APRENDER, EMPREENDER E SER
Corretor de Seguros: o caminho seguro da distribuição

PROGRAMAÇÃO
QUINTA-FEIRA | 06 OUT 2016
19H00

Entretenimento

20H00

Solenidade de Abertura

21H00 às 24H00

Exposeg

SEXTA-FEIRA | 07 OUT 2016
AUDITÓRIO APRENDER

09h00 às
10h30

COFFEE BREAK
FUTURO DA CORRETAGEM DE SEGUROS
Palestrantes: Edson Luis Franco (Zurich Seguros), Fabio
Luchetti (Porto Seguro), Francisco Vidigal Filho (Sompo
Seguros), Gabriel Portella (SulAmérica), José Adalberto
Ferrara (Tokio Marine Seguradora), Miguel Pérez Jaime
(Allianz Seguros), Randal Zanetti (Bradesco Seguros)
e Wilson Toneto (BB e Mapfre)
Mediador: Boris Ber (1º vice-presidente do Sincor-SP)
Sinopse: O painel vai abordar os caminhos futuros no
segmento de seguros. Debatendo e analisando os prováveis
desdobramentos da profissão de corretor, estarão grandes
especialistas do mercado de seguros.

RC – QUANTO MAIS
RESPONSABILIDADE, MELHOR
Palestrantes: Angélica Carlini (Advogada especialista
em seguros), Edson Toguchi (Tokio Marine Seguradora),
Felippe Paes Barretto (Comissão de RC do Sincor-SP),
Flavio Sá (AIG) e Marcio Guerreiro (Comissão de RC
da FenSeg)
Mediador: Rafael Carvalho (vice-presidente Interior
do Sincor-SP)
Sinopse: O objetivo do painel é mostrar para o corretor de
seguros novas oportunidades de negócios dentro de sua
própria carteira de clientes, evidenciando que um mesmo
perfil pode gerar diversos negócios. Serão abordadas as
diferentes e possíveis modalidades de RC.

12h00 às
23h00

EXPOSEG

12h30 às
14h00

ALMOÇO

14h às
15h30

CONFLITOS E SOLUÇÕES - UMA NOVA AGENDA PARA O
MERCADO DE SEGUROS
Mediador: Alexandre Camillo (presidente do Sincor-SP)
Palestrantes: Joaquim Mendanha de Ataídes (Susep),
Marcio Coriolano (CNseg), Armando Vergílio dos Santos
Júnior (Fenacor), José Carlos Cardoso (IRB Brasil), Paulo
dos Santos (Ibracor) e Robert Bittar (Escola Nacional
de Seguros)
Sinopse: As principais autoridades do mercado de
seguros estarão reunidas neste painel para discutir os
mais importantes pontos que impactam no dia a dia da
categoria. Debate sobre os assuntos da atualidade que
mexem com os profissionais da corretagem de seguros.

15h30 às
16h00

16h00 às
17h30

20h30

AUDITÓRIO EMPREENDER

PALESTRA MAGNA DE ABERTURA
PASSANDO O BRASIL A LIMPO
Palestrantes: William Waack, Mara Luquet e Prof. Marco
Antonio Villa
Sinopse: Esta palestra magna trará aos congressistas
uma reflexão sobre o atual momento do Brasil, com
foco nas perspectivas políticas e econômicas. O debate
será conduzido por dois jornalistas e um historiador,
absolutamente atualizados, que estão próximos dos
centros de decisões, pois têm como interlocutores
os políticos e órgãos de governo. Será uma grande
oportunidade para o público se nortear sobre os
próximos rumos do País, principalmente agora que as
perspectivas são otimistas e de crescimento da economia.

10h30 às
11h00

11h00 às
12h30

AUDITÓRIO SER

MITOS E VERDADES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE
SEGUROS NO BRASIL
Palestrantes: Isair Paulo Lazzarotto (Bradesco Seguros),
Luiz Alvarez Morales (Comissão Social do Sincor-SP),
Matias Ávila (SulAmérica), Ricardo Ricci (Comissão
Interesses do Corretor de Seguros do Sincor-SP) e
Rivaldo Leite (Porto Seguro)
Mediador: Carlos Cunha (2º tesoureiro do Sincor-SP)
Sinopse: Será que a profissão do corretor de seguros irá
acabar? Os profissionais serão substituídos pelos agentes,
prepostos, venda em lojas de departamentos? Com a
internet, o corretor de seguros deixará de ter função? Quem
irá orientar sobre a vistoria e sinistros no seguro vendido
pela internet? Esses são alguns dos questionamentos que
serão analisados como mitos ou verdades sobre a
distribuição de seguros.

