecidas: tecnologia; novos modelos de negócio e produtos; 
gestão; acesso, cultura e educação; e áreas correlatas. Após 
essa etapa, 20 startups foram selecionadas para participar do 
bootcamp, terceira fase do programa. 

Realizado nos dias 28 e 29 de junho, no espaço Fiemg Lab em 
Nova Lima (Minas Gerais), o bootcamp reuniu, pela primeira 
vez, representantes das associadas e das startups. Primeira-
mente, foram feitas breves apresentações sobre cada uma das 
empresas. Depois disso, foram organizadas sete rodadas de co-
nexão, momentos nos quais as startups tiveram a oportunida-
de de compartilhar as propostas com as empresas interessadas 
naquelas soluções. 

Ao final do bootcamp, foram selecionadas 12 startups para 
continuar no programa. Essas empresas serão submetidas ao 
processo de aceleração, a ser finalizado em agosto. Assesso-
radas pela Tropos Lab, elas terão oportunidade de aprofundar 
os projetos, desenvolvendo-os de acordo com as necessidades 
das seguradoras identificadas durante os trabalhos promovidos 
pelo bootcamp.  

Em agosto, acontecerá o demoday, data em que os projetos fi-
nalizados serão apresentados.

Pedro Teixeira, da TroposLab, encerrou o bootcamp O presidente do SindLab, Leandro Godinho, valorizou  
a importância da tecnologia para o setor de seguros 

Presença da CNseg
O primeiro dia do bootcamp foi prestigiado pelo especia-
lista em Marketing e Eventos da Confederação Nacional 
das Seguradoras (CNseg), Ricardo Chrisostimo. Ele pa-
rabenizou a iniciativa do Sindicato e ressaltou a impor-
tância da inovação para o desenvolvimento do setor de 
seguros. Na ocasião, ele também apresentou o Prêmio 
Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação de Segu-
ros. Em sua oitava edição, a iniciativa reconhece os cases 
de maior sucesso desenvolvidos pelas seguradoras, se-
curitários, corretores de seguros e prestadores de servi-
ços. Neste ano, a premiação será no dia 19 de dezembro.
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Saúde

O Bem Saudável é o programa do SindSeg MG/GO/MT/DF que 
aborda a prevenção e os cuidados com a saúde como uma 
parte essencial de uma vida mais segura. Uma das formas de 
difundir esse conhecimento é a realização de palestras volta-
das aos profissionais do mercado. A última dessas palestras 
aconteceu em Belo Horizonte e foi ministrada pelo psiquiatra, 
nutrólogo e consultor Frederico Porto. O médico discursou so-
bre a qualidade de vida produtiva, comparou os atletas com 
os executivos corporativos, aplicando os princípios da medi-
cina e psicologia esportiva para o aumento da performance, e 
ressaltou que a produtividade do trabalhador do conhecimen-
to não é diferente do trabalhador manual.

A qualidade de vida, segundo ele, é resultado de uma percepção 
integral do ser humano. É necessário existir uma estabilidade 
entre a alimentação, as atividades físicas e o descanso, destaca-
do por Frederico como um dos fatores muitas vezes menospre-
zados na rotina de executivos. “Jamais permitiríamos que um 
atleta dormisse apenas três horas por dia, pois isso afetaria a 
sua performance. Por que esperaríamos esse tipo de compor-
tamento em executivos que lidam com contas e negócios tão 
milionários quanto esses jogadores?”, questionou.

O membro da Comissão de Pessoas do Sindicato, Sérgio Prates, 
comentou a importância de uma palestra sobre qualidade de vida 

para os profissionais do mercado. “Estamos sempre pensando em 
capacitação com o foco em resultados, mas não adianta focar ape-
nas na qualificação e não trabalhar o corpo.” 

O presidente Augusto Matos compartilha a mesma percepção. 
“Nossas vidas são tão complexas quanto a dos atletas e precisa-
mos desse tipo de direcionamento para termos uma rotina mais 
saudável e equilibrada diante de tantas metas e expectativas 
que vivenciamos no mercado de trabalho”, destacou.

Programa Bem Saudável 
promove palestra sobre 
qualidade de vida

Frederico Porto deu dicas de como ter uma rotina mais equlibrada

Da esquerda para a direita: Ronaldo Gama, Marcelo Araújo, Augusto Matos, Frederico 
Porto, Sérgio Prates e Angelo Vargas 
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Parceria

O presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Augusto Frede-
rico Costa Rosa de Matos, está sempre presente nos princi-
pais eventos que movimentam o mercado de seguros. Além 
da troca de informações, esses eventos também reforçam a 
união dos representantes que estão à frente das entidades. 
Um exemplo foi a 23ª edição do Encontro de Líderes, realiza-
do em Foz do Iguaçu, no Paraná, entre os dias 1o e 3 de março. 
Participaram aproximadamente 150 pessoas provenientes de 
seguradoras, de órgãos supervisores e da academia. “O deba-
te contínuo entre os profissionais é fundamental para forta-
lecer o mercado, pois quanto mais alinhados trabalharmos, 
melhores serão os resultados das ações”, destaca. 

