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EM TODOS 
OS LOCAIS
Saiba quais foram os 
temas do “Mercado de 
Seguros em Debate” no 
Distrito Federal, em Goiás 
e em Mato Grosso.
PÁG. 7

Historiador Leandro 
Karnal foi o convidado 
do “Mercado de Seguros 
em Debate”, realizado na 
capital mineira, e propôs 
uma reflexão sobre o 
assunto. 
PÁG. 5

Pronto  
para o 
  

futuro? 



Conhecimento  
e reflexões

Compartilhar informações relevantes que nos ajudam 
a tomar decisões mais assertivas no nosso dia a dia é 
fundamental para evoluirmos como profissionais. É 
por isso que o Sindicato está sempre investindo em 
iniciativas que corroboram esse propósito. Além do 
“Ciclo de Palestras”, consagrado programa que pro-
move contínuas discussões com especialistas sobre 
gestão, comunicação, planejamento, marketing/es-
tratégia e vendas/negócios, ou seja, assuntos que im-
pactam na dinâmica corporativa, também realizamos 
anualmente o “Mercado de Seguros em Debate”. 

Em Belo Horizonte, o convidado deste ano foi o his-
toriador Leandro Karnal. A palestra, direcionada para 
profissionais do setor e convidados, teve como tema 
“O futuro começa hoje”. Quais são as habilidades que 
devemos buscar para nos destacarmos num mundo 
que está em constante mudança? Como equilibrar 
a família e o trabalho? Essas foram algumas das várias 
questões que nortearam o proveitoso debate. 

Foi uma oportunidade para pensarmos em como 
podemos evoluir como profissionais e pessoas. 
Confira nesta edição como foi o evento e veja qual foi 
a mensagem que Karnal deixou para os profissionais 
do setor de seguros. 

Boa leitura!

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

Uma rotina mais equilibrada, com hábitos alimentares sa-
dios e com a prática regular de exercícios, é o caminho para 
uma vida mais segura. Atento a isso, o Sindicato desenvol-
veu o programa Bem Saudável, com o intuito de dissemi-
nar dicas de saúde e apoiar ações que vão ao encontro da 
iniciativa. 

Exemplos disso são os patrocínios à jovem nadadora Anna 
Luiza, destaque no Campeonato Mineiro de Natação e na 
Copa Minas Tênis de Natação, ocorridos na capital mineira 
em julho e agosto, e à maratonista Lizandra Pungirum, que 
contou com o apoio da entidade para participar da Marato-
na do Rio de Janeiro, em junho. 

“O esporte é um aliado importante para termos uma vida mais 
equilibrada. Apoiar atletas que são referências é uma forma 
de valorizar a relevância do esporte para uma vida mais segu-
ra e plena”, afirma o presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, 
Augusto Frederico Costa Rosa de Matos. 

Palavra da Diretoria Acontece

Programa Bem Saudável: 
apoio ao esporte 
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Seguro automóvel é tema de 
Ciclo de Palestras 

Em maio, o Ciclo de Palestras também foi realizado em Divinó-
polis (MG). O assunto “Seguro automóvel: tendências e inova-
ção” foi conduzido pela consultora especialista em mercado de 
seguros, Andresa Pugliesi. 

De acordo com ela, a queda na contratação de seguros de 
veículos está vinculada à adesão das pessoas a formas alterna-
tivas de transportes e ao avanço da telemetria, entendida como 
um conjunto de soluções tecnológicas que permitem o maior 
acompanhamento dos motoristas dos próprios veículos. “Assim 
como qualquer segmento, o mercado de seguros é dinâmico e 
está sempre mudando. Dessa forma, como profissionais, de-
vemos estar sempre antevendo os cenários para criar outras 
estratégias para alavancarmos continuamente o setor”, disse. 

Acontece

Manter-se atualizado e conectado é o caminho para a evolução pessoal e profissional. É por essa razão que o Sindicato, com o in-
tuito de difundir informações relevantes para os profissionais de seguros, está continuamente promovendo debates sobre temas 
que impactam na rotina deles. Veja a seguir quais foram os destaques dos últimos meses. 