FÓRUM DE RISCOS FINANCEIROS – OPÇÕES PARA
MELHORAR SEUS NEGÓCIOS
Especialistas e Mediadores: Paulo Bosisio (Comissão de Ética
do Sincor-SP), Rodrigo Rincon Jimenez (Euler Hermes) e
Samuel Lasry Sitnoveter (Comissão de Seguros de Crédito,
Garantia e Fiança Locatícia do Sincor-SP)
Contextualização: Edmur de Almeida (coordenador da
Comissão de Seguros de Crédito, Garantia e Fiança
Locatícia do Sincor-SP)
Sinopse: O fórum irá apresentar oportunidades de
diversificação da carteira com os seguros de crédito,
garantia e fiança locatícia. Segundo os apresentadores,
além de ampliar receita, a vantagem de o corretor explorar
sua carteira com novos produtos é fidelizar e
blindar seus clientes.

FÓRUM DE TRANSPORTES
Palestrantes: Artur Santos (GPS Pamcary), Claudinei Costa
(Seguros Sura), Ezaqueu Antonio Bueno (Comissão de
Riscos Patrimoniais do Sincor-SP) e José Geraldo da Silva
(Comissão de Transportes do Sincor-SP)
Mediador: Edson Fecher (conselheiro Fiscal do Sincor-SP)
Sinopse: O painel tem como objetivo apresentar as
oportunidades do ramo de transportes, estimulando
a operação para corretores que ainda não atuam no
segmento. Os palestrantes irão mostrar para o corretor de
seguros que ele tem uma alternativa de produção para
ampliar o seu negócio.

COFFEE BREAK
APRENDER A EMPREENDER
Palestrante: Dado Schneider
Sinopse: Uma reflexão sobre as transformações pelas quais
o mundo passa e os caminhos para acompanhar tudo isso.
Nesse sentido, dentro do foco profissional, o palestrante
oferecerá dicas de como aprender a empreender num
mundo de transformações, onde tudo parece mudar “na
nossa vez”, mas se trata da natural dinâmica do mundo.

SAÚDE TEM REMÉDIO?
Palestrantes: Ariovaldo Bracco (Comissão de Saúde
do Sincor-SP), Cássio Zandoná (Amil), Raquel Giglio
(SulAmérica) e Solange Beatriz Palheiro
Mendes (FenaSaúde)
Mediador: Simone Martins (2ª vice-presidente
do Sincor-SP)
Sinopse: O painel irá apresentar um panorama da saúde
no Brasil e as dificuldades do setor (alta sinistralidade,
elevada inflação médica), agravadas com a crise econômica
(desemprego, reclassificações de planos dentro das
seguradoras). Serão debatidas as ações para administrar as
apólices e driblar as dificuldades de diminuição de receita,
mostrando os lados dos corretores e seguradores.

FÓRUM DE AGRONEGÓCIOS
Palestrantes: Celio Porto (Instituto Pensar Agro e Frente
Parlamentar da Agropecuária), David Elias (corretor de
seguros especialista em seguro rural) e Wady Cury
(BB e Mapfre)
Mediador: Antonio Américo de Aquino (coordenador
da Comissão Rural do Sincor-SP)
Sinopse: O agronegócio e o seguro rural representam
um segmento de enorme pujança. As propriedades
rurais brasileiras possuem 852 milhões de hectares de
terra, sendo 150 milhões de terras agricultáveis, e destas,
apenas 60 milhões estão sendo plantadas. Apenas 6% da
área plantada está segurada, o que revela uma grande
oportunidade de crescimento. Além disso, são poucos
corretores de seguros no ramo, o que abre espaço para
atuação de instituições financeiras e cooperativas.

