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APRESENTAÇÃO 

Importante compilação e organização de textos que se referem 
aos 75 anos do SINCOR-BA. Edição ilustrada e comentada que 
homenageia a todos que atuaram direta e indiretamente às cau-
sas e ao mercado de seguros.

Wanderson G. Nascimento, atual presidente do sindicato (2014–
2021), ao lado da diretoria, consideraram essencial perpetuar  
esses anos de história.

Este e-book busca destacar o principal papel do SINCOR-BA que 
durante os 75 anos de vida comum trouxe relevância aos inte-
resses dos corretores de seguros. Muitas conquistas podem ser 
lidas nos depoimentos e constatadas nas fotos, numa linha his-
tórica, que resgata esse período de representação coletiva.

Neste momento em que a pandemia do novo coronavírus nos 
obriga a transformar comportamentos e as pessoas começam a 
procurar e entender a cobertura que têm, comemoramos os 75 
anos do SINCOR-BA de maneira a propor uma reflexão na his-
tória de uma categoria que não parou, porque assegurou vidas e 
seus patrimônios.

Wanderson Gomes do Nascimento 
Presidente do SINCOR-BA  (2014-2021)
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A MARCA DE UMA

História

O SINCOR nasceu há 75 anos e nele - e por ele - surgiriam várias 
outras histórias que dariam corpo a um sindicato patronal que 
faria parte de todo um sistema ligado a uma Federação e a uma 
Confederação, com objetivos comuns.

Todos corretores de seguros estariam afiliados a esse sindicato 
que os representaria em defesa dos interesses macros da cate-
goria. 

O corretor associado ao SINCOR contribuiria durante vários 
anos, engajando-se em decisões importantes para toda a cate-
goria; tendo com isso benefícios exclusivos pela condição de as-
sociado.

Assim como os professores e professoras cumprem função 
determinante em nossa formação; e nossa família é a guardiã 
dos princípios que nortearão nossa vida, há também quem nos 
oriente a respeito de qual caminho devemos tomar para termos 
a segurança sobre aquilo que conquistaremos adiante. É neste 
momento que se cruzam as histórias do corretor de seguros e 
do SINCOR. 

As marcas deixadas pelos corretores neste viés, formaram a his-
tória descrita em livro, um e-book que busca destacar o princi-
pal papel do SINCOR durante os 75 anos de vida comum. Essa é 
a história de um sindicato que sempre buscou defender os inte-
resses dos corretores de seguros, pessoa natural e jurídica, e re-
presentá-los em questões de cunho coletivo, o papel do corretor 
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de seguros é, além de interagir, intermediar e administrar con-
tratos; defender os direitos dos segurados e proporcionar -  a 
cada um deles -  maior segurança e eficácia, tanto na contrata-
ção quanto na utilização de uma apólice.

O setor de seguros, já no começo do século XX, ganhou visibili-
dade no Brasil, pois crescia em união ao desenvolvimento de um 
país que começava a ser impulsionados pelas indústrias naval e 
ferroviária – ambas apresentavam diversos riscos ao seu alto ní-
vel de investimento. Mesmo sendo promulgado em 1916 um pa-
rágrafo específico para os contratos de seguros no Código Civil 
Brasileiro, muita coisa ainda precisava ser feita, e esse foi o tema 
de fervorosos debates sobre a regulamentação da profissão de 
corretor de seguros.

Entre 1930 e 1953, São Paulo tornou-se um espelho para a eco-
nomia nacional e o setor foi estimulado pelas seguradoras, que 
anunciavam vagas para corretores nos jornais de grande circu-
lação. Essa ação estimulou a profissão que em um mercado com 
ramos cada vez mais diversos e fortes passou a ter cada vez mais 
espaço.