Troca de informações impulsiona 
desenvolvimento do setor 

Ciclo de Palestras em Juiz de Fora (MG) e 
Pouso Alegre (MG) 

“Inovação e Distribuição no Mercado de Seguros” foi o assunto 
que norteou os debates realizados em Juiz de Fora e Pouso Ale-
gre, respectivamente, em junho e agosto. Quem conduziu o ba-
te-papo foi o economista Bento Aparício Zanzini, que também 
atua no setor de startups. 

Na ocasião, ele comentou sobre os benefícios das tecnologias 
para o setor e aconselhou os profissionais a ficarem antena-
dos às novas possibilidades. “Elas têm quebrado muitos para-
digmas e demonstrado que estão aí para facilitar o acesso das 
pessoas às soluções ofertadas pelo segmento de seguros. Daí, 
é fundamental que os profissionais busquem informações de 
como usá-las, assim como estudem e explorem essas novas 
ferramentas”, disse.
 
O presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Augusto Frederico 
Costa Rosa de Matos, concorda. “É possível perceber os impactos 
das novas tecnologias em todas as áreas de negócio e na forma 
como as empresas lidam com os seus clientes”, complementou. 
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Mais estratégia, mais vendas 

Em julho, cerca de 30 profissionais das associadas participaram 
de treinamento sobre como melhorar a forma de vender, com o 
palestrante Leandro Barbancho, especialista em vendas e aten-
dimento. A capacitação focou no método “Esteira de Vendas”, 
que deu nome ao treinamento e consiste no cumprimento de 
oito passos para uma venda mais assertiva. “A principal finalida-
de do workshop foi apresentar um método que possa auxiliar os 
assistentes comerciais no dia a dia com seus corretores, para que 
eles possam potencializar suas vendas”, comentou Barbancho. O 
presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Augusto Frederico Costa 
Rosa de Matos, chamou atenção para a reciclagem constante 
dos profissionais que atuam no mercado de seguros. “Quem está 
atualizado se destaca e, consequentemente, está contribuindo 
para o desenvolvimento do setor”. Ao final da capacitação, todos 
os participantes foram certificados. 

Tecnologia para evoluir 

A inclusão da tecnologia é cada vez mais uma tendência no mer-
cado de seguros. Em junho, o presidente da Comissão SindLab, 
Igor Passos (foto), marcou presença na segunda edição do 
CQCS Insurtech & Inovação, na capital paulista. O evento, que 
reuniu especialistas vindos de 74 países, também foi prestigia-
do por representantes de seguradoras que são referências na 
área de tecnologia. “Participar de eventos como esse nos possi-
bilitam estar em contato e conhecer o que está sendo pensan-
do em termos de inovação para o setor de seguros, permitindo 
expandir a nossa visão e pensar ‘fora da caixa’”, disse Passos. 

O presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Augusto Matos, tam-
bém valoriza a participação de representantes do Sindicato em 
eventos como esse. “É uma forma de os profissionais conhece-
rem o que há de mais moderno em termos de tecnologia para 
que possam aplicá-la em prol do mercado de seguros.” 

Gerenciando melhor o tempo 

Como gerir melhor o próprio tempo para obter resultados ainda 
maiores? Essa foi uma das perguntas respondidas pelo sócio-dire-
tor da Lucrus Consultoria e da Mentorcor, Rodrigo Maia, durante o 
workshop “Gestão produtiva do Tempo”, realizado no auditório do 
Sindicato, em maio. A iniciativa fez parte do Ciclo de Palestras. Na 
ocasião, Maia apresentou o Mapa de Alta Produtividade (MAP), 
ferramenta sustentada em quatro pilares utilizada para gerenciar 
tempo. “Definir corretamente as prioridades, fazer escolhas cer-
tas, ter coragem para desafiar hábitos e desenvolver a capacidade 
de autogerenciamento são as etapas necessárias”, elencou.  