SHOW COM DANIEL BOAVENTURA
Programação sujeita a alteração.

APRENDER, EMPREENDER E SER
Corretor de Seguros: o caminho seguro da distribuição

PROGRAMAÇÃO
SÁBADO | 08 OUT 2016
AUDITÓRIO APRENDER

09h00 às
10h30

A ESSÊNCIA DO SER

TECNOLOGIA - O CONSUMIDOR NO COMANDO

Palestrante: Leandro Karnal

Palestrantes: Dino Draghi (IBM), Guilhermo Bressane
(Google), Marcelo Blay (Comissão de Tecnologia do
Sincor-SP), Maria Teresa Aarão (Certisign) e Rafael
Caetano (Porto Seguro)

Sinopse: A essência do ser é alcançada quando a pessoa
passa a ter autonomia de si própria. No caso do corretor de
seguros, quando assume a autonomia de si mesmo, ele se
valoriza como um profissional e compreende sua essência,
seu DNA de estar atento às necessidades das pessoas, de
propor soluções, seu papel social. A palestra dará dicas
para o corretor resgatar essa essência, no mundo que vem
passando por transformações.

10h30 às
11h00

Mediador: Marco Damiani (1º tesoureiro do Sincor-SP)
Sinopse: Com a disseminação da informação, as ferramentas
de busca na internet e os sites de comércio eletrônico, o
consumidor está mais exigente, pois tem autonomia para
buscar conhecimento sobre os mais variados temas. Como
isso vai influenciar a comercialização de seguros?
Como o corretor se prepara para atender esse
consumidor mais informado e questionador sobre
suas necessidades de proteção?

Palestrantes: Senador, Deputado Federal e
Deputado Estadual
Visão do Corretor de Seguros: Alexandre Camillo (presidente
do Sincor-SP) e Evaldir Barboza de Paula (Comissão
Político-Parlamentar do Sincor-SP)
Mediador: Antonio Penteado Mendonça
(advogado e consultor do Sincor-SP)
Sinopse: De forma inusitada, o Sincor-SP vai apresentar
lideranças políticas de expressão nacional e suas impressões
quanto ao desenvolvimento do mercado de seguros
no cenário político-econômico nacional. Também será
debatido como o Congresso Nacional pode colaborar
para que o setor passe a ter maior destaque e
participação no PIB.

AUTO - QUAIS CAMINHOS PERCORREREMOS?
Palestrantes: Eduardo Dal Ri (SulAmérica), Luiz Pomarole
(Porto Seguro), Marco Antonio Gonçalves (Bradesco
Seguros), Murilo Setti Riedel (HDI Seguros), Rubens
de Almeida (VP Relações com o Mercado do Sincor-SP),
Salvador Edison Jacintho (Comissão de Automóvel do
Sincor-SP) e Sergio Barros (BB e Mapfre)
Mediador: Marcos Abarca (1º secretário do Sincor-SP)
Sinopse: O painel irá apresentar tendências e desafios para
a carteira de automóvel. Segundo os participantes, neste
ramo, como dizia Charles Darwin, “não é o mais forte
que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor
se adapta às mudanças”.

12h00 às
23h00

EXPOSEG

12h30 às
14h00

ALMOÇO

14h às
15h30

AUDITÓRIO EMPREENDER
FÓRUM DE OPORTUNIDADES - VENCEDORES DO
PRÊMIO CORRETOR DE SEGUROS EMPREENDEDOR
Visão do Corretor de Seguros: Nilson Arello Barbosa
(Comissão Disque Sincor) e Raquel Gomes (Comissão
Feminina do Sincor-SP)
Mediador: Arnaldo Odlevati Júnior (coordenador da
Comissão Oportunidades de Negócios do Sincor-SP)
Sinopse: Apresentação do resultado do Prêmio Sincor-SP
Corretor de Seguros Empreendedor, com o objetivo de
conhecer, avaliar e divulgar práticas ou ideias diferenciadas,
planejadas ou implantadas, nas empresas corretoras de
seguros. O painel irá trazer os três corretores de seguros
vencedores do Prêmio e cada um terá 10 minutos para
apresentar seu case, mostrando aos congressistas as boas
ideias implantadas em suas empresas.