Com o passar dos anos, as seguradoras estrangeiras começaram 
a se instalar no Brasil, tomando conta do ramo de transportes 
para importação e exportação. Essa mudança tornou o mercado 
mais unido para conseguir taxas competitivas, fazendo com que 
as seguradoras se organizassem e pressionassem ainda mais o 
governo para regulamentar a profissão.

Em 29 de dezembro de 1964, foi a Lei Federal nº 4.594, que regu-
lamentaria a profissão de corretor de seguros no Brasil e proíbe 
a comercialização de planos por profissionais que não fossem 
regulamentados.

Em 1966, foi publicado o Decreto-Lei nº 73, que reformulou a 
política de seguros no Brasil e criou o SNSP – Sistema Nacional 
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de Seguros Privados –, constituído pelo Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP); Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP); Instituto de Resseguros do Brasil (IRB); sociedades au-
torizadas a operar em seguros privados; e corretores habilitados.

Através das ações de marketing dos sindicatos no país inteiro e 
com a informatização de processos, que antes demoravam horas 
para serem realizados, o profissional deixou de ser apenas um 
intermediário de vendas e passou a atuar de diversas maneiras 
cada vez mais atualizados especializado em propor atendimento 
diferenciado e até mesmo auditoria de mercado.

A importância do sindicato para o corretor de seguros é total, 
em razão da sua representatividade por todo o Brasil.

Um dos mais antigos e tradicionais sindicatos dos corretores de 
seguros do País, o SINCOR-BA, comemora os 75 anos de funda-
ção no dia 07 de julho de 2020. Essa existência de superação e 
resultados, representa a história de profissionais que, “com des-
temor, determinação e dedicação” ajudaram e ajudam o País a 
ter uma sociedade melhor.

Wanderson Gomes do Nascimento 
Presidente do SINCOR-BA  (2014-2021)

“ o profissional 

deixou de ser 

apenas um 

intermediário 

de vendas e 

passou a atuar 

de diversas 

maneiras 

cada vez mais 

atualizados...

”
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DIRETORIA  

SINCOR-BA
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SINCOR-BA - 75 ANOS

Uma história de lutas  
e conquistas

É assim que podem ser resumidos os 75 anos de existência do 
Sindicato dos Corretores do Estado da Bahia. Fundado em 07 
de julho de 1945, quando o mundo vivia os efeitos da Segunda 
Guerra Mundial, abnegados profissionais da produção de segu-
ros plantaram a semente. Não havia agricultores. Mas compe-
tentes produtores da área de seguros. 

No lugar da terra a fertilidade de um sonho. Mas o chão árido 
pelas exigências do controle e fiscalização dos órgãos públicos, 
deveria ser arado diariamente para o aprimoramento, qualifica-
ção e desenvolvimento do setor. Assim pensaram os idealistas e 
o Sindicato desenvolve suas funções e atividades de forma con-
tínua e ininterrupta durante todo esse tempo, encontrando-se 
em fases mais dinâmicas, a partir de processos de reorganização 
administrativa para melhor atendimento de suas operações vi-
sando a atender a expectativa do mercado e de seus afiliados.

Teve como timoneiro abnegados profissionais com os quais não 
tivemos a oportunidade de conviver, entretanto, destacamos o 
trabalho dos companheiros: Reginaldo de Jesus Santos (in me-
moriam), a quem prestamos nossas homenagens, Carlos George 
Aguiar Carneiro e Wanderson Gomes do Nascimento, os quais, 
entre outras iniciativas diante aos poderes públicos, exerceram 
permanente vigilância nos órgãos de fiscalização e controle do 
Mercado Securitário em defesa do setor e de seus representados. 
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Conheço o  SINCOR-BA, há três décadas e se trata de um 
Sindicato, ético e progressista, com o qual, mantemos uma rela-
ção de respeito e boa-fé durante todo esse tempo. 

Com grata satisfação que me refiro a esse dinâmico Sindicato 
torcendo para que sejam vitoriosos na luta em defesa da manu-
tenção da regulamentação do profissional de seguros.