Encontro e jantar comemorativo

No dia 12 de setembro, o presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, 
Augusto Frederico Costa Rosa de Matos, prestigiou o jantar que ce-
lebrou os 95 anos do Sindicato das Seguradoras de Santa Catarina 
(Sindseg SC), em Blumenau, com a presença dos presidentes e dos 
representantes de todos os sindicatos do Brasil e da CNseg. No dia 
seguinte, os executivos compartilharam informações sobre o setor 
durante encontro promovido pelo Sindseg SC. “O crescimento do 
segmento no país depende de uma atuação conjunta e alinhada 
das entidades de todas as regiões. Juntos, seremos sempre mais 
fortes para trabalhar em prol da difusão da cultura do seguro e da 
defesa dos interesses do mercado”, afirmou Augusto Matos.
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Capa

“A vida é uma mudança permanente.” Essa foi uma das várias 
reflexões levantadas pelo historiador Leandro Karnal para uma 
plateia formada por cerca de 300 pessoas, entre profissionais 
do mercado de seguros e convidados, durante a última edição 
do “Mercado de Seguros em Debate”, evento anual promovido 
pelo Sindicato, na capital mineira. Com o tema “o futuro começa 
hoje”, o doutor em História e autor de vários livros falou sobre 
a importância do protagonismo e explicou como as escolhas do 
presente afetam os rumos da nossa trajetória. 

“É sempre oportuno pensar sobre o futuro para definir as nos-
sas metas pessoais e profissionais diante de um ambiente que 
está constantemente mudando”, afirmou Augusto Frederico 
Costa Rosa de Matos, presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, 
no discurso de abertura do evento. 

“As coisas estão se transformando com uma velocidade muito rápi-
da. Tudo flui, tudo passa. Não sabemos o que será valor no futuro, 
por isso, precisamos estar sempre nos renovando e nos reciclan-
do”, aconselhou Karnal. Nesse contexto, ele chamou atenção para 
a importância de se assumir atitudes positivas, como ler e praticar 
exercícios físicos, e de se romper a ‘zona de conforto’. “A boa notí-
cia é que podemos criar e construir bons hábitos, apesar de o nos-
so cérebro sempre nos conduzir para a acomodação”, disse Karnal.  

Fazer uma gestão assertiva do tempo também foi uma das 
dicas dadas por ele. “O nosso tempo é único e não pode ser 
reposto.” Ele fez um alerta sobre o período gasto para acessar 
as redes sociais e orientou a ter atenção máxima para realizar 
qualquer tipo de atividade. “Na hora de trabalhar, trabalhe. 
Quando for dormir, durma”, falou. 

“Mercado de Seguros em 
Debate” com Leandro Karnal 
é realizado em BH 
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Confira a mensagem exclusiva de Leandro Karnal 
aos profissionais do mercado de seguros  

“O seguro é um produto essencial e tradicional, que tem séculos de existência. Ele é fruto de re-
lações de produção amadurecidas nas quais você inclui o risco como possibilidade do negócio.  O 
produto é essencial e tradicional, mas o mundo que o consome se transforma rapidamente. Então, 
a grande questão é que os profissionais tenham algo muito bom para um mercado em transforma-
ção, cada vez mais dinâmico e com um público ainda mais  exigente, que utiliza outros suportes de 
mídia e outras maneiras de se apropriar do conhecimento.  Por isso, são absolutamente indispen-
sáveis a renovação, a quebra de  paradigma e a busca de algo  muito novo para não ficar superado.” 
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Ele ainda deu um recado para os executivos que ocupam cargos 
de liderança nas empresas. Segundo Karnal, eles são referên-
cias para a equipe. “Quanto mais alto for o cargo, maiores são as 
responsabilidades. E é por essa razão que as lideranças devem 
zelar pelo equilíbrio para idealizar as estratégias que devem ser 
assumidas pela organização”, disse. 

Ele comentou que as dificuldades e os erros são muito oportu-
nos para crescer.  “Ninguém gosta de falhar, mas o erro nos dá 
a oportunidade de introduzir algo novo, sem falar que é numa 
crise que diferimos quem é profissional e quem é amador”, afir-
mou. A opinião é compartilhada por Augusto Matos. “Aprender 
com o erro e estar aberto às mudanças são competências indis-
pensáveis atualmente”, comentou. 

Por fim, Karnal finalizou o debate afirmando que o caminho 
para o sucesso é a resiliência. “O segredo é ser resiliente para 
lidar com a resistência e desenvolver continuamente a capaci-
dade de adaptação.” 

Encontro com a diretoria 
Antes da palestra, a diretoria do Sindicato recebeu o con-
vidado para um bate-papo descontraído.  De acordo com 
Augusto Matos, o tema da palestra foi muito assertivo. 
“As reflexões trazidas por Karnal nos mostram como é im-
portante conhecer os nossos pontos fracos e fortes para 
que tenhamos a oportunidade de evoluirmos e nos trans-
formarmos em profissionais ainda mais completos, como 
também em pessoas melhores”, disse.