COFFEE BREAK
NOSSO NEGÓCIO SEGURO EM CONJUNTO COM UMA
NOVA POLÍTICA

11h00 às
12h30

AUDITÓRIO SER

FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CONQUISTAR
NEGÓCIOS TODOS OS DIAS
Palestrantes: Leonardo Gonçalves (Certisign), Manuel
Matos (AC Sincor) e Rodrigo Vilela (AR Unitas)
Mediador: Carlos Caporali (coordenador da Comissão
de ARs do Sincor-SP)
Sinopse: De acordo com levantamento da Comissão,
grande parte dos corretores que atuam como Autoridades
de Registro não estão sabendo aproveitar todas as
oportunidades de contatos com executivos e empresários,
que vão até a corretora para emitir certificado digital
presencialmente, para reverter em clientes de seguros.
Serão dadas dicas e apresentados cases de como abordar
o cliente, o que oferecer no escritório para melhor atender
e prospectar novos negócios.

GLOBALIZAÇÃO - QUAIS OS ENSINAMENTOS?

VIDA - A LONGEVIDADE DO NOSSO NEGÓCIO

FÓRUM DE EMPREENDEDORISMO

Palestrantes: João Francisco Silveira Borges da Costa (HDI
Seguros), Luis Maurette (Willis Towers Watson) e Mauro
César Batista (SindsegSP e ANSP)

Palestrantes: Guilherme Hinrichsen (Icatu Seguros), João
Carlos de Oliveira Junior (Comissão de Vida, Previdência e
Capitalização do Sincor-SP), Raphael de Carvalho (MetLife)
e Ricardo Iglesias Teixeira (Centauro-ON)

Palestrante: Alexandre Nunes Robazza (Sebrae-SP)

Visão do Corretor de Seguros: Renato Cunha Bueno
(Comissão de Grandes Riscos, Engenharia e Resseguros
do Sincor-SP)
Mediador: Octávio Milliet (ouvidor do Sincor-SP)
Sinopse: A globalização, as pessoas cada vez mais
conectadas, a disseminação de informações de forma geral,
inclusive sobre práticas do mercado em outros países,
além do compartilhamento de expertises, fazem com que
existam diversas especulações sobre as tendências para o
setor brasileiro, que podem ou não se concretizar.

Mediador: Osmar Bertacini (2º secretário do Sincor-SP)
Sinopse: O painel irá mostrar que grande parte da
população brasileira não possui seguro de vida, tornando-se
uma grande oportunidade para o corretor de seguros tanto
pelo potencial de crescimento, como pela rentabilidade
(incluindo renovação automática e vitalícia) em relação a
outras carteiras. Também serão apresentadas novidades
em produtos do ramo que podem ser alternativas para
atrair o cliente.

Visão do Corretor de Seguros: Álvaro Fonseca (Comissão
de Benefícios do Sincor-SP) e Regis Renzi (Comissão de
Tributos do Sincor-SP)
Mediador: César Bertacini (vice-presidente Litoral e Região
Metropolitana do Sincor-SP)
Sinopse: Este fórum representa toda a proposta do
empreendedorismo que vem sendo trabalhada pelo
Sincor-SP, na propagação dos cuidados e atenções que o
corretor precisa ter para se transformar em um empresário
da corretagem de seguros. O objetivo é aconselhar o
corretor e reafirmar a proposta de fazê-lo empreender.

AS SETE FORÇAS QUE LEVAM VOCÊ AO SUCESSO
Palestrante: Roberto Justus

16h00 às
17h30

18h00
às
18h30

20h00

Sinopse: Em uma apresentação leve e interativa, Justus
expõe as qualidades que o tornaram um grande líder
empresarial. Visão, persuasão e conteúdos relacionados
à liderança e empreendedorismo são expostos de modo
único. Didático em sua abordagem, ele revela os principais
segredos que devem nos impulsionar para a concretização
de nossos maiores objetivos.

SOLENIDADE DE ENCERRAMENTOE SORTEIOS
DE PRÊMIOS SINCOR-SP

JANTAR E SHOW DE ENCERRAMENTO
BAILE DO TELÓ
EXPO BARRA FUNDA
Programação sujeita a alteração.