Derivaldo de Jesus Bastos 
Presidente do Sindicato dos Securitários da Bahia  
Vice-Presidente da FENESPIC para Região Nordeste
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Assinatura da compra da sede própria. Missa de 
inauguração - dezembro de 1996
11º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros 
Salvador-BA - 2000
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A CADA GERAÇÃO,

um aprendizado

Em novembro 2019, completei 50 anos no ramo de seguros: 20 
como securitário e 30 como corretor. Trilhei por uma carreira 
de sucesso, principalmente quando mudei de Securitário para 
Corretor de Seguros. Por três décadas exerci a função de diretor 
Executivo da PRIMMUS CORRETORA DE SEGUROS, função que há 
dois anos Romildo Cordeiro Pinto, meu filho primogênito, passou 
a exercer.  Atualmente estou Conselheiro Administrativo e Maria 
das Graças Pinto mantém-se no cargo de Diretora Financeira.

Em relação ao Sindicato, passei a frequentar na gestão de 
Virgílio Delgado de Borba Neto (in memoriam), ainda sem a par-
ticipação oficial. Efetivamente, isso só veio acontecer depois que 
Reginaldo de Jesus Santos assumiu a Presidência, me nomeando 
como membro do Conselho Fiscal e Delegado do Município de 
Feira de Santana.

Quando Reginaldo faleceu em 2008, assumiu o vice 
Carlos George Aguiar Carneiro, mantendo-me ainda como con-
selheiro.

Com a próxima eleição, decidi integrar o novo grupo que se 
formava em Salvador para concorrer com o então presidente 
George, que naquele momento, já se lançara candidato à ree-
leição. O novo grupo, encabeçado por Wanderson Gomes do 
Nascimento, partiu para o embate e venceu de forma espetacu-
lar com uma diferença de 35 votos.
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Acabei aceitando a proposta da turma quando me propuseram 
a Vice  e a Delegado na Federação  Nacional de Corretores de 
Seguros. Dessa outra vez, passado mais ou menos uns quatro 
anos, fui convidado pelo Presidente da FENACOR, Sr. Armando 
Vergílio, a participar também do grupo de lá, na função de su-
plente do Conselho Fiscal.

Romildo Esmeraldo Pinto
Vice-Presidente Regional de Relações com o Mercado
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Celebraseg - 1ª Edição - Unique Eventos 
28 de novembro de 2014
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EU APOIO!

Há 75 anos nascia em Salvador uma entidade de classe destinada 
a defender os interesses de uma categoria que, com determina-
ção, profissionalismo, ética, dignidade e responsabilidade, desde 
aquela época, contribuía para o desenvolvimento da Bahia e do 
Brasil, com participação ativa no PIB nacional.

Essa entidade é o Sindicato dos Corretores de Seguros, 
Capitalização e de Previdência Privada no Estado da Bahia – 
SINCOR-BA.

Desde seus primórdios, com Ailton Antas (1975-1982) à frente, 
passando por várias administrações, até a atual, capitaneada 
pelo presidente Wanderson do Nascimento, nunca perdeu seu 
foco e seu objetivo, tendo todos os presidentes e suas diretorias, 
incluindo a atual, com sua filosofia de trabalho e gestão desen-
volvida, modernizando nossa entidade.

O SINCOR defende veementemente os interesses de uma quali-
ficada categoria profissional, que leva aos segurados e à socieda-
de baiana, tranquilidade, saúde, bem estar, segurança e proteção 
patrimonial.

Não há outra instituição que melhor represente o profissional 
corretor de seguros que o SINCOR, pois é esta que ajuda a for-
talecer o mercado, que faz o corretor ser ouvido e ser visto. As 
conquistas só acontecem quando toda a categoria está unida e 
apoia a instituição que a representa para que esta cumpra o seu 
papel representativo.

