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O corretor de seguros é hoje um 
profissional respeitado, 
mas não só isso: ele é, 
fundamentalmente, um 
agente do bem-estar social.
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O  Sindicato  dos Corretores de Seguros no Estado de 
São Paulo sempre foi, ao longo de sua existência, uma 
agremiação de pessoas motivadas por um compromisso 

positivo, próximo do romântico. 
No início da história da instituição, não havia clareza acerca da 

profissão de corretor de seguros. O profissional não sabia se era 
empregado de seguradora, profissional liberal, vendedor ou asses-
sor do segurado. Em 75 anos, muita coisa aconteceu. E hoje, quan-
do o mercado de seguros do Brasil é o maior da América Latina e 
o 15º maior do mundo, o corretor de seguros é um profissional não 
só reconhecido como estimado pela sociedade. E ele atingiu esse 
prestígio graças ao esforço de centenas de pessoas, muitas das quais 
passaram pelo Sincor-SP e deram a sua contribuição pessoal, desde 
a época da oficialização da profissão até os dias atuais.

O que a diretoria quis, ao mandar produzir este livro, foi dar um 
panorama dessa história num documento agradável, que convide à 
leitura e, esperamos, motive a reflexão.

Afinal, como se sabe, é conhecendo o nosso passado que pode-
remos construir, para nós, nossos clientes e nosso país, um futuro 

melhor.

Com a palavra, o Presidente

Leoncio de Arruda
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o Seguro e o
Corretor de Seguros

1
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D esde tempos  imemoriais, os homens, em suas ati-
vidades comerciais, compram bens em um lugar e os 
transportam para outros lugares distantes, onde são ne-

cessários, cobrando um valor por esse serviço. Mas esse transporte 
por longas distâncias sempre foi uma atividade de risco, porque os 
viajantes estão expostos às intempéries, a acidentes e, também, à 
ação de ladrões e saqueadores. Para protegê-los contra possíveis 
perdas, já na antiga Babilônia (atual Iraque) e na China, há mais ou 
menos 4.500 anos, existiam formas rudimentares de seguro, mas 
as primeiras notícias comprovadas a respeito do seguro remetem 
ao período imediatamente anterior à era cristã: os comerciantes 
gregos da Ilha de Rodes tinham uma espécie de fun-
do comum de reembolso, que cobria os prejuízos que 
alguns dos participantes  pudesse vir a ter com perdas 
e avarias no transporte marítimo. Com a ocupação 
da Grécia pelos romanos, no último século antes de 
Cristo, essa ideia foi absorvida e ampliada, vindo a 
abranger mais do que apenas os barcos e mercado-
rias; no caso de morte de um dos participantes de um 
desses grupos, os outros sócios arcavam com custos 
do funeral e da manutenção da família do morto. É o 
primeiro caso conhecido de seguro de vida.

Tais associações continuaram até meados da Ida-
de Média.

No século XII, vemos surgir outra modalidade de 
seguro, chamada de “contrato de dinheiro e risco ma-
rítimo”. Tratava-se de um documento assinado por 
duas pessoas: por um lado, o navegador e, por outro, o financiador, 
aquele que emprestava dinheiro no valor do barco e das mercado-
rias. Em caso de acidente, naufrágio ou avaria que fizesse o navio se 
perder, o dinheiro emprestado não era devolvido. Mas, se a viagem 
transcorresse normalmente, o navegador devolvia o dinheiro ao fi-

Breve história do Seguro

Abaixo e na página oposta: 
cartazes de propaganda da 
companhia de seguros holandesa 
Providentia. A mulher olhando 
para o futuro é imagem da 
prudência associada ao seguro; a 
armadura, imagem de proteção 
e segurança.
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O famoso incêndio de Londres, 
em 1666, que destruiu um 
quarto da cidade, levou ao 
desenvolvimento do mercado de 
seguros.

Benjamin Franklin:
um dos pais do seguro nos 
Estados Unidos.

nanciador, com um acréscimo previamente acertado. 
Foi a partir do século XVI que o seguro realmente se desenvol-

veu. Com a interrupção das rotas comerciais terrestres devido à 
expansão muçulmana, foi necessário buscar rotas marítimas. Mas 
também nos mares, principalmente no Mediterrâneo e no Oceano 
Atlântico, havia a ameaça dos ataques de piratas e corsários. Diante 
destes e outros perigos, os mercadores passaram a se associar para 
oferecer seguro aos navegantes ou para ajudar a encontrar quem se 
dispusesse a fazer esse seguro.

Nesse mesmo século, para garantir a extensa atividade marítima 
de Portugal, D. João III editou, em 1529, a chamada Carta Régia, 
que de certo modo estatizava a função de corretor, chamado de 
“escrivão de seguros”. Esse profissional era responsável por uma 
espécie de cartório, onde cada contrato de seguro, com a corres-
pondente apólice emitida, era registrado em livro próprio. 

No século seguinte, em 1680, surgiu na Holanda – então sob 
domínio da Espanha – a primeira sociedade corretora de segu-
ros, a Hudig-Langeveldt. Pela primeira vez, a atividade de corre-
tagem de seguros deixava de ser uma ocupação individual para ser 
uma sociedade (a Hudig-Langeveldt sobreviveu até 1991, como a 

maior corretora de seguros da Europa. Na-
quele ano foi incorporada à norte-americana 
AON Corporation, com sede em Chicago).

Mais ou menos na mesma época, na In-
glaterra, Edward Lloyds, dono de um café 
em Londres, onde se reuniam navegadores 
e comerciantes, decidiu coordenar contratos 
entre os participantes de uma empreitada 
comercial ultramarina. Acabou por fundar 
uma bolsa de seguros, em 1678, que funcio-
na até hoje. 

Na Inglaterra, naquele século, o merca-
do de seguros teve que se adaptar a outras 
contingências. Em 1666, um grande incên-
dio em Londres destruiu 13.200 casas, qua-
se um quarto da cidade. Em consequência, 
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Sede da Philadelphia Contributionship,
nos Estados Unidos

formaram-se empresas ocupadas em segurar mercadorias e bens 
contra o fogo. Logo no ano seguinte, em 1667, foi criada o que se 
considera como a primeira companhia de seguros. Essa empresa 
constituiu brigadas de incêndio e acredita-se que tenha inspirado a 
criação do Corpo de Bombeiros.

Nos Estados Unidos, a primeira companhia de seguros foi cria-
da em 1732, antes mesmo da Independência, em Charleston, Ca-
rolina do Sul. Um dos principais incentivadores da empreitada foi 
Benjamin Franklin, que acabaria fundando, vinte anos depois, o 
“Sistema de Contribuições da Filadélfia para o Seguro contra a 
Perda de Casas pelo Fogo” (Philadelphia Contributionship for the 
Insurance of Houses from Loss by Fire), empresa que existe até 
hoje, operando com seguros de propriedade.

De lá para cá, a atividade do seguro se expandiu enormemente, 
atendendo praticamente todas as atividades humanas onde ocor-
rências aleatórias podem levar a grandes prejuízos financeiros.
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N o Brasil , o início da atividade de seguros é decor-
rência da vinda da família real, em 1808. A abertura 
dos portos para as nações amigas intensificou a na-

vegação e o comércio, o que, por sua vez, incentivou o mercado 
de seguros. 

Mal chegou ao Brasil, D. João VI assinou decreto criando a 
Provedoria de Seguros da Cidade da Bahia. O local foi escolhido 
porque Salvador era centro de tráfico de escravos, para o qual 
se fazia essencial a cobertura de navios e vidas. Em 1810, seria 
fundada a Real Provedoria de Seguros do Rio de Janeiro (extinta 
em 1831, quando Pedro I abdicou do trono brasileiro). 

Ainda em 1808, foi criada a Companhia de Seguros Boa-Fé, a 
primeira empresa seguradora do país, que operava exclusivamen-
te com o comércio marítimo. Essa modalidade de seguro, aliás, 
seria regulamentada pelo Código Comercial de 1850, no reinado 
de D. Pedro II. A regulamentação de seguros não-marítimos só 
ocorreu com a edição do primeiro Código Civil 
brasileiro, já na República, em 1916. 

Uma curiosidade do Brasil Regência é que os 
escravos, considerados propriedade, podiam ter 
suas vidas seguradas, mas era considerado imo-
ral fazer seguro de vida para homens livres. Foi 
só em 1855 que se passou a praticar comumen-
te o seguro de vida, mas apenas para pessoas 
em terra, não para marinheiros ou tripulantes 
de navios. 

Paralelamente a essas iniciativas, ocorreu no 
Brasil, em 1835, a primeira experiência em previdência priva-
da: a criação do Mongeral - Montepio Geral de Economia dos 
Servidores do Estado. A ideia foi do então Ministro da Justiça, 
Barão de Sepetiba, que sugeria oferecer planos com caracterís-
ticas de facultatividade e mutualismo (um pensamento de ex-

o Seguro no Brasil

D. João VI, ao chegar 
ao Brasil, criou uma 
provedoria de seguros.

Os escravos podiam ter 
sua vida segurada. Para 
os homens brancos, não 
era prática da época.
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traordinário poder de antecipação, porque a Previdência Social 
só seria instituída quase um século depois, pela Lei n° 4.682, 
chamada Lei Elói Chaves, de 24/01/1923).

Em 1901, nos primeiros anos da República, foi criada a Su-
perintendência Geral de Seguros (por meio do decreto n° 4.270, 
de 10/12/1901). O documento regulamentava o funcionamento 
das companhias nacionais e estrangeiras, que já existiam ou que 
viessem a ser organizadas no Brasil, e que se dedicassem a se-
guros de vida, marítimos e terrestres. A Superintendência Geral 
de Seguros, de âmbito nacional, era subordinada diretamente 
ao Ministério da Fazenda e nela ficavam concentradas todas as 
responsabilidades pela fiscalização de seguros, fosse preventiva, 
na análise de documentos para autorização de funcionamento, 
fosse punitiva, na inspeção regular e direta dessas sociedades 
seguradoras. Em 1906, esse órgão foi substituído pela Inspeto-
ria de Seguros, igualmente subordinada ao Ministério da Fa-
zenda. Em 1934, foi extinta a Inspetoria de Seguros e criado o 
Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização 
(DNSPC), sob a subordinação do recém-criado Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio. Em 1966, por fim, esse depar-
tamento foi transformado no que é hoje a Susep, a Superinten-
dência de Seguros Privados.

No primeiro governo de Getúlio Vargas, em 1939, foi criado 
o Instituto de Resseguros do Brasil (IRB). A ideia do governo 
foi obrigar as sociedades seguradoras a ressegurar no IRB as 
responsabilidades que excedessem sua capacidade de retenção 
própria. Por meio de um mecanismo chamado retrocessão, pas-
savam a compartilhar o risco com as sociedades seguradoras em 
operação no Brasil. Era, de certo modo, uma medida comple-
mentar à lei 294, do início da República, com o mesmo objetivo 
de impedir grandes remessas de divisas para o exterior, prove-
nientes de prêmios de resseguros em companhias estrangeiras. 
Atualmente, com a denominação de IRB Brasil Re., o instituto 
é uma S.A. Por lei ele deteve o monopólio do resseguro até 
2007.

Outra iniciativa importante do governo de Getúlio Vargas foi 

Getúlio Vargas.
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a definição do Princípio de Nacionalização do Seguro: pelo de-
creto n° 5.901, de 20 de junho de 1940, foram criados os segu-
ros obrigatórios para comerciantes, industriais e concessionários 
de serviços públicos, pessoas físicas ou jurídicas, contra riscos de 
incêndios e transportes (ferroviário, rodoviário, aéreo, marítimo, 
fluvial ou lacustre).

Mas a legislação de seguros no Brasil só foi consolidada com 
o decreto-lei n° 73, de 21 de novembro de 1966, que criou o Sis-
tema Nacional de Seguros Privados. Esse sistema constituiu-se 
dos seguintes componentes:

• Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP)
• Superintendência de Seguros Privados (Susep), 
   que substituía o DNSPC
• Instituto de Resseguros do Brasil (IRB)
• Sociedades autorizadas a operar em seguros privados
• Corretores de seguros habilitados

Com essa nova legislação, o mercado entrou em franco cresci-
mento, exercendo um papel inegável no desenvolvimento do País.

Sede do Instituto de
Resseguros do Brasil, no 
Rio de Janeiro
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O corretor de 
seguros é um 
prestador técnico 
de serviços. O 
sindicalista é o 
corretor de seguros 
profissional que 
presta serviços 
técnicos aos 
corretores de 
seguros, agindo em 
função dele.”

Roberto da Silva 
Porto, ex-presidente do 

Sincor-SP

“

Antiga apólice
de seguros italiana.



22

o Corretor de Seguros

O  primeiro registro  oficial que dá ao corretor de 
seguros a categoria de profissão regular data de 1578, 
em Portugal. Era o profissional encarregado de inter-

mediar as relações entre segurados e seguradoras, e sem a anuência 
dele nenhum seguro tinha validade. A função não era a mesma do 
escrivão de seguros, personagem criado pela Carta Régia de 1529: 
a principal diferença estava em que, enquanto o escrivão recebia 
apenas o salário da seguradora, o corretor era pago pelos segurados, 
para garantir que as seguradoras cumpririam sua parte na apólice. 
Isso lhe garantia rendimento muito superior ao do escrivão de se-
guros.

Note-se que, embora paga pelos segurados, a figura do corretor 
também interessava às companhias, porque esse profissional aju-
dava a combater fraudes, corrigindo informações inverídicas que 
poderiam dar margem a que as seguradoras não pagassem inde-
nização. A atividade do corretor de seguros era considerada uma 
espécie de propriedade, que podia ser transferida para herdeiros, 
por exemplo.

Hoje, quase quinhentos anos depois, pode-se dizer que o prin-
cípio que rege a atividade de corretor de seguros basicamente não 
mudou, apenas se ampliou e diversificou. De fato, o corretor de 
seguros continua sendo o profissional que, tendo amplo conheci-
mento do mercado de seguros, pode orientar os clientes a respei-
to de produtos, preços e fornecedores. No entanto, é importante 
ressaltar que o profissional de hoje contribui para trazer inovações 
ao mercado de seguros, funciona como importante disseminador 
de informações sobre seguros para toda a sociedade, atua para a 
competição saudável entre fornecedores e faz a gestão para diluir 
os riscos dos clientes sempre que possível. Ele é também o princi-
pal responsável pela redução dos custos, na medida em que ajuda o 
cliente a encontrar o produto mais adequado à sua necessidade. 
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x Comunicação

Como em outras profissões, estabelecida a confiança entre o cliente 
e o corretor, normalmente o relacionamento dura um longo tem-
po. O cliente permanecerá fiel e só contratará seguros com aquele 
corretor.