Ainda em março, o Sindicato foi representado pelo presidente da 
Comissão de Assuntos Jurídicos, Landulfo de Oliveira Ferreira Ju-
nior, no XII Congresso Brasileiro de Direito de Seguro e Previdên-

cia (Aida). Realizado pela Associação Internacional de Direito de 
Seguros, o congresso debateu as dimensões jurídicas dos ramos 
de seguro, resseguro e previdência privada. 

Sindicato prestigia Encontro de Líderes e Congresso 
Brasileiro de Direito de Seguro e Previdência  

Conhecimento

Dois temas atuais e muito pertinentes foram esclarecidos para 
os profissionais do mercado de seguros no primeiro semestre de 
2018. Com o intuito de manter os funcionários das associadas 
bem informados e contextualizados em relação a  questões so-
ciais e econômicas relevantes, o SindSeg MG/GO/MT/DF promo-
veu palestras sobre Reforma Trabalhista e Previdência Privada.

Em vigor desde novembro passado, a reforma trabalhista ainda 
é motivo de dúvidas para muitos brasileiros. A Comissão Técnica 
de Seguros de Pessoas e a Comissão Especial de Assuntos Jurídi-
cos e Fiscais convidaram o advogado Felipe Rabelo para conduzir 
um debate que exemplificou diferenças práticas e reais oriundas 
da reforma. “O tema afeta todos os brasileiros e está em voga 
desde o ano passado. De forma geral, todos têm informações so-
bre o assunto, mas desconhecem como as mudanças impactam 

nas relações de trabalho, em toda a sua integralidade. Por isso 
esse debate é tão importante”, comenta a presidente da Comis-
são Técnica de Seguros de Pessoas, Juliana Maria Queiroz.

Já a palestra sobre a Previdência Privada, ministrada pelo diretor 
da Comissão de Pessoas do Sindicato, Sérgio Prates, abordou a 
importância de olhar para o futuro e ressaltou a necessidade de 
uma previdência particular. Segundo ele, o Brasil passa por um 
momento de mudança na pirâmide etária, pois a população está 
envelhecendo e a taxa de natalidade é baixa, causando um défi-
cit da previdência social. “É um momento muito oportuno para 
discutirmos esse assunto que é de extrema relevância. É impor-
tante a preocupação do SindSeg com o mercado e seus profis-
sionais, esse tipo de conhecimento precisa ser compartilhado e 
discutido, pois agrega muito a todos”, frisou Sérgio.

Previdência Privada e Reforma Trabalhista são 
temas de palestras no SindSeg MG/GO/MT/DF

Augusto Matos (5º da esquerda para a direita) representou o  
Sindicato no Encontro de Líderes

Palestras sobre temas polêmicos esclareceram dúvidas dos participantes
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Benefícios

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

O Banco de Currículos disponível no site do sindicato foi revi-
talizado e a plataforma está recebendo cadastros de currícu-
los que poderão ser visualizados pelas seguradoras associadas 
ao SindSeg MG/GO/MT/DF. As seguradoras também poderão 
divulgar na plataforma suas vagas, que ficarão disponíveis por 
60 dias. A iniciativa do Sindicato visa difundir as oportunida-
des oferecidas pelo setor. 

Para Augusto Matos, o Banco de Currículos é uma forma de 
o sindicato contribuir com a sociedade e com as seguradoras 
associadas. “O mercado de seguros é um dos segmentos eco-
nômicos que mais cresce em nosso país. O SindSeg trabalha 
também para isso, por meio de suas ações, e o banco de cur-
rículos será mais uma forma de descobrir talentos que contri-
buirão para o desenvolvimento do setor”, comenta. 

SindSeg MG/GO/MT/DF revitaliza  
plataforma para cadastro de currículos

Um espaço amplo, equipado e no centro de Belo Horizonte. 
Desde o início do ano, as associadas têm mais um benefício. 
Isso porque a sede do Sindicato pode ser usada por funcionários 
das associadas. A ideia foi motivada pelo modelo de trabalho de 
coworking, tendência mundial que valoriza o compartilhamento 
de um mesmo local por várias pessoas. “Considerando que os 
profissionais das seguradoras viajam bastante para compromis-
sos em diversas cidades, pensamos que seria muito útil que eles 
contassem com os recursos e o conforto da nossa sede, locali-
zada no coração de Belo Horizonte, para trabalhar por algumas 
horas ou mesmo por alguns dias”, afirma Augusto Matos. 

Além do auditório, salas de reunião e de videoconferência, o 
Sindicato disponibiliza ainda um espaço com estrutura comple-
ta de mobiliário, equipamentos de ponta e acesso à internet. 
Para utilizar o benefício é muito fácil.Basta entrar em contato 
com o SindSeg MG/GO/MT/DF para solicitar o uso do espaço 
na data desejada. 

Mais um benefício para as associadas 

Acesse o portal sindsegmd.com.br/banco-de-curriculos/