Eu apoio!
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Parabéns SINCOR-BA, pelos seus 75 anos de atividades. Tenho 
honra de ser Corretor de Seguros, de ser associado e de ter ocu-
pado cargo de diretor nessa entidade ímpar.

Salve o SINCOR-BA e viva os Corretores de Seguros.

José Fernando Soares da Fonseca
Personalidade que se destaca no cenário do corretor de seguros, pela ati-
vidade longeva. Iniciou a atividade securitária em 16 de setembro 1972, na 
Sul América, no mercado há quase 50 anos, tendo trabalhado em várias 
companhias inclusive como gestor. Em1988, fez o curso de corretor de 
seguros pela FUNENSEG.
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III Simpósio do Mercado de Seguros - maio de 2013
Embase - 3ª Edição - Feira de Santana-BA - julho de 2015
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75 ANOS DE CARINHO

e respeito

Sinto-me honrada em fazer parte dessa história. Como meu 
marido Prudêncio Iraola fazia parte do quadro da diretoria com 
seus amigos  diretores e presidente do SINCOR-BA, o Sr. Virgílio 
Delgado Borba Neto, compartilhando do mesmo sonho e desejo 
de sucesso  e expansão nas contribuições à categórica, foi inau-
gurada a Nova Sede, do SINCOR-BA  no dia 19 de dezembro de 
1996 na Basílica de Nossa Senhora  da Conceição da Praia  , foi  
celebrada Missa Solene de Ação de Graças , já na própria  sede  
realizou-se a solenidade de inauguração e colocação da placa na 
sede do SINCOR-BA foi descerrada pelo  presidente Reginaldo 
de Jesus  Santos (in memorian) e Roberto Nesser (diretor-se-
cretário) ,encerrada a Solenidade na  Nova Sede os membros 
da diretoria  seguiram para o Hotel Le Meridien, as comemora-
ções  aconteceram em clima de alegria  e descontração no salão 
Justine. 

Tempo depois, com a ausência do meu marido Prudêncio Iraola 
fui acolhida com muito carinho e respeito por vários corretores, 
entre eles o Sr. Edelvandro Reis Garboggini, primeiro corretor 
que meu marido conheceu nesta cidade. 

Décadas passaram desde a ausência em vida do Corretor 
Prudêncio Iraola, mas a LPZ Corretora de Seguros mantém o 
mesmo carinho, respeito e admiração ao SINCOR-BA e aos seus 
Diretores e Presidentes. 
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Parabenizo o SINCOR pelos seus 75 anos de dedicação com afin-
co atuante na defesa, na valorização e na capacitação da nossa 
categoria.

Parabéns ao SINCOR-BA, pelos seus 75 anos!

Zenóbia Almeida Sampaio Iraola
Corretora atuante no mercado de seguros desde 1997



22

Homenagens Dia Internacional 
da Mulher - 2010, 2011 e 2015
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SINCOR-BA, 75 ANOS

Um desafio atrás do outro

De 1988 a 1992, meu saudoso pai, Nelito Carvalho e eu fomos 
assessores de comunicação do SINCOR-SP e editávamos o JS – 
Jornal dos Seguros.  O veículo foi tão bem sucedido naquele pe-
ríodo, que sua receita com anúncios de seguradoras chegava a 
garantir mensalmente a folha de pagamento, tal era a dificuldade 
de se manter a entidade só com as contribuições dos associados.

A partir de 1992, fundamos o JNS - Jornal Nacional de Seguros, 
um veículo independente que nos levou a percorrer as capitais e 
os recônditos deste país, de Norte a Sul, cobrindo eventos pro-
movidos pelos SINCOR e pela FENACOR. 

A realidade dessas entidades e a luta que seus líderes travam 
no dia a dia para mantê-las atuantes é um desafio.  Depois da 
reforma trabalhista, promovida no Governo Temer, do fim do 
convênio DPVAT, a MP nº 905 publicada em dezembro de 2019 
que extinguiu a Lei nº 4594/64, que regulamentava a profissão 
do corretor de seguros a realidade se tornou um desafio ainda 
maior para a classe dos corretores.