A atuação quase informal, em que os negócios se baseavam em 
visitas pessoais rotineiras, nos últimos anos mudou muito. Hoje, 
como grande parte das pessoas, os corretores se comunicam por e-
mail e por telefone. Uma razão para isso é que os clientes não têm 
mais tempo e, para o corretor de seguros, uma visita pode tomar 
um dia inteiro. Como resultado, corretores mais antigos dizem que 
existe um novo desafio na comercialização. Mais que nunca, é im-
portante trabalhar para esclarecer todos os detalhes do processo. 
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Uma Entidade
Vitoriosa

2

SINCOR-SP
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O grupo que começou  a história do Sincor-SP era 
bastante pequeno – não mais que 25 profissionais, entre 
corretores, agentes e inspetores de seguros. Esses ho-

mens promoveram a primeira reunião, com o objetivo específico 
de criar uma entidade representativa de classe, na noite de 6 de 
fevereiro de 1934. O local era uma sala oferecida por amigos, no 
oitavo andar do número 3 da Rua Boa Vista, centro financeiro de 
São Paulo. 

O mais ativo dos participantes, naquela reunião inaugural, foi 
sem dúvida Armando Rebucci. Dado o seu caráter natural de líder, 
foi quem tomou a frente dos trabalhos, convocando os presentes 
a designarem um presidente para dirigir a instalação do Sindicato 
Profissional de Corretores de Seguros no Estado de São Paulo. 
Não seria de se estranhar que ele próprio fosse indicado, por vários 
dos participantes, para assumir a presidência. E foi o que de fato 
ocorreu. 

A reunião teve a participação de uma comissão vinda da cidade do 
Rio de Janeiro, então capital federal do Brasil, para prestigiar o ato de 
instalação do sindicato em São Paulo. Repórteres de dois dos prin-
cipais jornais da época, Folha da Manhã e Diário de São Paulo, 
cobriram o encontro.

A primeira providência do corretor Armando Rebucci foi fazer 
uma análise, para os presentes, das vantagens que a classe obteria 
com a sua organização em sindicato, como permitia o Decreto n° 
19.770, de 19 de março de 1931. Mas a simples menção à palavra 
“classe” fez erguer-se, entre os presentes, uma grande discussão, 
porque muitos consideravam que a entidade deveria ser composta 
exclusivamente de corretores e não de empregados de compan-
hias. 

Estava posta uma questão que poderia significar o fracasso da 
reunião. Novamente foi a sagacidade de Armando Rebucci que se 
destacou. Intervindo para colocar harmonia nos debates, propôs 

Numa noite em Fevereiro, 1934
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que, se a assembleia não se manifestasse contrariamente, o sindi-
cato seria considerado fundado. A proposta fez cessar de imediato 
as discussões, a tal ponto que o projeto foi aprovado por unanimi-
dade. Logo em seguida uma comissão de sete membros foi consti-
tuída com a missão de elaborar os estatutos, com prazo de um mês 
para o trabalho.

x Primeira diretoria oficial do sindicato

Foram necessárias pelo menos duas outras reuniões para que todas 
as discussões levantadas sobre os estatutos fossem esgotadas. 

Finalmente, em 26 de setembro de 1934, já na sede provisória do 
Sindicato, no Edifício Martinelli, na Rua São Bento, 51, 9º andar, 
sala 933, Armando Rebucci submeteu à aprovação da assembleia o 
projeto do estatuto. Estavam presentes 23 corretores.

Como previsto pelo próprio estatuto que acabava de ser apro-
vado, a mesma reunião serviu para a eleição da primeira diretoria, 
que teve a seguinte composição:

Presidente
Armando Rebucci 

Vice-Presidente
Francisco da Silva Ribeiro

Secretário
José Palandri

Tesoureiro
José Logullo
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E stá lá , na ata da primeira “Sessão de Directoria do 
Syndicato dos Corretores de Seguros no Estado de São 
Paulo”, datada de 2 de outubro de 1934, a prova de que, 

desde o início, os diretores deram esforço e até dinheiro pessoal 
para a criação da entidade. Não se sabe quem pagou a viagem, mas 
sabemos que ela ocorreu e que foi feliz. A ata da segunda reunião, 
de 16 de outubro de 1934, dá conta de que os dois diretores volta-
ram do Rio de Janeiro, então capital federal, com a notícia do reco-
nhecimento do Sindicato. Na mesma ata, uma decisão histórica: o 
dia 12 de outubro, data de assinatura do documento de criação do 
Sincor-SP, passa a ser consagrado ao corretor de seguros.

O começo do Sincor-SP foi difícil. Há uma recomendação 
expressa da diretoria, de 29 de outubro de 1934, para que nos 
impressos da entidade seja sempre colocado, entre parênteses, a 
seguinte indicação: Edifício Novo Mundo. A ata justifica a ini-
ciativa: “... em attenção aos arrendatários que fizeram uma grande 
reducção no aluguel das salas que servirão de sede ao Syndicato.” 
Essas três salas da primeira sede provisória, cuja arrendatária era 
a Companhia de Seguros Novo Mundo, ficavam na Travessa do 

“Tendo sido consultada a Directoria sobre a con-
veniência da ida de dois membros da mesma ao 
Rio, para dar andamento aos referidos papéis que 
se acham no Ministério, para prompto reconheci-
mento do Syndicato, o Snr. A. Rebucci disse que se 
porventura realizar-se um negócio particular em 
cujo interesse participa também o Snr. José Logullo, 
irão ao Rio, sem dispêndio algum ao Syndicato, 
mas se isso não se verificar, a Directoria consente 
que as despesas de locomoção corram por conta do 
Syndicato.”

um Começo Difícil
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Comércio, número 22, segundo andar, no centro de São Paulo, e 
custavam 250$000 (250 mil réis) por mês. 

É de chamar a atenção a clareza de propósitos da primeira di-
retoria, manifestada nos assuntos selecionados para discussão nas 
reuniões: esboço do regulamento de acidentes de trabalho, acor-
dos de trabalho com as companhias seguradoras, cadernetas pro-
fissionais de corretores de seguros, convênios com farmácias para 
descontos aos associados e participação do Sincor-SP na 1ª Con-
ferência Sul-Americana de Corretores de Seguros (Buenos Aires, 
de 23 a 27 de novembro de 1934), onde a delegação brasileira, 
representada por David Pinto Ferreira Morado, Armando Rebucci 
e José Logullo, apresentou o projeto de regulamentação de uma 
escola profissional. Esse encontro contou com a presença do então 
presidente da Argentina, general Agustín Justo. 

É verdade que já em 1923 tinham andamento várias iniciativas 
que visavam a regulamentar a profissão de corretor de seguros. Dez 
anos depois, em 1933, o primeiro ministro do Trabalho, Lindolfo 
Collor, avô do ex-presidente Fernando Collor de Mello, deu um 
passo importante ao reconhecer o Sindicato das Seguradoras de 
São Paulo, o que abria caminho para o reconhecimento do profis-
sional que atuava em seguros. Mas a regulamentação da profissão, 
objetivo do projeto da delegação brasileira que foi à Argentina, só 
viria a acontecer muito depois, em 1964, graças principalmente ao 
esforço do Sincor-SP. José Logullo faleceu em 1971, tendo tido a 
glória de testemunhar a vitória do seu projeto de vida. 

Abaixo: corretores de São Paulo 
se confraternizam com colegas 
de Buenos Aires, 1945. No 
centro, José Logullo.

Página oposta: sede do 
Sindicato de 1934 a 1976. 
Nesta sede funcionava o 
escritório de José Logullo.
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A     criação do Sincor-SP  foi fruto direto da política 
de Getúlio Vargas. Com a promulgação da Constituição 
de 1934, Getúlio vinculou os sindicatos ao Ministério 

do Trabalho, Indústria e Comércio e criou o imposto sindical, que 
garantiria a subsistência das agremiações. Com esse imposto, o go-
verno conseguia a obediência dos líderes.

Nesse período, os corretores de seguros eram ligados, em sua 
maioria, às indústrias de imigrantes italianos abastados. Percebe-
ram que, isoladamente, não sobreviveriam como profissionais. Foi 
por isso que 25 corretores se reuniram para fundar o Sindicato dos 
Corretores de Seguros de São Paulo. Entre eles, Armando Rebucci 
e José Logullo,  primeiro e segundo presidentes da entidade. 

Em 1940, o governo de Getúlio Vargas 
definiu o Princípio de Nacionalização do 
Seguro, que, na forma do decreto n° 5.901, 
de 20 de junho, criou os seguros obrigató-
rios para comerciantes, industriais e con-
cessionários de serviços públicos, pessoas 
físicas ou jurídicas, contra riscos de incên-
dios e transportes (ferroviário, rodoviário, 
aéreo, marítimo, fluvial ou lacustre).

O Sincor-SP ganhou força com a 
Constituição de 1946. José Logullo 
aproveitou para prosseguir na direção da 
regulamentação da profissão de corretor 
de seguros. Apresentou substitutivos a projetos de lei que tra-
mitavam no Congresso. Fez contatos diretos com o ministro 
do Trabalho. Até aquele momento, a luta se mostrava infrutí-
fera, porque qualquer pessoa podia atuar como corretor des-
de que tivesse uma simples anotação na carteira de trabalho: 
“também exerce a profissão de corretor de seguros.” 

uma Luta que Não parou

Vargas na instalação 
do trabalho da 
constituição de 1934.
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Foi só em 1964 que a regulamentação da profissão de corretor 
de seguros foi aprovada, com a sanção da Lei 4.594, em 29 de 
dezembro. A lei proibia que pessoas sem qualificação mínima ope-
rassem no mercado brasileiro de seguros.

Em 1975, em pleno “milagre econômico”, foi lançada oficial-
mente a Federação Nacional dos Corretores de Seguros – Fenacor. 
Em 21 de março daquele ano, o ministro do Trabalho, Arnaldo 
Prieto, assinou a Carta de Autorização para o funcionamento da 
entidade.  

Em 1988, quando da elaboração da Constituição, o Sincor-SP se 
movimentou para trazer o corretor de seguros para junto do sindi-
cato. Além de fortalecer a classe, o objetivo era pressionar os depu-
tados constituintes para aprovarem o artigo 192, que regulamentava 
o sistema financeiro, e assim levar a que os bancos fossem impedi-
dos de comercializar seguros em suas agências. Como o dispositivo 
ficou na dependência de lei complementar, o Sincor-SP ingressou 
com mandado de injunção no STF (até hoje não julgado). 

Em 1992, a diretoria do Sincor-SP assumiu como bandeira a 
valorização da categoria de corretor de seguros. Iniciou campanha 
para aumentar a quantidade de associados, conseguindo pratica-
mente decuplicar o número em menos de oito anos. A estratégia 
foi a de buscar parcerias com empresas. Com arrecadação melhor, 
foi possível investir em campanhas de comunicação para divulgar 
para a sociedade o papel dos corretores de seguros. 

Com o lançamento do Plano Real, em 1994, a inflação foi do-
minada e o país entrou num processo de prosperidade que duraria 
até a queda da Bolsa de Valores da Rússia, em 1999, que causou a 
desvalorização do real em 80%. O Sincor-SP habilmente aprovei-
tou a situação de prosperidade econômica do país para levar adian-
te o seu plano de divulgação institucional. Começam as tratativas 
para uma campanha de merchandising em televisão que colocou em 
destaque a figura do corretor de seguros.

Em 1996, foi aprovada a proposta de emenda constitucional 
(PEC nº 53) que abriria o mercado de resseguros no Brasil, re-
tirando do IRB o monopólio desta operação. Mas faltava ainda a 
regulamentação do sistema.
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Em novembro de 1939, um anún-
cio na Revista Securitas confi-

gurava uma das primeiras iniciativas 
de divulgação do Sincor-SP. O texto, 
impresso no pé de uma página ímpar, 
nobre, era assim:

Corretor de Seguros!
A profissão é a atividade que vos man-
tém. Tratai de ampará-la e defendê-la 
para vossa estabilidade econômica, be-
neficiando assim a vossa pátria. 
Uní-vos, nestas condições, aos vossos 
companheiros de profissão, ingressando 
no Sindicato dos Corretores de Seguros. 
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No início do milênio, o Brasil se beneficiou, durante pelo menos 
cinco anos, da prosperidade internacional. O bom desempenho da 
economia permitiu que, entre 2003 e 2008, a produção do setor de 
seguros saltasse de R$ 14 para R$ 96 bilhões (participação de 3,3% 
na formação do Produto Interno Bruto).

Em 2009, o Brasil sofre os efeitos da crise econômica originada 
pela chamada bolha imobiliária norte-americana. Mas o mercado 
de seguros nacional continua crescendo, apesar da crise.

Existem no Brasil, atualmente, 119 sociedades seguradoras, 14 
seguradoras especializadas em saúde, 30 entidades abertas de pre-
vidência privada e 17 companhias de capitalização, além de aproxi-
madamente 70 mil corretores. A indústria de seguros é responsável 
pela geração de mais de 200 mil empregos diretos.

Em países avançados na área de seguros, como o Japão, Estados 
Unidos e Inglaterra, o patamar mínimo é de 7%. Portanto, ainda 
há muito para crescermos.

3

Página oposta:
anúncio na revista
Securitas, 1939.
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Os últimos 20 anos do
Sincor-SP, num depoimento de
Leoncio de Arruda

Na época das 
eleições... 
tinhamos que 
implorar para 
a pessoa vir 
assinar o livro.”

“

Já na primeira  corretora em que trabalhei eu conheci 
o Sindicato. Conheci muita gente, pessoas que eram en-
volvidas com a entidade. Entre elas, um cidadão chamado 

Wolfgang Stefan Siebner, que assumiu a presidência em 1981 e 
brigava com os bancos. Nessa época de governo militar ele bri-
gava com os bancos, com o governo, com o então Ministro da 
Fazenda Ernane Galvêas... Virou meu ídolo, digamos assim.

Um dia, um amigo me disse: “Vamos ao Sindicato?”. “Não 
quero me envolver com isso não, acho besteira”, respondi. Uma 
outra pessoa me falou: “Vá lá. Quem sabe um dia você vira líder 
sindical. Você tem jeito para isso”. Eu vim para cá e comecei a 
participar de assembleias. 

Havia os corretores totalmente contrários ao Siebner, outros 
a favor. Eu fiquei no time a favor. O Siebner virou nosso líder 
– ele gostava de gente mais séria, mais firme, mais briguenta. E 
naquela época eu dava pontapé na lua, era quase um xiita. Daí, 
era um passo para ser seguidor do Siebner. 