Veja fotos desse e de outros 
eventos promovidos pelo
Sindicato em nosso site.
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“A inovação contribui para a evolução do setor de seguros”, de-
fendeu o palestrante Sidney Rezende. Por essa razão, ele acon-
selhou os participantes a aceitarem essa nova tendência. “Não 
se deve temer o ambiente de transformações tecnológicas em 
que as práticas digitais substituem as analógicas, até porque o 
Brasil já está inserido nessa nova realidade”, disse. 

É também dessa forma que pensa o presidente do Sindicato, Augusto 
Frederico Costa Rosa de Matos. “Vivemos um mundo de constantes 
transformações no qual a tecnologia tem se feito cada vez mais pre-
sente. Encarar essa nova realidade é fundamental para que consiga-
mos trabalhar em prol da evolução do segmento”, afirmou.

Na ocasião, Rezende chamou atenção para os benefícios do 
uso da inteligência artificial. “Ela pode simplificar os processos 
e contribuir para a proposição dos mais variados contratos e 
na negociação de possibilidades que melhor se adequem aos 
clientes e aos preços. A tecnologia irá colaborar para opções 
mais rápidas, exatas e diretas”, comentou o palestrante, que 
ainda destacou as vantagens da aplicação da tecnologia para 
proteger os dados virtualmente. “Em tempos de invasão de 
privacidade, como sentir-se mais seguro num mundo onde o 
inimigo não tem rosto?”, questionou. 

“Mercado de Seguros em
Debate” discute inovação e 
empreendedorismo em Cuiabá 



Goiânia 

Como uma avaliação assertiva sobre os riscos e as oportuni-
dades pode ajudar a atuação do profissional do mercado de 
seguros? De acordo com o palestrante Antônio Lacerda, essa 
é uma habilidade fundamental para os profissionais do setor. 
“Cada vez mais, os clientes querem parceiros para identificar 
as vantagens e as desvantagens de cada decisão. Dessa forma, 
sai na frente quem consegue se posicionar melhor diante das 
necessidades deles”, afirmou.   

O palestrante ainda destacou a necessidade da busca contínua 
por conhecimento. “Num mundo em profunda transformação, 
os profissionais devem estar sempre participando de cursos, 
palestras, seminários e de redes informais para troca de infor-
mações”, disse. 

A opinião é compartilhada por Augusto Matos. “Esse tipo de 
iniciativa demonstra o nosso esforço em oferecer discussões e 
propiciar o compartilhamento de informações que agregam ao 
cotidiano dos profissionais”, finalizou.  

Brasília 

“Sem reforma da Previdência o Brasil quebra?” foi o tema da pa-
lestra, ministrada pela jornalista e também colunista da Globo-
News, Juliana Rosa. 

Prestigiado pelo presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Augusto 
Frederico Costa Rosa de Matos, o evento esclareceu as dúvidas 
dos participantes e mostrou quais os impactos esperados no setor 
de seguros. “A escolha do tema foi muito pertinente, não só pela 
relevância, mas pela complexidade do assunto. Por isso, é funda-
mental que todos os profissionais do mercado de seguros enten-
dam profundamente como a Reforma altera a dinâmica de algu-
mas modalidades ofertadas pelo segmento”, afirmou Augusto.

O representante do Sindicato no Distrito Federal, Carlos Caval-
cante, também marcou presença e elogiou a palestra. “Além de 
oportuno, esse debate é bastante relevante. Fora que a vinda de 
uma palestrante deste peso enriquece ainda mais a iniciativa do 
setor”, diz. 

Goiânia e Brasília 
também realizaram 

importantes debates
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Em junho e setembro, foi a vez de os profissionais de Brasília (DF) e Goiânia (GO) participarem do “Mercado de Seguros em Debate”. 
Os convidados foram, respectivamente, a jornalista Juliana Rosa e o Doutor em Economia Política Antônio Corrêa de Lacerda, que 
falaram sobre os impactos da Previdência Privada e sobre avaliação de riscos e oportunidades. Veja a seguir. 

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