A função dos sindicatos de classe é atuar exatamente nessa 
situação, quando a categoria se vê ameaçada. Às duras penas, 
FENACOR e SINCOR vêm atuando ao lado das autoridades para 
reverter as consequências dessa medida provisória. 

Acompanhei a eleição e reeleição da atual diretoria do SINCOR-
BA, liderada por Wanderson Gomes do Nascimento. Há alguns 
anos, num Congresso de Corretores em Natal, compartilhou 

“ A função dos 

sindicatos de 

classe é atuar 

exatamente 

nessa situação, 

quando a 

categoria se 

vê ameaçada.

”
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comigo suas propostas, que agora as vejo colocadas em prática. 
Logo no início do primeiro mandato, Wanderson deixava claro 
um princípio fundamental de sua administração - a união do 
mercado e o engajamento da classe.

Prova disso, foi a criação do CELEBRASEG, um evento que reú-
ne as entidades do mercado de seguros baiano, ENS, Clube dos 
Seguradores BA, CSP-BA, Clube de Feira de Santana e SINDSEG 
BA/SE/TO ao SINCOR-BA, todo final de ano.

Sob o ponto de vista de gestão, o SINCOR-BA é reconhecido 
pela transparência com a qual trata suas finanças, pela extensa 
programação de eventos voltados ao aprimoramento profissio-
nal do corretor e pelo salto que deu em tecnologia, não só nos 
processos internos, mas também no acesso aos benefícios dos 
associados, por meio de cartão personalizado.

Talvez eu não alcance os próximos 75 anos, mas torço por vocês 
amigos da Bahia!

Sérgio Carvalho
Jornalista e Diretor Presidente do Jornal Nacional de Seguros
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Palestras com Sergio Carvalho - “Propaganda ao alcance 
dos corretores” - 2012; e “Campanha de vendas” - 2015
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Seguro 
só com 
corretor 
de seguros 
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PERFIL DO 

Corretor de Seguros

Refletir sobre a própria trajetória é fundamental para obter um 
desenvolvimento profissional contínuo e consistente, por ser 
responsável por realizar a intermediação entre segurados e se-
guradoras, facilitando essa relação por meio da compreensão 
das necessidades de cada um dos envolvidos.

Há uma norma estabelecida pela  SUSEP  (Superintendência de 
Seguros Privados) – órgão ligado ao Governo Federal que regula-
menta o mercado de seguros, as seguradoras não podem vender 
diretamente para o cliente final. Desse modo, se faz necessária a 
presença de uma pessoa especializada, que seja capaz de com-
preender as necessidades dos clientes, bem como as expectati-
vas que eles têm em relação ao serviço prestado. 

Esse é a cara e a voz da corretora e por isso precisa passar por 
uma formação profissional regulamentada além de apresentar o 
seguinte perfil:

1. Identificar a necessidade do cliente e apresentar a ele o pro-
duto adequado para cada situação de risco;

2. Ter a capacidade técnica para conhecer e levar ao cliente o 
que for de sua necessidade;

3. Ser intermediador entre o segurado e o segurador, facili-
tando a relação de consumo entre os envolvidos, mantendo 
sempre uma comunicação efetiva, transparente e empática. 
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4. Apresentar ao cliente uma solução adequada para cada si-
tuação de risco, esclarecendo as possíveis dúvidas;

5. Atuar de forma independente e sempre buscando a opção 
que seja melhor para cada perfil-cliente;

6. Amparar os clientes de forma prestativa e versátil, além de 
explicar os pormenores sobre o contrato, as coberturas, de-
talhes das apólices etc; 

7. Entender o mercado segurador e desenvolver um relacio-
namento produtivo não só com os segurados, mas também 
com as seguradoras, entendendo como elas podem auxiliar 
na montagem de uma boa carteira de serviços.