Bem, ele faleceu no exercício de seu mandato, mas antes dele 
morrer eu assumi algumas funções no Sincor-SP. Disputamos 
eleição e continuei sempre ao seu lado. Como para mim ele era 
um ídolo, começou a me dar serviço. Acabei assumindo, como 
coordenador, uma comissão que ele havia pedido para criar: “Co-
missão de Novos Sócios”, para aumentar o número de associa-
dos porque havia poucos. Eram tão poucos que, na época das 
eleições de diretoria, levávamos o livro de registro de votação às 
corretoras de seguros, para que pudesse dar quórum. Tínhamos 
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que implorar para as pessoas assinarem o livro. Naquela época, 
era obrigatório dar quórum, senão poderia haver intervenção do 
Estado. Eu constituí toda a comissão, porque ser coordenador 
era isso: você levava o título e se virava. E a comissão ficou gran-
de. Sempre nos reuníamos, toda aquela gente junta. Isso foi por 
volta de 1982 e todos dessa comissão colaboram com o Sindicato 
até hoje.

Começamos a trazer sócios para a casa. A estratégia usada 
era divulgar o Sincor-SP, mostrá-lo como um todo. O Sindicato 
estava instalado em um conjunto no mesmo prédio de hoje, mas 
no 15º andar. Só atendia os corretores à tarde, das 14h às 17h. 
Tinha pouquíssimos funcionários e tudo era muito antigo. Joga-
mos um desafio para o Siebner. Ele achava que não deveria, mas 
pedi e ele nos deixou tentar. Nós começamos a mostrar o Sin-
dicato e as pessoas foram se interessando e se associando. Logo 
pediram para atender também de manhã e foi fácil convencer: 
os funcionários estavam disponíveis, a casa estava aberta. Novos 
pedidos começaram a surgir, para o Sindicato fazer tal coisa ou 
outra, e nós fomos atendendo. Nossos eventos eram muito pe-
quenos, quando havia 200 pessoas já era um tremendo sucesso. 
Viemos nesse caminho e tivemos um relativo sucesso, amostra 
do que poderia ser feito. 

A nossa divulgação era só impressa e só para os corretores. 
Para o restante do mercado de seguros não havia divulgação, 
isso veio muito depois. Nós fazíamos essa divulgação da seguinte 
forma: combinamos com o Siebner e com o Francisco da Costa 
Carvalho, que era o tesoureiro, que a contribuição de cada sócio 
que trouxéssemos durante o primeiro mês seria usada para divul-
gação. As primeiras malas diretas o Sindicato pagava e as demais 
seriam por conta da comissão. Bem, o Siebner, que era muito ex-
plosivo, disse: “Como eu sei que vocês não vão ter grande suces-
so, faz o seguinte: todo dinheiro que conseguirem vocês podem 
usar. Vocês não vão conseguir mesmo”. Ele lançou o desafio. E 
foi a nossa sorte, porque todo aquele dinheiro nós revertemos 
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para trazer novos sócios e divulgar o Sindicato. Nosso sucesso 
começou a partir daí. 

Existia um Jornal dos Corretores de Seguros, que era do Clube 
dos Corretores de Seguros de São Paulo. Depois de um tempo, 
passamos a ter o Jornal dos Seguros, que era feito pelo Sindicato. 
Mas o jornal não conseguia atrair novos sócios. Era um jornal 
classista, só com letrinhas, letrinhas e mais letrinhas; não atraia 
as pessoas. Ele chegava, as pessoas até liam para ter as informa-
ções, nada mais que isso. Para conseguirmos publicidade, tínha-
mos que pedir às seguradoras, e não que elas quisessem anunciar, 
mas se o anúncio não viesse o jornal não saía. 

Vim trabalhar com seguros para valer 
em uma passagem rápida que tive na São 
Paulo Seguradora. Ali eu conheci um 
pouco do setor. O corretor de seguros vi-
via de favores das seguradoras. Ninguém 
sabia direito o que era ser corretor de se-
guros. Antes do Siebner, então, nem apa-
recia na imprensa. Ser corretor de segu-
ros não era motivo nenhum de orgulho. 
Era caracterizado como um vendedor da 
seguradora. Quando a gente falava que 
era corretor, todos confundiam com cor-
retor de imóveis, que é um vendedor! O corretor de seguros vai 
muito além da simples comercialização, ele é um consultor espe-
cializado que realmente presta toda uma assessoria para o segu-
rado. Era visto, no máximo, como um assessor financeiro, ou coi-
sa parecida. Desconhecimento da profissão. Naquela época, ser 
corretor de seguros era uma profissão boa? Ganhava bem? Sim, 
para pouquíssimos. Cursos para habilitação existiam só aqui em 
São Paulo e no Rio de Janeiro.

O profissional se tornava corretor de seguros de duas formas: 
ou chegava na Susep, e provava sua capacidade; ou começava 
como preposto de outro corretor e depois de dois anos ganhava a 

Registro de corretor de seguros 
na carteira de trabalho de José 
Logullo, 1929
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Congresso Nacional.

carteira de habilitação profissional. Eu entrei na década de 1980, 
quando já se precisava de curso.

Em 1964, a profissão foi regulamentada. Passou a existir o 
corretor de seguros, que é o representante legal do segurado no 
contrato de seguros. Isso é legislação. 

Como eu disse, o corretor de seguros era um ilustre desco-
nhecido. Foi assim até o começo da década de 1990, quando o 
mercado de seguros brasileiro representava menos de 1% do PIB 
– faturava menos que o Grupo Pão de Açúcar. O governo tratava 
com desdém o mercado de seguros. Mudava o governo e esque-
ciam de nomear o superintendente da Susep. Era uma atividade 
tão inexpressiva que ficava interinamente o superintendente an-
terior, ou algum diretor, durante meses. E o superintendente da 
Susep ignorava os corretores de seguros, quem mandava no setor 
para valer era o IRB. 

Depois, esse relacionamento foi melhorando, ao longo da 
década de 1990. Foi um pouco antes do 
Collor que o mercado começou a aquecer. 
Em 1991, continuou crescendo, já havia o 
pessoal do Siebner no Congresso.

Um problema sério eram as vendas ca-
sadas feitas pelos bancos. Esse negócio 
é uma imoralidade. Quando chegou em 
1988, houve um trabalho do Sindicato e 
da Fenacor; da Constituição para cá, hou-
ve um movimento, um pouco antes com o 

Siebner, depois com o Octávio Milliet. O Siebner mexia com 
isso em 1986, 1987. Aí ele faleceu e o Octávio assumiu. E teve o 
movimento da Constituição. Alguns deputados foram simpáti-
cos à nossa causa, e ao Sindicato. Em 1988, eu disputei a eleição 
para presidente do Sincor-SP e perdi para o Octávio, que conti-
nuou presidente aqui. Ele era vice do Siebner e fez esse trabalho 
da Constituição. Eu o ajudei muito na época. E disputei a elei-
ção com ele, passando para a categoria que tínhamos que tirar os 
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bancos do seguro: pois é!
Em 1988, existia a Associação dos Corretores de Seguros do 

Estado de São Paulo – Acorsesp, à qual me filiei para conhe-
cer o trabalho, já que os corretores de lá eram mais aguerridos. 
Logo que entrei, me chamaram para conversar e me convidaram 
para assumir a presidência. Não aceitei, em princípio, mas o José 
Cordeiro Neto falou para atuarmos juntos e, tendo ele como 
secretário, aceitei. O escritório era na rua Líbero Badaró. Essa 
associação cresceu muito, muito mesmo. Em termos de número 
de sócios, ficou maior que o Sindicato. E aí eu filiei esse povo 
todo no sindicato, e disputei a eleição seguinte. Quando abriram 
as inscrições, registrei minha chapa e aí ninguém mais entrou 
para concorrer. Nós éramos aguerridos, briguentos. Fomos cha-
pa única. 

Assumi a presidência do Sindicato a partir de junho de 1992 e 
me dediquei a ações imediatas, sem perda de tempo. O sindicato 
era velho, os móveis estavam caindo aos pedaços. Estavam vindo 
computadores, mas sem um sistema. Sem conhecimento, era de 
qualquer jeito.

Bem, nós queríamos fazer o corretor de seguros conhecido, 
esse era o grande desafio. A minha fala de posse no Maksoud 
Plaza, em 1992, foi assim: “se eu conseguir que o corretor de se-
guros seja conhecido da população, meu mandato já terá valido 
a pena”. Queria fazer uma grande ação no Estado de São Paulo 
inteiro, falar uma única voz. Meu discurso naquela época era o 
mesmo de hoje: o de que quem realmente precisava de proteção 
era o pequeno corretor. O grande não precisava, porque o gran-
de era muito grande, eram as multinacionais. E o pequeno era 
muito pequeno, como ainda é hoje. A nossa grande causa sempre 
foi o pequeno corretor. E fazíamos um trabalho para ele. Tanto 
é que eu passei a ir para o Interior, para os bairros, coisa que não 
tinha sido feita.

Mudamos muito, eu diria que da água para o vinho. Tive aces-
so a uma pesquisa em que perguntavam com quem as pessoas fa-

“O governo 
tratava com 
desdém o 
mercado de 
seguros. Mudava 
o governo e 
esqueciam 
de nomear o 
superintendente 
da Susep.”
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ziam seguros e a resposta era sempre o nome de uma seguradora. 
Depois perguntavam qual era o nome do corretor de seguros da 
pessoa e todos falavam o nome de seguradoras. O corretor era 
um ilustre desconhecido.

Então começamos a pregar isso: ir para o Estado inteiro, co-
meçar a falar com o Interior. E, de cara, começamos a criar re-
gionais.

Já havia alguns delegados, mas apenas no nome. Começamos a 
criar delegacias, dentro das corretoras de seguros dos delegados, 
atribuindo a eles funções, pondo-os para cuidar do cadastramen-
to de corretores de seguros, para atender as reclamações. As coi-
sas passavam pela delegacia e depois vinham para cá. Fomos atrás 
de eleger novos delegados, num grupo que além de mim e outros 
eventuais tinha os corretores Antonio Carlos Scatolini, Claudio 
Arruda, Francisco Chiomento e José Eduardo Darco. Para isso, 
chamávamos os corretores da região pelo cadastro que tínhamos 
deles ou por pessoas que nós conhecíamos na região. Trazíamos 
os corretores e falávamos: vai haver eleição aqui, se vocês ficarem 
sócios, poderão votar. Era o grande mote. Eu ia pessoalmente a 
todas as eleições. Pegamos um mapa e colocamos um copo em 
cima de cada região; todas as cidades que ficavam dentro nós 
chamávamos para esse bate-papo. Com isso, aumentou muito 
o número de sócios. Nós tínhamos uns 400 sócios e fomos para 
mil. Elegemos os delegados e começamos o trabalho.

O principal foco foi a divulgação da categoria, a respeitabili-
dade. Como não tínhamos dinheiro para propaganda, nós pegá-
vamos algum mote e passávamos para as emissoras de televisão, 
rádio e jornal. E passamos a ter certa simpatia de algumas rádios 
grandes como CBN e Bandeirantes e outras rádios pequenas que 
nos chamavam; e eu estava sempre disposto a dar entrevistas.

Começamos a ter mais sócios e passou a haver mais recursos, 
aí foi mais fácil. Nós aumentamos os salários dos funcionários, 
contratamos assessoria de imprensa. A diretoria assumiu que, 
se aumentássemos o número de sócios e a renda em duas vezes, 
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poderíamos aumentar salários. Deu a impressão que eu fui bon-
zinho, mas só fui justo. Eles ganharam mais serviço. 

Criamos, já de cara, o departamento chamado Disque Sincor 
e o Programa Cultura do Seguro.

Nós tínhamos muitas ideias e eu fui colocando em prática. 
Ampliamos o horário de atendimento ao público, pusemos um 
funcionário em cada uma das delegacias maiores. E a ampliação 
veio naturalmente, saímos de 15 funcionários e hoje temos 100. 
A estrutura cresceu muito: era apenas um conjunto e hoje temos 
quatro deles, um andar inteiro, com 1.300 m2. Modernizamos 
tudo e mantivemos atualizado até hoje.

Foi assim que começamos a crescer e fazer a máquina andar. 
O respeito que as seguradoras tinham por nós cresceu e muito. 
E a população começou a saber quem é o corretor de seguros. O 
Programa Cultura do Seguro também era, e ainda é, uma grande 
divulgação. Nós assumimos em junho e lançamos o programa 
logo em outubro, junto com um Conec que fizemos no Maksoud 
Plaza. Na época chamava-se projeto e depois virou Programa 
Cultura do Seguro. Foi uma semana de cultura e a imprensa 
gostou da notícia, conseguimos divulgação sem gastar nada com 
isso.

Mudando um pouco de assunto, quero falar sobre ética: esta é 

Leoncio de Arruda e 
diretores do Sindicato 
com o presidente Lula.

Acervo do Sincor-SP
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uma questão bem delicada no mercado de seguros. Quando che-
guei, em 1992, existia a vontade de fazer um Conselho Federal 
dos Corretores de Seguros. Acreditava-se que a questão da ética 
seria resolvida com esse conselho. E não era bem assim.

Quando saímos visitando todo o interior de São Paulo e a 
capital, que é quase um estado, automaticamente os corretores 
faziam uma espécie de denúncia dos maus profissionais. E até 
hoje nós repetimos esses nomes, no Sindicato todos têm eles na 

ponta da língua. Fomos aprendendo que em cada região 
havia uma ou duas ovelhas negras. E não podíamos bri-
gar com ninguém, tínhamos que entender a categoria. 
Falar mal dos maus profissionais era proibido.

Havia uma pessoa, o Antonio D’Amélio, que era o 
meu 1º vice-presidente e um homem muito ético, muito 
bom. De todos nós, ele era o melhor; sem dúvida nenhu-
ma! Diferente de um Siebner, brigador, o Toninho era 
um conciliador. Então nós conversamos com ele: que tal 

criar um código de ética para os corretores? Ele apoiava as ideias. 
Ele era o 1º vice-presidente, mas não fazia questão de cargos, era 
meio desprovido de vaidade. O Toninho criou o primeiro códi-
go de ética para o Sincor-SP e começamos a fazer um trabalho 
que ninguém tinha feito: identificar os maus profissionais; juntar 
provas contra eles e abrir um processo dentro do Sincor-SP e 
mandar tudo pronto para a Susep. Começamos a cassar os maus 
corretores de seguros. Esse código foi discutido na classe, foi 
alterado e, já há algum tempo, faz parte do nosso Estatuto.

Só pela ética nós cassamos mais de 100 profissionais nesse 
tempo todo. Nós descobrimos que a aprovação de um conselho 
federal era muito difícil. Só conseguimos aprovação na Câma-
ra dos Deputados muito mais tarde, quando eu era presidente 
da Fenacor, mas foi vetado depois no Senado. Os presidentes 
anteriores até quiseram, lutaram muito. Mas gasta-se muito e 
é preciso ir à capital federal diversas vezes, fazer diversos en-
contros, envolver os parlamentares para eles conhecerem a nossa 

Programa Cultura no Seguro 
reúne jovens para divulgação 
da importância e características 
do seguro.
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categoria. Foi um trabalho difícil. Hoje melhorou muito, mas os 
governos federais sempre são contra.

Para falar das seguradoras: elas apoiavam o Sindicato, mas de 
um jeito diferente, como um favor. O Sindicato tinha uma pos-
tura de ser firme com as seguradoras, porque tem mais que ser 
mesmo. Elas apoiavam porque os líderes daqui eram sempre pre-
sidentes, corretores de grandes corretoras. Eles iam à seguradora 
e pediam ajuda. O IRB tinha um fundo que ajudava nas viagens 
para fora do país. Ninguém tinha renda, não tinha dinheiro de 
lugar algum. E a contribuição sindical era muito pequena.

Foi então que passamos a pedir que eles apoiassem os eventos, 
mas não dessem dinheiro para nós. No próprio jornal, deixamos 
de pedir para eles anunciarem – quem quisesse fazia o anúncio 
e pronto. Mudamos um pouco o perfil e o respeito veio junto 
com isso. Paramos de brigar com as seguradoras? Não. Se a se-
guradora está nos apoiando, mas comete um erro, nós reclama-
mos e vamos para cima do mesmo jeito e com muita firmeza. 
A diferença é que na época nós brigávamos antes de conversar 
com a seguradora. Hoje conversamos e só vamos para a briga se 
não houver entendimento. Mas passamos a pedir rapidez nas 
respostas, a querer um diálogo rápido. Ficamos um pouquinho 
intransigentes. 

Inicialmente, os líderes participavam dos eventos, mas de uma 
forma diferente. Eles tinham grandes corretoras por trás, que 
pagavam essa conta; ou pediam ajuda para o fundão do IRB; ou 
se cotizavam e mandavam um, dois, representantes; ou alguns 
mais afortunados pagavam do bolso.

As atas eram feitas à mão e quem fazia era o próprio corretor 
de seguros, o diretor secretário. Depois era preciso registrá-las 
no Ministério do Trabalho. 

Nós precisávamos de verbas para financiar todo o projeto de 
ampliação do Sindicato e das delegacias. Os eventos eram uma 
fonte de renda, todas as seguradoras sabiam que ali tinha uma 
quantidade grande de corretores e queriam aparecer. E nossos 

As seguradoras 
apoiavam o 
sindicato, mas 
de um jeito 
diferente, 
como um favor.”

“
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eventos eram feitos no Maksoud Plaza. Inicialmente a feira era 
pequena, com poucos estandes. Nós sentimos que, se os eventos 
crescessem, teríamos mais renda, mais imprensa, e começamos a 
aumentar, apostamos na quantidade. E o próximo Conec já ex-
plodiu o Maksoud. No outro nós fomos para um hotel maior, o 
Meliá. E logo no seguinte fomos para o Anhembi. Éramos 550 
participantes e hoje somos 5 mil.

Também passamos a fazer outros eventos durante o ano. Cria-
mos o encontro em Águas de Lindóia. Todos eram superavitá-
rios, mas nós apostamos em cobrar pouco do corretor para ele 
poder ir, e as seguradoras sempre tiveram prazer em patrocinar 
isso. Por conta disso crescemos, melhoramos e passou a ser mais 
importante para o corretor estar presente nos eventos. 

O governo Collor criou um plano diretor do mercado de se-
guros, parceria do IRB e da Susep. O Collor queria que tudo 
crescesse no país, inclusive o mercado de seguros. Nesse plano 
escreveram que teríamos que fomentar a cultura do seguro. Daí 
veio o nome do nosso projeto. Nós fomos ao Palácio do Planalto 
pela primeira vez. Corretores de seguros e mesmo os presidentes 
dos sindicatos e da Federação raramente eram atendidos pelo 
presidente do IRB. O superintendente da Susep marcava uma 
audiência para dali a um mês para receber o presidente da Fena-
cor, dali vieram as diretrizes do mercado de seguros. Então, to-
dos correram atrás delas, foi uma revolução. Para nós, corretores, 
foi uma oportunidade de ouro. Já o Plano Real e a estabilidade 
econômica foram um gol de placa. Eu estava na presidência da 
Fenacor e pude fazer aquilo que era o grande sonho: a divulga-
ção do corretor de seguros, com o Cultura do Seguro e as mídias 
impressas e eletrônicas (radio e TV). 

Depois, no governo Itamar Franco veio a estabilidade e esse 
indexador, no início do Plano Real, abriu e desmistificou o mer-
cado de seguros. Nós aproveitamos essa onda toda e trabalhamos 
muito, já em conjunto com todo o mercado.

Quando cheguei à presidência da Fenacor eu já estava fazendo 

Já o Plano Real 
e a estabilidade 
econômica foram 
um gol de placa”

“
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um trabalho de divulgação do cor-
retor de seguros. Nós começamos 
a falar com deputados, senadores, 
a montar equipes, fazer cafés da 
manhã com eles; explicar o que era 
o corretor de seguros. Começamos 
um trabalho muito bom, visando 
à regulamentação do artigo 192 
da Constituição Brasileira. E ha-
via uma comissão especial só para 
tratar disso (tema sem sucesso até 
hoje). Nós levamos essa comissão 
para o exterior, junto com a Fena-
seg e sob o nosso comando. 

Nós conseguimos fortalecer o 
nome do corretor de seguros. Criamos a frase: “Seguro... só com 
corretor de seguros”. Submetemos aos corretores, por votação, 
para ver se eles concordavam. Criamos outdoors de estrada com 
essa frase.

Com a estabilidade econômica, conseguimos tornar a Fenacor 
mais forte. Já tinham tirado a corretagem do DPVAT e, por con-
ta disso, deram uma participação para nós fazermos a divulgação 
e o atendimento. Assim, passamos a ter dinheiro e conseguimos 
trazer o Programa Cultura do Seguro para a Fenacor; começa-
mos a colocá-lo em todo o país. São Paulo era a mola mestra 
do Cultura do Seguro e da divulgação. Tudo era feito por aqui, 
alguma coisa no Rio. E eu acumulava a presidência da Fenacor e 
do Sincor-SP. Depois acumulei também a presidência da Funen-
seg. Eu trabalhava com essas três verbas e, com isso, entramos 
nas novelas da Rede Globo (Rei do gado, Suave Veneno, Torre 
de Babel e Terra Nostra), fizemos campanha publicitária com o 
Tony Ramos e com outros dois apresentadores. Começamos a 
fazer campanhas do Corretor de Seguros, dos 200 anos dos Se-
guros, 500 anos do Brasil. Em tudo isso fizemos uma grande di-

Outdoor com a frase escolhida 
para a divulgação da profissão 
dos corretores do seguros.

Acervo do Sincor-SP
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Somos 200 
porta-vozes do 
Sindicato; em 
todos os cantos 
do Estado temos 
pelo menos um 
corretor como 
diretor. E temos 
muito ainda a 
crescer!”

“

vulgação, inclusive falando do Dia do Corretor de Seguros. Em 
1994 foi criado o departamento de marketing do Sincor-SP.

Quando acumulei os dois mandatos, o Sindicato se misturou 
muito com a Fenacor. É difícil separar as ações da Fenacor e do 
Sincor-SP, até porque o Estado de São Paulo sempre foi mais 
da metade do mercado de seguros brasileiro. Em 1988 foi criada 
a corretora do Banco do Brasil e depois, no governo Fernan-
do Henrique, foram criadas as seguradoras do Banco do Brasil. 
Portanto, o governo Federal não ajudou nesse período. Ajudou 
o mercado enquanto seguradoras, mas não os corretores de se-
guros.

O Sincor-SP se confundiu com a Fenacor. Sendo mesmo pre-
sidente, eu tinha staff da Fenacor no Sincor-SP; despachava por 
uma ou por outra entidade. Foi bom para São Paulo e para a 
Fenacor. Naquele momento era importante, mas não fui pionei-
ro, meu antecessor também presidia o Sincor-SP e a Fenacor, e 
chegou a presidir a Funenseg também.

Fui presidente do Sincor-SP por dois mandatos, saí, voltei e 
fui presidente por mais dois. Se contarmos o mandato do meio, 
em que eu fui vice-presidente, estou aqui na presidência desde 
1992. 

A dimensão que o Sindicato tomou não tem volta, não tem 
como ele diminuir. A grande renda do Sindicato são os sócios, 
que pagam voluntariamente as taxas. Mesmo com toda essa cri-
se que estamos atravessando, o Sindicato aumentou o número 
de sócios, hoje somos cerca de 11 mil. E aumentou de um jeito 
diferente. Antigamente o corretor se associava, depois deixava 
de pagar e continuava sócio. Desde nosso primeiro mandato nós 
excluímos todos que atrasam pagamento por mais de 90 dias. Fi-
zemos a mesma coisa quando assumimos novamente. O cadastro 
está atualizado e os associados estão pagando. Se isso acontece e 
o Sindicato aumenta sempre é porque traz benefícios.

Hoje eu acho ilógico um corretor não ser sócio do nosso Sin-
dicato. E não tem mais espaço para “picaretas”. A internet é im-
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piedosa, ela te cobra todos os dias, todos os segundos, não tem 
jeito. Com a diretoria também, do jeito que foi montada, com 
200 colaboradores – temos 29 comissões técnicas e 28 escritórios 
regionais, além dos 22 diretores eleitos – se houver alguma coisa 
errada, não há como esconder, há total transparência. Somos 200 
porta-vozes do Sindicato; em todos os cantos do Estado temos 
pelo menos um corretor como diretor. E temos muito ainda a 
crescer! Nossos representantes são verdadeiros defensores dos 
interesses do corretor de seguros, além de agentes do bem-estar 
social. Defender o corretor de seguros e defender o segurado é 
exatamente a mesma coisa!

3

Encerramento do 12º Conec. 
Leoncio de Arruda com o
astronauta brasileiro,
Marcos Pontes, 2006.
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Galeria dePresidentes
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Primeiro  presidente do Sin-
cor-SP. Foi um dos 25 corretores 
que participaram da reunião de 
fundação do Sincor-SP, no dia 
6 de fevereiro de 1934. Coube 
a ele explicar para os presentes 
as vantagens que os corretores 
teriam, organizando-se em sin-
dicato, em conformidade com o 
decreto 19.770, de 19 de mar-
ço de 1931. Indicado para presidir os trabalhos, acabou 
sendo eleito o primeiro presidente da entidade. 

No seu primeiro compromisso internacional como 
presidente, já mostrava grande interesse em defender a 
categoria. Ao lado de José Logullo e David Pinto Ferrei-
ra Morado, participou da 1ª Conferência Sul-America-
na de Corretores de Seguros, realizada em Buenos Aires, 
entre 23 e 27 de novembro de 1934, apresentando pro-
jeto de regulamentação de uma escola profissional para 
corretores de seguros. 

Foi o criador da Revista Securitas.

3

Armando Rebucci
de 1934 a 1937

Acervo do Sincor-SP
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Foi o presidente que mais tem-
po ocupou o cargo. Foram su-
cessivos mandatos por 35 anos, 
com apenas uma breve interrup-
ção entre 1962 e 1964. 

Também participou da reu-
nião de instalação do Sincor-SP, 
ocasião em que foi eleito tesou-
reiro. Foi o primeiro presidente 
a tomar providências concretas 
para a regulamentação da profissão de corretor de segu-
ros. Apresentou substitutivos a projetos de lei que trami-
tavam no Congresso. Fez contatos diretos com ministros 
do Trabalho. 

Em sua gestão, em 1964, foi aprovada a lei 4.594, que 
proíbe que pessoas sem qualificação façam a intermedia-
ção de contratos de seguros. 

José Logullo também era poeta. 

3

José Logullo
de 1937 a 1962 / de 1964 a 1971

Acervo do Sincor-SP
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Foi presidente em duas oportu-
nidades, que ele próprio costuma 
chamar de primeiro estágio do 
Sincor-SP. O sindicato, à época, 
tinha a filosofia simplista de ape-
nas amparar o vendedor. Porto 
procurou implantar o espírito de 
que o corretor precisava vender 
com mentalidade de serviço téc-

nico, especialmente para combater o fantasma da venda 
direta das seguradoras e da venda através dos bancos. 

Na sua segunda gestão, houve uma explosão de de-
senvolvimento, com novas indústrias, atividades comer-
ciais e exportações. O setor de seguros cresceu, grandes 
empresas estrangeiras vieram se instalar no Brasil, asso-
ciando-se a empresas nacionais e ajudando a fomentar o 
mercado. 

Apesar disso, o sindicato não logrou se expandir, por 
causa das restrições impostas pelo governo militar. Para 
conseguir se reunir, os corretores criaram, em 1972, o 
Clube dos Corretores de Seguros do Estado de São Pau-
lo. Porto diz que o desenvolvimento do Sincor-SP só 
ocorreu depois do seu segundo mandato, quando corre-
tores jovens se integraram à entidade. 

3

Roberto da Silva Porto
de 1962 a 1964 / de 1971 a 1973

Acervo do Sincor-SP
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Como presidente, foi um dos mais 
importantes artífices da criação da 
Federação Nacional dos Correto-
res de Seguros, a Fenacor. Em 21 
de março de 1975, depois de vários 
anos de adiamento, a Fenacor foi 
criada oficialmente, legalizada por 
uma Carta de Autorização do mi-
nistro do Trabalho, Arnaldo Prieto. 

Prosseguiu a luta contra a venda de seguros pelos 
bancos. A sua bandeira continuava sendo a luta contra a 
chamada reciprocidade bancária, em que bancos (inclu-
sive oficiais) obrigam clientes a adquirir seguros de vida, 
títulos de capitalização e até cartões de crédito interna-
cionais em troca da liberação de empréstimos. 

Em 1976, José Tolentino é eleito o primeiro presiden-
te da Fenacor e licencia-se do Sincor-SP. Em seu lugar 
assume o vice-presidente, Petr Purm.

3

José Quirino de Carvalho Tolentino
de 1974 a 1976

Acervo do Sincor-SP
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Petr Purm envolveu-se com o 
Sincor-SP durante a primeira pre-
sidência de Roberto da Silva Porto, 
em 1962. Fazia parte da diretoria 
quando foi regulamentada a pro-
fissão de corretor de seguros, em 
1964. Em 1972 integrou o gru-
po de 52 corretores que criaram o 
Clube dos Corretores de Seguros 

do Estado de São Paulo. 
Assumiu a presidência em 1976, com o afastamento 

de José Quirino de Carvalho Tolentino, que havia sido 
eleito presidente da Fenacor. Nessa época o Sincor-SP 
ocupava as instalações da Companhia Boa Vista de Se-
guros, na Rua Conselheiro Crispiniano. Graças aos es-
forços iniciais de Petr Purm o Sincor-SP conseguiria na 
gestão seguinte adquirir a sua primeira sede própria, um 
conjunto no 15º andar do Edifício Conde de Prates, na 
Rua Líbero Badaró.

3

Petr  Purm
de 1976 a 1980

Acervo do Sincor-SP
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Antes de presidir o Sincor-SP, 
atuou como inspetor regional de 
sinistros do IRB entre 1947 e 
1968. Em 1969 foi o responsável 
pela redação do Projeto de Reso-
lução do Conselho Nacional de 
Seguros Privados que criava no 
Brasil os cursos de habilitação 
profissional de corretor de segu-

ros. Seria a semente do que hoje é a Funenseg, a Fun-
dação Escola Nacional de Seguros. Também foi um dos 
fundadores e mentor do Clube dos Corretores de Segu-
ros de São Paulo. 

Presidindo o Sincor-SP, criou o Departamento de In-
terior para agregar corretores de cidades do interior de 
São Paulo ao sindicato. Criou também o Departamento 
de Aperfeiçoamento Profissional, para oferecer cursos e 
palestras de atualização para os associados. 

Ocupou simultaneamente o cargo de primeiro secre-
tário da Fenacor, na equipe de José Tolentino. Foi quem 
deu sequência às tratativas de Petr Purm e efetivou a 
compra da primeira sede própria do Sincor-SP.

3

José Francisco de Miranda Fontana
de 1980 a 1981

Acervo do Sincor-SP
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Foi extremanente ativo na arti-
culação política que visava dimi-
nuir a atuação dos bancos na co-
mercialização de seguros. Como 
presidente do Sincor-SP, chegou 
a ter dois encontros com o pre-
sidente João Baptista Figueiredo. 
No primeiro, em 26 de janeiro de 
1982, entregou ao presidente um 
relatório sobre o mercado de seguros no Brasil. A partir 
dessa reunião, logrou que o Conselho Nacional de Se-
guros Privados emitisse parecer que considerava ilegais 
as corretoras de bancos. No segundo encontro, em 17 
de março de 1983, foi levar as conclusões do grupo de 
trabalho constituído pelo Banco Central para analisar a 
atuação de conglomerados financeiros em diversos seto-
res econômicos.

Morreu antes de completar seu segundo mandato. 
Substituiu-o Octávio José Milliet.

3

Wolfgang Stefan Siebner
de 1981 a 1989

Acervo do Sincor-SP
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Assumiu a presidência do 
Sincor-SP em 1987, como vice-
presidente, em virtude do faleci-
mento de Wolfgang Siebner. Se-
ria eleito em 1989.

Considera sua principal con-
tribuição como presidente do 
Sincor-SP, ter acompanhado, du-
rante a elaboração da Constitui-

ção de 1988, os trabalhos dos deputados constituintes, 
em Brasília. Com a ajuda do corretor e deputado federal 
Antonio Henrique Cunha Bueno, procurou sensibilizar 
os parlamentares em relação à necessidade de bloquear a 
venda de seguros pelos bancos. Nessa missão chegou a fi-
car 189 dias em Brasília. O esforço resultou na aprovação 
e inclusão do artigo 192 na Constituição – até hoje não 
regulamentado. 

Durante a sua gestão enfrentou pelo menos três planos 
econômicos, que trouxeram alterações brutais no merca-
do de seguros. Iniciou a descentralização do Sincor-SP, 
implantando as delegacias regionais, que seriam trans-
formadas mais tarde em diretorias regionais. 

Foi também presidente da Fenacor. 

3

Octávio José Milliet
de 1989 a 1992

Acervo do Sincor-SP
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Começou a participar do Sincor-
SP em 1982, na gestão de Wolfgang 
Siebner, atuando na comissão de 
novos sócios. Abriu o sindicato para 
visitação e começou a promover 
eventos. Com a morte de Siebner, 
afastou-se para assumir a presidência 
da Acorsesp - Associação dos 

Corretores de Seguros do Estado de São Paulo. 
Em 1992 venceu a eleição e assumiu a presidência 

do Sincor-SP. Aproveitou o momento para iniciar cam-
panha de aumento de sócios, de quatrocentos para três 
mil. Modernizou o sindicato, fazendo com que operasse 
de forma similar a uma empresa privada. Criou delega-
cias regionais, o Disque Sincor. Implantou o Programa 
Cultura do Seguro. Entre 1994 e 1996 adquiriu os dois 
primeiros conjuntos que compõem a atual sede do Sin-
cor-SP, no 29º andar do Edifício Conde de Prates, na 
Rua Líbero Badaró, aos quais posteriormente vieram se 
juntar outros dois conjuntos.

Entre 2000 e 2004 fez parte da Federação Mundial 
dos Corretores de Seguros, em Bruxelas, na Bélgica, da 
qual foi presidente por um ano.

Na sua segunda gestão, acumulou a presidência da Fe-
nacor e da Funenseg.

Leoncio de Arruda
de 1992 a 1998 / de 2004 a 2010

Acervo do Sincor-SP
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Iniciou sua participação no 
Sincor-SP em 1962, integrando 
a diretoria de Roberto da Silva 
Porto. Foi, ao lado de Antonio 
D’Amelio, um dos 21 fundado-
res do Clube dos Corretores de 
Seguros de São Paulo, em 1972. 

Quando assumiu a presidência 
do Sincor-SP, em 1998, decidiu 
dobrar o número de associados, que era então de três 
mil. Aproveitando as condições deixadas pelo ex-pre-
sidente Leoncio de Arruda, apostou em campanhas de 
marketing e divulgação e conseguiu chegar perto de dez 
mil associados. 

Uma de suas bandeiras, como presidente, foi a redu-
ção dos impostos. Tentou incluir os corretores no sistema 
Simples, sem sucesso, apesar do grande esforço.  Traba-
lhou também pela isenção do corretor do recolhimento 
da Cofins.

3

João Leopoldo Bracco de Lima
de 1998 a 2004

Acervo do Sincor-SP
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Fatos Marcantes
do Sincor-sp
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U ma das maiores preocupações do Sincor-SP sempre 
foi lutar contra a venda de seguros pelos bancos, por-
que estes vendem com a mentalidade de venda de mais 

um produto pela agência. O papel do corretor, ao contrário, é de 
prestação de serviço, de assistência, portanto muito maior: ele é 
um profissional com preparo técnico, cuja atuação deve levar ao 
melhor atendimento do cliente. 

Desde a década de 1970, quando o Brasil viveu o “milagre eco-
nômico”, com o surgimento de indústrias e de novos nichos de 
comércio que propiciavam uma exportação pujante, ficou clara 
a necessidade de assistência técnica, na área de seguros. A vinda 
para o Brasil de corretoras estrangeiras, associadas a corretoras 
nacionais, foi o grande impulso para o desenvolvimento do cor-
retor brasileiro.

O movimento do Sincor-SP na direção de estimular a inde-
pendência dos corretores em relação às seguradoras, nos anos se-
guintes, ganhou força com a chegada à presidência de Wolfgang 
Siebner – um homem corajoso, que, em pleno governo militar, 
contestava as posições dos bancos e do próprio governo. Travou 
batalhas históricas com o então ministro Ernane Galvêas. 

A iniciativa de Siebner, na década de 1980, contra a venda de 
seguros pelos bancos, pode ser sintetizada nessa frase: “Banco é 
banco, seguro é seguro, corretor é corretor”. A campanha, em 
nível nacional, teve desdobramentos no Congresso Nacional. É 
uma luta que lamentavelmente não registra grandes conquistas, 
porque a despeito de tudo os bancos continuaram avançando. 
Eles montavam suas seguradoras e também uma corretora cativa, 
por vezes  em nome de um parente do diretor, burlando a lei. Isto 
acontece até hoje, inclusive em bancos estatais como o Banco do 
Brasil.

Por ocasião da Constituição de 1988, foi feito um trabalho 
intenso pelo Sincor-SP para tirar os bancos do ramo do seguro. 

a Luta contra a venda de
seguros pelos Bancos

Wolfgan Siebner, o 
presidente que iniciou a 
luta contra o privilégio 
dos bancos.

Acervo do Sincor-SP



70

Os bancos, acostumados a obter vantagens por meio de contatos 
com pessoas bem situadas nos círculos de poder, viram esse poder 
ser transferido para o Congresso. Com isso, tentaram manobras 
para manter o status quo. A estratégia do Sincor-SP foi montar 
uma operação de divulgação aos deputados constituintes da im-
portância do mercado de seguros e do papel do corretor. Nesta 
luta, o Sincor-SP contou com a orientação de um corretor que 
era deputado federal à época: Antonio Henrique Cunha Bueno, 
filho do também corretor e ex-deputado Antonio Silvio Cunha 
Bueno. 

O resultado prático foi excepcional, porque a Constituição 
contemplou o assunto no seu artigo 192. Ele estabelece que ban-
co não pode trabalhar em operação que não seja bancária, ou seja, 
não pode vender seguros. Mas uma ressalva colocada no artigo 
pôs tudo a perder: “Esta lei será regulamentada em lei comple-
mentar.” Em resumo, o país espera, há 21 anos, que a lei comple-
mentar seja votada.

Curiosamente, dois dias antes de a Constituição de 1988 ser 
promulgada, foi criada a BB Corretora de Seguros. O Banco do 
Brasil também comprou uma seguradora que existia na Asso-
ciação Brasil-Iraque, adquirindo os 50% que pertenciam ao Ira-
que, e cresceu muito no setor, incorporando outras seguradoras. 
O argumento para escapar da lei é dizer que a corretora pertence 
ao banco de investimentos e as seguradoras pertencem ao banco 
comercial. Nenhum governo, desde 1988, atentou para essa ques-
tão. Por isso a luta do Sincor-SP continua. 

O interesse dos bancos começou com o advento da cobrança 
bancária, que lhes mostrou que o setor de seguros poderia crescer 
muito. Por isso montaram suas seguradoras e corretoras, visando 
a um ganho extra pelo aproveitamento de uma brecha da lei. 

A crítica do Sincor-SP sempre foi a de que os gerentes de ban-
cos, nas metas que têm, são obrigados a vender seguros sem que 
conheçam minimamente o ramo. O fato é que as seguradoras, 
dentro de bancos, são divisões menores do negócio: fazem apenas 
a venda, pura e simples, e não se preocupam em contratar bons 
profissionais.
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O corretor vive 
da comissão paga 
pelo segurado. 
Portanto, é ao 
lado do segurado 
que ele deve 
estar.”

Marcos 
Kertzmann, 
associado histórico

“Outro problema dos bancos é a chamada “venda casada”, na 
qual, o banco força o cliente a fazer um seguro para obter um 
empréstimo. A venda casada é crime.

3

Octávio Milliet e 
Leoncio de Arruda no 
Congresso Nacional, 
na luta pelos direitos 
dos corretores de 
seguros, 1988.

Arquivo pessoal
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Um elemento de Progresso
o dpvat

O Sincor-SP oferece a toda população, de forma gratuita, 
informações e atendimento para encaminhar pedidos 
de indenização do Seguro DPVAT. 

DPVAT significa Danos Pessoais Causados por Veículos Au-
tomotores de Via Terrestre. O DPVAT é um seguro que indeniza 
vítimas de acidentes causados por veículos que têm motor próprio 
(automotores) e circulam por terra ou por asfalto (vias terrestres). 
Nessa definição, não se enquadram trens, barcos, bicicletas e aero-
naves. A mesma definição menciona que o Seguro DPVAT cobre 
danos pessoais, o que significa que não há cobertura para danos 
materiais, como roubo, colisão ou incêndio do veículo.

Outro dado importante é que o Seguro DPVAT é obrigatório. 
A Lei 6.194/74 determina que todos os veículos automotores de 
via terrestre, sem exceção, paguem o Seguro DPVAT. A obrigato-
riedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veícu-
los o recebimento de indenizações, ainda que os responsáveis pelos 
acidentes não arquem com essa responsabilidade.

O Seguro DPVAT oferece três coberturas, cada uma com seu 
valor de indenização:

• Morte – decorrente de acidente envolvendo veículos automo-
tores de via terrestre ou cargas transportadas por esses veículos.

• Invalidez Permanente Total ou Parcial – decorrente de aci-
dente envolvendo veículos automotores de via terrestre ou cargas 
transportadas por esses veículos. O valor da indenização é calcu-
lado com base no percentual de invalidez permanente enquadrado 
na tabela de Normas de Acidentes Pessoais. Para esse efeito, leva-
se em consideração o laudo médico emitido ao fim do tratamento 
e, conforme a necessidade, o laudo pericial. 
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• Despesas de Assistência Médica e Suplementar (DAMS) – 
decorrentes de tratamento realizado, sob orientação médica, por 
motivo de acidente envolvendo veículos automotores de via ter-
restre ou por cargas transportadas por esses veículos. A cobertura 
de DAMS prevê o reembolso de despesas devidamente compro-
vadas.
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Ao lado – Armando 
Rebucci e José Logullo 
com corretores e diretores 
do Sincor-SP, 1935.

Abaixo - Comitiva de 
seguradores da 3a. 
Conferência Brasileira de 
Seguros. Chegada ao 
aeroporto Salgado Filho, 
Porto Alegre, RS, 1957.

Acervo do Sincor-SP

Acervo do Sincor-SP
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O ano de 1972  transcorria sob o regime militar. Os 
sindicatos, entre eles o Sincor-SP, estavam engessados 
por causa de medidas restritivas impostas pelo governo. 

Como alternativa ao sindicato, 21 corretores decidiram fundar o 
Clube dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, no dia 
5 de outubro daquele ano. Como clube, podia manter reuniões de 
profissionais – e por isso mesmo o estatuto previa que só podiam 
participar profissionais que vivessem do seguro como profissão – 
para discutir questões políticas e técnicas da categoria. 

O Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo foi fundado 
pelos corretores: Abdon de Oliveira, Antonio D’Amélio (primei-
ro mentor), Benedito Dario Ferraz, Brasil Geraldo, Carlos Abreu 

o Clube dos 
Corretores de Seguros 

Almoço de 
confraternização dos 
corretores de seguro, s/d.

Acervo do Sincor-SP
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Antonio D´Amelio, um dos 
fundadores do Clube dos 
Corretores de Seguros.

Costa, Celso André, Cláudio Luiz Martins, Edgar César Portal 
Jorge, Geraldo Afonso Teixeira de Assumpção, Geraldo Resen-
de de Matos, Henrique Elias, Hermínio Brandão, João Leopoldo 
Bracco de Lima, José de Almeida, José Quirino de Carvalho To-
lentino, Leonídio Jorge Valente, Menotti Minutti Junior, Milton 
D’Amélio, Oswaldo Bevilacqua Festa, Oswaldo Montanini, Paulo 
Silveira, Petr Purm, Renato Rubens Rocchi Guedes de Oliveira, 
Roberto da Silva Porto e Zenio Vergueiro Sampaio.

Uma das realizações do Clube foi o primeiro seminário de se-
guros para jornalistas, em 1980, uma das iniciativas fundamentais 
para divulgar para o grande público o papel do corretor de seguros. 
A ideia inicial, de ampliação desses núcleos, foi alcançada. Atual-
mente existem clubes de corretores de seguros em todo o Brasil. 

Em muitas ocasiões, durante o governo militar, o Clube assumiu 
na prática o papel reservado ao Sincor-SP quando este ficou im-
possibilitado, pelas restrições conjunturais, de agir em defesa dos 
interesses dos corretores de seguros.

O Clube dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo 
continua a atuar. Seu site na internet é o www.ccssp.org.br .

Acervo do Sincor-SP
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A descentralização  foi um dos instrumentos fun-
damentais para o crescimento do Sincor-SP. Esse tra-
ço de modernização do sindicato começou com Octávio 

Milliet, que implantou as primeiras diretorias regionais, inicial-
mente denominadas delegacias regionais. A decisão foi tomada 
porque os sócios do Interior começaram a buscar mais o sindicato 
para resolver problemas com clientes e com bancos. 

Mas o grande movimento de criação de diretorias no interior 
ocorreu na gestão de Leoncio de Arruda. Além da criação de dire-
torias, houve a preocupação de definir funções, disciplinar ativida-
des, delegar o cadastramento de corretores de seguros da região e 
dar-lhes a responsabilidade do atendimento às reclamações. 

Leoncio de Arruda participou pessoalmente de todas as eleições 
de delegados, com o objetivo de estimular os corretores de cada 
região a se sindicalizarem. Tinha um grupo que o acompanhava, 
numa van ou em carros próprios, com um mapa na mão. Faziam 
reuniões na sexta-feira em uma cidade, no sábado em outra próxi-
ma, e no domingo em uma terceira. Esse movimento fez o número 
de associados subir de 400 para 1.000, em pouco tempo. 

A vantagem da regional é a facilidade de contato com os corre-
tores da área por ela coberta. É uma estrutura enxuta, com no má-
ximo dois funcionários, que presta praticamente todos os serviços 
oferecidos pelo Sincor-SP, na sede.

Para a implantação de uma diretoria regional, o Sincor-SP 
monta a estrutura física de escritório, inclusive auditório para até 
50 pessoas. Com essa estrutura, as diretorias regionais promovem 
cursos de atualização, intermedeiam questões com as companhias 
de seguros, fazem o cadastro de corretores e dão atendimento di-
reto ou telefônico. Realizam também encontros regionais mensais 
de corretores, para discutir seus problemas, muitas vezes com par-
ticipação de líderes políticos locais. Essas discussões influenciam 
os trabalhos das comissões técnicas. 

interiorização 
– as Diretorias Regionais
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Há 28 diretorias regionais, instaladas nas principais cidades do 
Estado de São Paulo. Em 2004 foram abertas quatro regionais 
na capital, uma em cada zona cardeal: Leste, Sul, Norte e Oeste. 
A função não é remunerada: o diretor recebe apenas reembolso 
por viagens realizadas a trabalho pelo Sincor-SP. A eleição dos 
diretores regionais é realizada por meio de voto secreto, simulta-
neamente com a do presidente. Para a candidatura é necessário ser 
corretor e associado ao Sincor-SP. 

ABCDMR
Araçatuba
Araraquara
Assis
Barretos
Bauru
Campinas
Franca
Guarulhos
Jundiaí
Marília
Mogi das Cruzes
Nova Alta Paulista
Osasco

Diretorias regionais:

Piracicaba
Presidente Prudente
Ribeirão Preto
Santos
São Carlos
São João da Boa Vista
São José dos Campos
São José do Rio Preto
Sorocaba
Taubaté
Zona Leste (Capital)
Zona Norte (Capital)
Zona Oeste (Capital)
Zona Sul (Capital)

3
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Reunião dos 
diretores regionais 
do Sincor-SP no 
Maksoud Plaza, 2009.
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Acervo do Sincor-SP

Ao lado – encerramento do 
12º Conec, 2006.

Abaixo – encerramento do 
13º Conec, 2008.
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Os Conecs  (Congresso dos Corretores de Seguros), bi-
anuais, começaram em 1982, a partir de decisão do 2º 
Congresso Nacional, só cumprida efetivamente por São 

Paulo e adotada com o objetivo de manter a mobilização da classe, 
já que os encontros nacionais só acontecem de 2 em 2 anos. Muitos 
acharam que seria demais, mas hoje, pela importância que assumi-
ram, os congressos estaduais do Sincor-SP se tornaram o maior 
evento do setor de seguros do País.

A 13ª edição do Conec, realizada em 2008, foi marcada pelo 
recorde de público: 6,5 mil corretores de seguros e profissionais do 
setor, além de 850 prestadores de serviços.

No Conec, são discutidos os assuntos que mais preocupam os 
profissionais do setor no momento. O evento dura três dias e tem 
várias atividades. Em 2008, foram 32 debates e uma feira de pro-
dutos e serviços do mercado de seguros.

3

o C onec
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O Sincor-sp obteve  importantes recursos com a di-
vulgação do Seguro DPVAT e consolidou a sua estabi-
lidade econômica com o Plano Real. Por isso, passou a 

ter recursos para investir em duas áreas: divulgação e atendimento. 
Junte-se a isso o fato de que Leoncio de Arruda acumulava a pre-
sidência do Sincor-SP e da Fenacor, e assim conse-
guiu dimensão nacional para as ações que o sindica-
to empreendia. Foi o que se deu, por exemplo, com 
o Programa Cultura do Seguro, que o Sincor-SP 
implantou e levou em seguida para a Fenacor, que o 
colocou em prática em todo o país. 

São Paulo é a mola-mestra do Programa Cultura 
do Seguro e de sua divulgação. 

Uma pesquisa mostrou um dado preocupante: ao 
perguntar a clientes com quem faziam seguros, a 
resposta era sempre o nome de uma seguradora. Por 
isso, o Sincor-SP capitaneou ações de merchandising 
que objetivavam tornar o corretor de seguros uma 
figura conhecida em todo o Brasil. A principal ação 
foi uma sequência de inserções em novelas da TV 
Globo e outras emissoras, para fixação do corretor 
de seguros na memória da população.

Neste contexto, foi idealizada  uma campanha 
publicitária estrelada pelo ator Tony Ramos e ou-
tra com dois apresentadores conhecidos do público: 
Carlos Bianchini e Hélio Rosas. 

A comunicação foi reforçada com campanhas temáticas relacio-
nadas com o Dia do Corretor de Seguros, celebração dos 200 anos 
dos seguros no Brasil, e comemoração dos 500 anos do Descobri-
mento do Brasil. 

Em 1994, o Sincor-SP criou o departamento de marketing.

Comunicação com o
público Externo

Serginho Groisman 
num dos eventos da 
Cultura do Seguro.

Acervo do Sincor-SP
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o Sindicato e
seu Associado

5
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Desde os primórdios  do Sincor-SP, a diretoria per-
cebeu a importância da divulgação para a vida da entida-
de. Já em maio de 1937, pouco mais de dois anos depois 

da fundação, o sindicato criava o seu Departamento de Publicida-
de e Propaganda, e um mês depois lançava a revista Securitas, con-
siderada órgão oficial do sindicato. Era responsável por ela, com o 
cargo de diretor-gerente, José Logullo. Evidentemente, a publica-
ção de 32 páginas tinha o objetivo de massificar o produto seguro, 
mas contribuiu, também, para a divulgação da classe dos correto-
res de seguros. Era mantida por meio da publicação de anúncios, 
principalmente de companhias seguradoras, como a Equitativa, a 
Companhia Nacional de Seguros, a Sul América e a Companhia 
de Seguros da Bahia. 

O sucessor da revista Securitas foi o JCS - Jornal dos Corretores 
de Seguros, lançado em 1974. Foi o primeiro veículo do setor a ser 
editado regularmente. O JCS era publicado pelo Clube de Cor-
retores de Seguros – é preciso lembrar que os sindicatos estavam 
sob sérias restrições impostas pelo governo militar e que o Clube 
funcionava como alternativa, sob o comando, então, de Antonio 
D’Amelio. Anunciavam, no JCS, entre outras, as seguintes com-
panhias: Indiana, Marítima, Brasil, Generalli, Paulista, Adriática, 
Porto Seguro e Vera Cruz.

3

da Securitas ao JCS
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O Sincor-SP busca , incessantemente, obter benefí-
cios na forma de convênios, serviços ou parcerias que 
possam ser oferecidos ao associado. Prova disso é a ata 

da sessão realizada em 11 de dezembro de 1936, onde vemos que 
foi lida “uma carta da Pharmácia Thesouro, com que a mesma 
offerece os seus préstimos aos nossos associados, concedendo um 
desconto de 20% nos preços dos preparados de laboratório e de 
5% nos artigos de drogaria. Tal offerecimento foi conseguido pelo 
con-sócio Snr. Fidélio Pemona, a quem ficou resolvido agradecer 
na primeira opportunidade”.

Dai para frente a evolução foi constante. Além de auxiliar o cor-
retor a aprimorar-se profissionalmente, e de oferecer uma série de 
benefícios, o Sincor-SP também providencia o encaminhamento 
da documentação do corretor que deseja abrir uma corretora de 
seguros.

x O cadastro

 A cada três anos, por determinação da Susep, o corretor de segu-
ros precisa atualizar seu cadastro no Sincor-SP. O recadastramento 
funciona não só como uma espécie de censo, para acompanhamen-
to da situação pessoal e profissional do corretor, mas é também 
uma forma de disciplinar o mercado e proteger o próprio corretor. 
A principal finalidade do recadastramento é saber quem está atu-
ando e quem não está mais atuando. 

Uma equipe de 100 funcionários (incluídas as sedes regionais) 
atende os 28.000 corretores de seguros do estado de São Paulo. 
Corretores do Interior podem fazer o recadastramento nas pró-
prias diretorias regionais. 

do Cadastro aos Benefícios
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x Os benefícios

O Sincor-SP tem um Departamento de Benefícios que oferece 
mais de vinte serviços para os associados. 

O departamento de benefícios tem foco no associado, mas aten-
de também não-sócios, procurando fazer com que se associem. 
Trabalha para implantar novos benefícios na medida das necessi-
dades levantadas. 

3
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a Unisincor

A certeza de que uma boa formação é fundamental para 
qualquer profissional levou o Sincor-SP a fechar parce-
rias para oferecer treinamento regular sobre temas varia-

dos de interesse dos corretores.
O primeiro passo foi uma pesquisa que procurou identificar as 

necessidades do corretor de seguros. Identificadas estas necessi-
dades, foram contratados especialistas para dar palestras e cursos 
no sindicato. Os cursos iniciais versaram sobre vendas, a principal 
necessidade do corretor. Atualmente são feitos treinamentos mo-
dulares, distribuídos em cursos administrativos, comportamentais, 
técnicos e motivacionais. São realizados na sede do Sincor-SP e 
também nas regionais. É um programa aberto, ou seja, novos cur-
sos podem ser promovidos, a pedido dos associados. 

Com a ampliação do número de cursos, ficou clara a necessidade 
de se unir todos os cursos oferecidos pelo Sincor-SP. Isso levou à 
criação da Unisincor – Universidade Corporativa Sincor-SP. 

O número de corretores atendidos pelos cursos, no sindicato, era 
de cerca de 20 por mês, antes de 1995. Hoje, são atendidos mais 
de 40 por semana. Os cursos são abertos para os corretores e seus 
funcionários.

O site www.unisincor.com.br disponibiliza o calendário dos 
treinamentos oferecidos. O site promove enquetes para sugestão 
de temas para novos treinamentos.
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D isque S incor

O Disque Sincor  existe desde 1993 para resolver e 
intermediar os problemas que acontecem entre segura-
doras e corretores de seguros. É uma área apoiada pelo 

departamento técnico e pelo departamento jurídico e tem a tarefa 
primordial de defender os direitos do corretor de seguros. Também 
auxilia na interpretação de leis, circulares e decretos. 

Durante o ano de 2008 o Disque Sincor recebeu cerca de 70 
ligações por dia. Do total de atendimentos, 67% eram relacionados 
com o ramo de seguros de automóveis. 

O acesso pode ser feito por e-mail, por telefone ou pelo site 
www.sincorsp.org.br. No entanto, recomenda-se o uso do site, 
onde as denúncias podem ser preenchidas e enviadas por formulá-
rio eletrônico, agilizando o atendimento. 

O Disque Sincor tenta resolver na esfera administrativa os pro-
blemas junto às seguradoras. As questões mais comuns se referem 
a comissões em atraso; sinistros que demoram para ser regulados; 
problemas com veículos de segurados em oficinas, problemas de ve-
ículos que saem das oficinas, mas não deveriam ter sido liberados 
porque ainda têm algum problema; devolução de proposta fora de 
prazo; descadastramento e cadastramento de corretor.

Todo o processo do atendimento do Disque Sincor é gratuito.
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É uma ferramenta  nova que oferece segurança às tran-
sações oficiais. Com grande investimento, o Sincor-SP 
credenciou-se junto ao governo federal para criar a AC-

Sincor-SP (autoridade certificadora digital). Com isso, o Sincor-
SP disponibiliza ao corretor, e a toda pessoa física ou jurídica in-
teressada, a sua certificação digital, mediante custo razoável, seja 
de e-CPF ou e-CNPJ. O processo faz parte de uma iniciativa de 
moralização e uso produtivo da Internet, oferecendo segurança às 
partes que estão ali transacionando. Além de agilizar processos, 
elimina papéis. Várias categorias, como advogados, contabilistas, 
tribunais de justiça, já utilizam a certificação.

Com o e-CPF uma pessoa ou empresa pode, por exemplo, aces-
sar a Receita Federal e visualizar todo o imposto de renda que en-
tregou, e ainda obter certidões negativas rapidamente. Atualmente, 

as pessoas jurídicas com faturamento acima de cinco 
milhões por ano são obrigadas a entregar as declara-
ções de imposto de renda pela certificação digital. 

Este é um produto novo que tende a crescer. 
Qualquer empresa corretora pode ser certificada, 
pelo Sincor-SP, para ser uma autoridade de registro 

(AR) e assim comercializar a certificação digital para os seus clien-
tes. Atualmente o Sincor-SP conta com 15 autoridades de registro 
(ARs) vinculadas. 

A visão pioneira do Sincor-SP com o projeto de certificação 
visa capacitar o corretor de seguros com uma ferramenta eletrônica 
moderna para emitir suas apólices; agilizar o processo de fechar ne-
gócios; além de dar oportunidade para o corretor de comercializar 
mais um produto e ganhar comissões vendendo essa tecnologia.  

Certificação D igital
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Criada para  servir de canal de atendimento privilegiado 
aos associados, além de atender todas as pessoas que par-
ticipam da entidade, a Ouvidoria do Sincor-SP tem por 

objetivo orientar e prestar informação a quem a procura, seja públi-
co interno ou público externo. Sua média de atendimentos diretos 
é de 70 por semestre, para um total de mais de 10.000 associados. 
Em geral, o que mais ocorre são pedidos de auxílio relacionados a 
problemas com seguradoras, devido a dificuldades de falar com esta 
ou aquela pessoa sobre o que está sendo pleiteado ou reclamado. 

A ouvidoria não resolve problemas, porque não é esta sua função, 
mas encaminha os pleitos para as áreas responsáveis e acompanha 
o trâmite para garantir a resolução.

Ouvidoria
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São equipes de colaboradores qualificados, especialistas 
em suas áreas, que se reúnem periodicamente, na sede do 
Sincor-SP, para discutir melhorias, reformas etc. Se um cor-

retor tem alguma dúvida, pode fazer contato direto e pedir auxílio 
para a própria comissão. 

Hoje, entre comissões técnicas de seguros e comissões não-téc-
nicas que apoiam o sindicato, existem aproximadamente 29. Essas 
comissões são formadas por corretores de seguros sócios do Sincor-
SP. Cada uma tem um coordenador e quatro ou cinco integrantes. 
São convidados corretores especialistas em suas áreas, que dão sua 
colaboração no mínimo uma vez por mês, sem nenhuma remu-
neração, para ajudar, no sentido de sugerir melhores produtos e 
dar esclarecimentos para a categoria sobre o que acontece em suas 
comissões e no mercado de seguros.

O papel das comissões na prática é revindicar dos órgãos do 
mercado de seguros medidas para favorecer o consumidor.

As comissões técnicas são as seguintes:

x Comissão Feminina – Tem por objetivo analisar e de-
senvolver produtos de seguros destinados à mulher.

 
x Cultura do Seguro – É um programa educacional que 
busca sensibilizar os jovens do Ensino Médio e dos cursos superio-
res sobre a importância de um planejamento pessoal e familiar para 
a proteção da vida e do patrimônio.

 
x Automóvel – Tem como objetivo analisar as circulares da 
Susep que tratam do seguro de automóvel, suas condições técni-
cas e de comercialização, com intuito de proteger e alertar todo o 
mercado de seguros contra possíveis falhas, equívocos e irregulari-
dades.

 

Comissões Técnicas
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x Benefícios – Tem como objetivo trazer novos benefícios 
aos corretores de seguros sócios do Sincor-SP, atraindo assim no-
vos sócios.

 
x Crédito e Garantia – Objetiva divulgar aos correto-
res de seguros as “boas práticas” de como operar com seguros de 
crédito e garantia, esclarecendo todas as dúvidas técnicas sobre o 
assunto.

 
x Contra Venda Casada – Visa conscientizar e esclare-
cer corretores de seguros e consumidores sobre a prática de venda 
casada, que é crime, e também combater os preços diferenciados 
dentro da mesma corretora.

Acervo do Sincor-SP
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x Cursos – Tem por objetivo oferecer cursos presenciais de 
capacitação e atualização técnica aos corretores de seguros do Sin-
cor-SP e seus funcionários.

 
x Disque Sincor – Tem por finalidade auxiliar o corretor 
de seguros e consumidores nas soluções de problemas junto às se-
guradoras.

 
x Ética – Visa o atendimento a corretores de seguros que de 
alguma forma tenham sido afetados por práticas contrárias ao Có-
digo de Ética Profissional dos Corretores de Seguros. Dá atendi-
mento também aos consumidores e seguradoras que tenham sido 
prejudicados por corretores de seguros no exercício da profissão.

x Intersindical – Encontrar soluções conjuntas, entre os 
sindicatos, para os problemas técnicos, operacionais, comerciais e 
do poder público, que melhorem e otimizem o trabalho das corre-
toras e seguradoras, beneficiando o consumidor.

 
x Jovem Corretor de Seguros – Tem como objetivo 
básico promover uma maior integração e participação dos jovens 
corretores de seguros que estejam ingressando no mercado.

 
x Jurídico – Visa assessorar os corretores de seguros associa-
dos sobre os diversos aspectos jurídicos em suas áreas de atuações, 
analisar todas as novas leis que envolvem seu dia-a-dia, alertar so-
bre os riscos da profissão e orientar para que não tenham proble-
mas judiciais e extrajudiciais.

 
x Legislação – A comissão tem por finalidade interagir, 
examinar, acompanhar e sugerir assuntos relacionados às normas 
e leis, analisando e propondo modificações que aperfeiçoem a pro-
fissão de corretor de seguros.

 
x Marketing – Responsável pela divulgação institucional 
dos corretores de seguros e do Sincor-SP.
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x Perfil do Corretor Moderno – Objetiva criar 
modelo ideal de atuação do corretor moderno, para uma empresa 
sociedade anônima, limitada, cooperativa ou corretor autônomo.

 
x Político-Parlamentar – Promover gestões legítimas 
em defesa dos interesses dos corretores de seguros junto ao Po-
der Legislativo, tanto na elaboração como na modificação de Leis 
Complementares.

 
x Promeseg (Programa de Padronização, Readequação 
e Organização para o Mercado de Seguros) – Tem por objetivo 
atender as necessidades dos Corretores de Seguros, analisando, 
equacionando e propondo soluções para assuntos pertinentes ao 
dia-a-dia do corretor de seguros.

  
x Responsabilidade Civil Geral – Conscientizar 
os corretores de seguros sobre as mudanças de suas responsabilida-
des, em decorrência das alterações legais e operacionais.

 
x Resseguros – Objetiva esclarecer as atividades ressegu-
radoras e informar sobre oportunidades que poderão surgir para o 
corretor de resseguros e o próprio corretor de seguros.

 
x Riscos Patrimoniais – Tem por objetivo analisar os 
pacotes multirriscos, disponibilizando alerta aos corretores sobre 
características importantes dos produtos.

 
x Riscos de Engenharia – Visa mostrar aos corretores 
de seguros as oportunidades de negócios, envolvendo a engenharia 
desde a pequena construção até uma hidroelétrica.

 
x Rural – O objetivo da comissão é discutir assuntos relacio-
nados ao seguro agrícola, à pecuária, ao patrimônio do produtor 
rural, levando ao conhecimento dos corretores de seguros esse ni-
cho do mercado.
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x Saúde – Tem por objetivo informar e esclarecer a respeito 
das operadoras de planos de saúde.

 
x Seguros Obrigatórios – Busca divulgar os seguros 
obrigatórios existentes e suas principais características, acompa-
nhando possíveis alterações no segmento.

 
x Social – Responsável pelas importantes ações de respon-
sabilidade social e sustentabilidade do Sindicato. Os corretores de 
seguros são reconhecidos como “agentes do bem estar social”, iden-
tidade criada pela comissão, pelo fato de que já levavam tranquili-
dade e segurança à população através de suas profissões e reforçam 
essa vocação com as ações de voluntariado.

 
x Tecnologia – Visa divulgar, planejar, direcionar o cre-
denciamento de autoridades de registros (AR’s) para certificação 
digital além de outros assuntos relativos à informática.

 
x Transportes – Foi criada para desmistificar o Seguro 
Transporte e incentivar os corretores de seguros a comercializá-lo, 
bem como analisar e propor modificações às circulares da Susep.

 
x Tributos – O objetivo da comissão é analisar o sistema tri-
butário aplicável à corretagem de  seguros e propor e desenvolver 
ações para diminuição da  carga tributária.

 
x Vida, Previdência e Capitalização – Visa in-
formar sobre os produtos de seguros de pessoas, enaltecendo sua 
importância social.

3
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Com a implantação do Disque Sincor, o sindicato 
começou a resolver problemas dos segurados. Uma pes-
soa que tivesse um problema com uma corretora, em vez 

de ir à Justiça, poderia consultar o Sincor-SP antes. A demanda 
aumentou, apesar de o sindicato não ser muito conhecido. Quem 
gozava de prestígio junto à população era o Procon. Algumas uni-
dades dessa entidade, quando recebiam consultas sobre seguros, 
em vez de mandar um advogado estudar o assunto, começaram 
a pedir o parecer do Sincor-SP. O resultado lógico foi um con-
vênio com o Procon. O sindicato passou a providenciar pareceres 
técnicos, depois analisar os casos, de maneira totalmente isenta e 
gratuitamente, como contribuição para desafogar esse órgão e para 
acelerar o processo de resolução de problemas. O Sincor-SP, hoje, 
chega a contatar a seguradora, fazendo a intermediação entre ela e 
o Procon. Em praticamente 99% dos casos, as seguradoras acatam 
a recomendação dada pelo Sincor-SP.

Foi firmado também com o Ministério Público um Termo de 
Cooperação Técnica em defesa da sociedade, em que o Sincor-SP, 
com sua expertise, presta apoio e orientação aos membros do Mi-
nistério Público, para o melhor atendimento do consumidor. Além 
disso, existe o departamento jurídico responsável pela assistência 
especializada aos associados.

3

Assistência Jurídica
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A Credicor-SP , Cooperativa de Crédito Mútuo dos 
Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, foi criada 
em 12 de julho de 2007, autorizada por uma patente do 

Banco Central concedida em fevereiro de 2006. Funciona como 
banco, com talão de cheques, cartão de crédito e de débito e demais 
serviços inerentes, todos voltados para o corretor de seguros e para 
os funcionários das corretoras de seguros, além dos seus ascenden-
tes e descendentes. Atende também os funcionários do Sincor-SP 
e os funcionários da própria cooperativa. 

O sistema cooperativo de crédito no Brasil, até 2008, represen-
tava 1,5% do sistema financeiro nacional; hoje representa 3%. E o 
governo federal tem incentivado o crescimento das cooperativas. 

Como a Credicor-SP não visa lucros, as taxas são diferenciadas 
e o cotista não paga tarifas bancárias. Sua situação é estável, com 
R$ 2 milhões captados, entre depósitos à vista e depósitos a prazo, 
que são aplicações com recibo de depósito cooperativo. O coope-
rado recebe, proporcionalmente à sua movimentação financeira, as 
“sobras” anuais e o capital é remunerado em 12% ao ano. 

No início, a Credicor-SP teve todo o apoio do Sincor-SP, mas 
hoje funciona com independência. 

A Credicor-SP está ligada à Cecresp (Central das Cooperativas 
de Crédito do Estado de São Paulo) e ao Sicoob (Sistema de Co-
operativas de Crédito do Brasil). Um cooperado de Campinas, por 
exemplo, pode entrar em uma cooperativa ligada ao sistema Sicoob 
em qualquer cidade do estado de São Paulo e consegue sacar ou 
depositar, como se estivesse em sua própria agência.

3

Credicor – sp
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O s Eventos  promovem o intercâmbio entre segurado-
ras e corretores de seguro. O Departamento de Eventos 
é o responsável pela produção de congressos, workshops 

e fóruns que têm por objetivo disseminar conhecimento e fortale-
cer estas relações.

O primeiro grande evento realizado pelo Sincor-SP foi o Conec, 
em 1982. No início a feira expositora era pequena, com estandes 
reduzidos, mas ano a ano crescia em número de participantes. O 
sindicato então resolveu investir nessa área e toda a renda gerada 
era revertida para o seu crescimento, ou seja, para os próprios cor-
retores de seguros. Hoje o departamento continua atuante. Além 
do Conec, promove regularmente os seguintes eventos:

Encor – Encontro dos Corretores de Seguros, é realizado men-
salmente em diversas regiões do Estado.

O encontro estadual é realizado geralmente em Águas de Lin-
dóia. Em 2009 participaram 1.400 pessoas, incluindo corretores e 
acompanhantes.

O evento do Dia Internacional da Mulher, dedicado à mulher 
corretora de seguros, também é regular, sempre em data próxima 
ao dia 8 de março. Costuma reunir cerca de 500 mulheres.

Desde 2006, os sócios do Sincor-SP têm uma festa de confra-
ternização de final de ano. É realizado um jantar com show, e o 
valor arrecadado com a adesão é revertido para ações sociais. Em 
2008 a arrecadação foi revertida para as vítimas das enchentes de 
Santa Catarina, na forma de onze mil artigos de higiene e quatro 
mil litros de água.

Os eventos do Sincor-SP ganharam grande credibilidade e são 
bastante prestigiados pelos associados.

3

Departamento de Eventos
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Abertura do encontro e 
uma das palestras em 
Águas de Lindóia, 2007.
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projetos de
Responsabilidade Social

x Padaria agente do bem-estar social 

Nestas padarias,  as pessoas aprendem panificação, 
para terem uma profissão e gerar renda. Em 2006, o 
Sincor-SP iniciou este trabalho com a compra de 28 

padarias, uma para cada diretoria regional. As diretorias sele-
cionaram, para doação, entidades que atendem pessoas carentes, 
dentro dos padrões de higiene previstos em lei. Posteriormente, 
o total de padarias doadas chegou a noventa e uma. As primeiras 
que recebem o curso passam a ser capacitadoras para as próximas 
pessoas. Em quatro, cinco horas, elas explicam o funcionamento 
das padarias e como fazer as receitas. Também são promovidos 
eventos utilizando as padarias: dia da pizza, festa junina. As pa-
darias dão oportunidade para que os corretores de seguros se en-
volvam em projetos sociais e estejam mais presentes no próprio 
sindicato.

Para obter recursos para adquirir padarias, o Sincor-SP vende 
kits de camiseta e boné com logo da marca Agente do Bem-Estar 
Social. A marca foi criada em 2005, num encontro de corretores 
em Águas de Lindóia.

Os corretores costumam comprar kits para presentear clien-
tes. E os próprios clientes compram o kit para ajudar o projeto. 
Com a venda de 60 kits é possível reverter o saldo em uma nova 
padaria. 

O corretor de seguros é um agente de bem-estar social apenas 
pelo fato de oferecer proteção para as pessoas; vinculando-se a 
um projeto comunitário como o das padarias, reforça ainda mais 
o seu papel de agente de bem-estar social para sua comunidade. 

De dois em dois meses a diretoria do Sincor-SP visita as enti-
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dades beneficiadas, para que o projeto das padarias artesanais não 
pare. O objetivo não é só abrir padarias artesanais, mas mantê-
las em funcionamento. 
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x Beber e Dirigir Não é Seguro

Antes mesmo de entrar em vigência a chamada “lei seca” o Sincor-
SP já fazia campanha com a frase: “Beber e dirigir não é seguro”. 
Isso levou o corretor de seguros a incorporar a responsabilidade de 
esclarecer o seu cliente de que, se ele dirigir com alto teor alcoólico 
no sangue, estará sob maiores riscos de acidentes. 

Em conjunto com a Fundação Faculdade de Medicina, a Prefei-
tura de São Paulo e a Companhia de Engenharia de Tráfego, foi 
elaborada uma pesquisa. Os assistentes, voluntários e corretores de 
seguros que integram o programa do agente do bem-estar social 
foram para as ruas. Foram aplicados 2.500 formulários de pesquisa, 
com resultados importantes para a redução de consumo de álcool 
pelos motoristas.
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Depoimentos

6
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Eurico Lindenheim  tinha 22 anos em 20 de junho 
de 1940, data em que foi admitido como associado do 

Sincor-SP, com a ficha de inscrição assinada pelo presidente 
José Logullo. 

Nascido em Berlim, tinha vindo para o Brasil em 1937, 
aos 19 anos, fugindo da perspectiva de guerra. Pouco depois 
de chegar, respondeu a um anúncio de um austríaco que que-
ria ampliar a carteira de seguros, principalmente residenciais, 
para famílias de origem germânica. Trabalhou por três anos 
no escritório da Rua Líbero Badaró. Depois de algum tempo 
saiu do escritório para apostar no ramo industrial, que des-

O Sócio mais antigo do 
Sincor-SP
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pertava no Brasil. Comprava uma revista de negócios onde 
constava a constituição de firmas novas, recortava o texto, 
colava num papel de acordo com o bairro e ia fazendo as 
visitas, em geral, deparando-se com indústrias pequenas (um 
desses clientes, que era uma pequena oficina, veio depois a 
ser a Cofap, de Santo André). Teve sucesso, abriu a Eurico 
Lindenheim Seguros. 

Ele comenta que, logo depois de ter entrado no sindicato, 
nos primeiros anos do Sincor-SP, assumiu algum cargo na di-
retoria, mas não se lembra qual. “Faz quase 70 anos...”

Eurico afirma que foi graças à sua amizade com Abrahão 
Garfinkel, diretor da Companhia Boa Vista de Seguros que 
o Sincor-SP obteve a benesse de ocupar um andar no prédio 
da Rua Conselheiro Crispiniano. Garfinkel comprou depois 
a Porto Seguro e chegou a oferecer a Eurico 6% das ações da 
empresa. “Não aceitei porque não acreditava que ia dar certo. 
Lamento até hoje. Amargamente!” 

João Leopoldo Bracco de Lima, que mais tarde seria pre-
sidente do Sincor-SP, foi funcionário de Eurico, ganhando 
400 cruzeiros. Mais tarde foram sócios, numa empresa cha-
mada Libra, nome vindo da junção das sílabas iniciais dos 
dois sobrenomes. 

Eurico, que foi um dos mentores do Clube dos Corretores, 
trabalhou até o ano 2000, quando tinha 82 anos. Aposentou-
se, mas diz que continua trabalhando em espírito. “Acompa-
nho o jornal do sindicato e todos os sábados assisto ao pro-
grama do Leoncio de Arruda na TV.”
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Paulistano , Marcos Kertzmann entrou no mercado de se-
guros para seguir os passos do pai, emigrado da Rússia na 

Primeira Guerra. O envolvimento com pessoas ativas na política 
partidária levaram o jovem Marcos a interessar-se pela carreira 
política. Ao associar-se ao Sincor-SP, na década de 60, já se pre-
parava para assumir cadeira na Câmara dos Vereadores.  Em 1966, 
dois anos depois do golpe militar, foi eleito deputado federal, para 
um mandato que deveria ir até 1970. Mas foi cassado e teve os 
direitos políticos suspensos por dez anos, pelo Ato Institucional 
número 5, em 6 de janeiro de 1969. Era, ao lado de Antonio Sílvio 
Cunha Bueno (também cassado), o único deputado que represen-
tava o mercado de seguros em Brasília. Eram os dois únicos cor-
retores de seguros na Câmara dos Deputados. Obrigado a aban-

Marcos Kertzmann

“Tenho uma posição muito pragmática em relação 
à profissão: o corretor vive da comissão paga pelo 
segurado; portanto, é ao lado do segurado que ele 

deve estar.”
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donar a política, Marcos Kertzmann dedicou-se à sua corretora e 
a ajudar, como pôde, o sindicato. 

Marcos Kertzmann acompanhou de perto, no Congresso, a 
questão dos seguros de acidentes de trabalho, conduzida pelo en-
tão ministro do Trabalho e Assistência Social, Jarbas Passarinho. 
Na época, a luta pela desestatização desses seguros era mais im-
portante para os corretores do que para as companhias, porque a 
carteira era altamente rentável. 

Também participou da luta contra seguradoras pertencentes a 
bancos. “Os gerentes de bancos, nas metas que têm, são obrigados 
a vender seguros, só que não sabem absolutamente nada do ramo. 
As seguradoras, dentro de bancos, são divisões menores do negó-
cio, portanto não têm grande importância. Por isso mesmo não se 
preocupam em contratar especialistas.” 

Ele considera que, desde que foi introduzida a informática, 
pequenos escritórios de contabilidade que não acompanharam 
a tecnologia, por exemplo, perderam clientes e foram migrando 
para o ramo de seguros. Com isso, corretores mais antigos e mais 
preparados começaram a ter competição de novos corretores sem 
experiência e sem preparo. 

Nessa conjuntura é que vê o grande papel do sindicato como 
elemento estruturante. “O período de maior modernização do 
Sincor-SP deu-se na gestão de Leoncio de Arruda. O sindicato 
lutava com a falta de recursos. O que o presidente fez? Ao con-
trário do que todo mundo esperaria, fez uma jogada inteligente: 
baixou as mensalidades. Em vez de ter menos recursos, a estraté-
gia fez aumentar o número de associados, que saltou de 400 para 
quase 3.000 – ou seja, o caixa do sindicato melhorou muito. Fez 
mais: procurou as companhias de seguros e pediu patrocínio para 
os eventos do sindicato, sempre com o argumento da divulgação 
que as marcas dos patrocinadores teriam. Antigamente, os nos-
sos congressos só falavam de seguros e do corretor de seguros. 
Hoje, todos os temas importantes da atualidade econômica são 
debatidos, porque de alguma forma servem para deixar o corretor 
mais preparado para a sua tarefa profissional. Esse novo conceito 
levou as empresas a acharem importante participar dos eventos do 
Sincor-SP.” 
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Essa firmeza de propósito  pode ser traduzida em le-
aldade, a palavra que define a personalidade e o caráter de 

Milton D’Amelio. Este é o homem selecionado para o cargo de 
ouvidor do Sindicato dos Corretores de Seguros no Estado de 
São Paulo. 

Milton D’Amelio oficializou-se como corretor de seguros em 
1964, com o advento da Lei 4.595. Naquela época a ocupação 
de corretor de seguros, embora muito respeitada, tinha enor-
me concorrência, principalmente dos bancos, que funcionavam 
como corretoras de seguros. O gerente da agência bancária ti-
nha mais força porque atuava em nome de uma grande empresa 

“Sou corretor de seguros e vou 
morrer corretor de seguros.”

Milton d ’Amelio
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e por isso era o grande detentor de produção dos corretores. 
Milton envolveu-se no movimento com o Clube dos Correto-
res de Seguros para a abertura dos bancos para os corretores de 
seguros. Comenta, bem-humorado: “Hoje em dia, seguro com 
gerente de banco só sob pressão violenta.”  

Milton D’Amelio lembra-se de que uma negociação de seguro, 
no início de sua carreira, propiciava reunião entre o cliente e pelo 
menos dois corretores, que expunham questões técnicas das pro-
postas, para o cliente avaliar e escolher. O corretor tinha o papel 
de orientador comercial, indicando onde poderia haver melhora 
do risco da empresa contratante, como no caso de sugerir coloca-
ção de portas corta-fogo. 

As contingências mudaram porque os corretores perceberam 
que isolados, não tinham representatividade nem força. E pas-
saram a buscar maneiras de integrar-se em uma entidade. Foi 
um momento da história em que o Sincor-SP não tinha poder 
de pronunciamento, principalmente pelo fato de ser subordina-
do institucionalmente ao Ministério do Trabalho. Por isso Mil-
ton d’Amelio e o irmão mais velho Antonio D’Amelio (este mais 
tarde presidente interino do Sincor-SP) criaram, com outras 25 
lideranças da época o Clube dos Corretores de Seguros de São 
Paulo, em 5 de outubro de 1972. A ideia inicial, de ampliação 
desses núcleos, foi alcançada. Atualmente existem clubes de 
corretores de seguros em todo o Brasil.  

A situação foi se modificando, o Sincor-SP passou a ter 
representatividade em função do aumento de associados e da 
criação de delegacias regionais. Segundo Milton D’Amelio, o 
mérito cabe, principalmente, ao presidente Leoncio de Arruda. 
A aquisição de sede própria, o 29º andar do prédio na Rua Lí-
bero Badaró, foi outro marco a contribuir para a consolidação 
do Sincor-SP. A partir daí foi possível providenciar a reestru-
turação geral, com a implantação de serviços aos associados, 
inclusive de orientação técnica.
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“
Nos últimos 17 anos o 
crescimento do Sincor-SP 
deve-se principalmente ao 

aumento do quadro associativo. São 
poucos sindicatos patronais que têm 
cerca de 11.000 associados, como 
nós temos, e que representam me-
tade de todos os corretores sindi-
calizados do Brasil. Sócio é aquele 
corretor que, de livre e espontânea 
vontade, procurou conhecer os be-
nefícios que o sindicato oferece, um 
leque muito interessante, que a cada 
dia aumenta. 

A grande marca da gestão atual 
é a capacidade do próprio presiden-
te Leoncio de Arruda. Ele mistu-
ra ousadia com inteligência e visão 
comercial. Tem vários predicados 
que propiciaram a ampliação do 
sindicato. O sindicato deixou de ter 
perfil de entidade para ter perfil de 
empresa privada. Esse diferencial é 
o mais importante.
Albano Ribeiro Neto
Gerente-geral do Sincor-SP

Alguns depoimentos sobre o Sincor-sp.

“
Hoje o Sincor-SP é mui-
to atuante. Os presidentes, 
a partir do Siebner, todos, 

indistintamente, têm carregado a 
nossa bandeira com empenho e de-
dicação. Atualmente, na área políti-
ca, somos ouvidos pelas autoridade 
constituídas e também pela Susep, 
o que não acontecia antigamente. O 
nosso relacionamento com as com-
panhias de seguros tem melhorado 
muito e o Sincor-SP tem nos aju-
dado a resolver os problemas quan-
do não conseguimos resolvê-los por 
nós mesmos. A comunicação do 
Sinco-SP com os corretores tem 
melhorado muito, graças à estrutura 
que foi montada para nos atender, 
e o presidente Leoncio de Arruda, 
por meio das delegacias montadas 
no Interior, tem levado a cultura do 
seguro a todas as regiões. Isso tem 
facilitado muito a vida de todos os 
corretores.
Reinaldo Zanon Filho
Corretor de seguros de São José do 
Rio Preto
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O sindicato, para mim, é a 
representatividade da cate-
goria. Penso no Sincor-SP 

como um barco, que precisa ter 
leme, precisa ter comandante. O 
barco são os corretores, o mar é o 
mercado e o comandante é o sindi-
cato. O profissional precisa ser re-
presentado politicamente, ter regras 
e normas. Tanto que o Sincor-SP, 
se há necessidade de um mandato 
de segurança, ele impetra, ele está 
adiante. E há a lei que regulamenta 
a profissão e há um código de ética, 
com preceitos e normativas que di-
recionam o profissional. O sindica-
to é o responsável pela defesa dessa 
lei e desse código de ética. Sem o 
sindicato, os corretores estariam de-
samparados.” 
Cláudia Sandra Soares
Responsável pelo RH

“

Conheci o Sincor-SP em 
meados da década de 70, 
na mesma época em que 

filiei-me ao Clube dos Corretores 
de São Paulo, então presidido por 
José Francisco de Miranda Fonta-
na. Naquele período, considerava o 
Sincor-SP um tanto acanhado fren-
te às necessidades de uma categoria 
que não parava de crescer. O Sin-
cor-SP funcionava num prédio da 
rua Conselheiro Crispiniano, que 
pertencia à Atlântica Boa Vista.

Anos mais tarde, vi o Sincor-SP 
dar grandes passos, como a aquisi-
ção de sua sede própria na rua Líbe-
ro Badaró. Acompanhei também, à 
distância, algumas gestões de dire-
torias, umas proveitosas, outras nem 
tanto. Quando a presidência do sin-
dicato passou a ser ocupada por José 
Francisco de Miranda Fontana, fui 
convidado para criar e coordenar o 
Departamento de Aperfeiçoamento 
Profissional (DAP), no qual perma-
neci um ano, tempo suficiente para 
muitas realizações.

 Hoje vejo o Sincor-SP como 
uma entidade combativa, que não 
teme enfrentar grupos poderosos 
ou questões polêmicas para defen-
der os interesses da categoria. Para 
além das lutas de classe, o Sincor-
SP também se destaca por sua pre-
ocupação em disseminar a cultura 
do seguro, por promover a melhoria 
da formação profissional dos corre-
tores e por engajar a categoria em 
questões sociais.
Luiz López Vázquez
Presidente da Associação Paulista 
dos Técnicos de Seguros - APTS

“
O sindicato dos corretores 
não é mais só o sindicato 
contestador. Ele é esclarece-

dor. Quando há alguma coisa errada 
com o corretor ou segurador, a gen-
te combate. Se o corretor continua 
fazendo da maneira errada porque 
não pensa no consumidor, infeliz-
mente a gente tem que criticar. E 
usamos os nossos meios, tanto inter-
nos quanto externos, para combater. 
Mas hoje em dia, devido também ao 
nosso trabalho, isso acontece muito 
pouco. Estamos criando argumen-
tos para poder dialogar com a so-
ciedade.”
Marcos Pummer
assessor técnico do Sincor-SP
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Este livro foi composto na fonte
Adobe Caslon, corpo 14/18.
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