O papel do corretor de seguros é muito variado e repleto de atri-
buições. Nesses 75 anos, o SINCOR-BA pode estar ao lado dos 
corretores de seguros intensificando este legado e valorizando 
a ética profissional. 

Parabéns SINCOR-BA. Que venham mais 75 anos de sucesso!

Josimar Antunes Ribeiro
Vice-Presidente de Gestão e Planejamento
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Entrega dos certificados de habilitação 
aos novos corretores - 2003
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RELAÇÃO ENTRE SEGURADORAS

e o Corretor de Seguros

A profissão de Corretor de Seguros, aquele que é o responsável 
pela intermediação entre as seguradoras e o cliente, surge no 
contexto da sua regulamentação através da Lei nº 4594 de 29 
de dezembro de 1964, ano em que o Brasil, após a revolução de 
março do mesmo ano, vivia seu período da ditadura. 

Profissão antiga, com pelo menos mais de 70 anos de existên-
cia, sempre foi alicerçada nas relações passando entre cliente e 
corretor, sendo até hoje o principal e mais importante canal de 
distribuição de seguros no país. 

A profissão vem sendo ameaçada em seu papel no cenário na-
cional, com a chegada da tecnologia e suas variadas possibilida-
des de diversificação de canais de distribuição desses produtos.

Apesar das ameaças e incertezas, as seguradoras vêm reiteran-
do a sua disposição e crença de que o melhor e mais completo 
canal ainda é o corretor de seguros. Porém, nós profissionais 
corretores, temos um desafio que se coloca a nossa frente que 
é a melhoria da contínua capacitação e a capacidade de se rein-
ventar, procurando nos atualizarmos e utilizarmos essa mesma 
tecnologia ao nosso favor.

Antigos métodos de captação e de fidelização de clientes terão 
que ser resistentes, sob pena de sermos atropelados pelos fatos 
e pela realidade de uma nova geração de consumidores que che-
ga mais bem informada e exigente.
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Além disso, o mercado brasileiro de seguros se diversifica e hoje 
há uma variada carteira de novos produtos, obrigando-nos a  
estar atentos a novas oportunidades, saindo do clássico tripé: 
automóvel, residencial e incêndio.

A nossa relação corretores x seguradoras irá se consolidar à me-
dida que tivermos a capacidade de nos tornarmos imprescindí-
veis nesse cenário, nos tornando o elo mais importante nessa 
relação.

Somos uma categoria com mais de 30.000 mil profissionais no 
país e que se soubermos ser unidos e fortes, poderemos enfren-
tar esse desafio que se coloca a nossa frente, contribuindo para o 
fortalecimento e crescimento do mercado de seguros brasileiro.

Jayme Garcia Rosa Filho
Vice-Presidente de Marketing e Relações Institucionais
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Celebraseg - 5ª Edição - Casa Salvatore
23 de novembro de 2018
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75 ANOS DE 

Fidelidade

Em junho de 1995 com apenas 17 anos começa essa história. 
Sexto filho de uma família humilde, estudava em escola pública 
e com sede de ter de seu dinheiro fixo todo mês procurava um 
emprego, pois almejava crescer na vida.

Diferente da maioria das pessoas que ingressava no setor de 
seguros, pois ou vinha de banco ou trabalhava em seguradora. 
Comecei trabalhando como Office boy de um inspetor de pro-
dução da Sul da América, depois foi ser auxiliar de escritório de 
uma corretora onde cheguei até gerente.

No final de 2002 transformei meu sonho em realidade em ter 
uma corretora, e então abrimos a VICONSEG Corretora de se-
guros, junto com meu sócio Marcio Vasconcelos.

Apesar da pouco idade, conseguir sobreviver num mercado di-
fícil e com concorrentes muitos experientes, com apenas um 
lema “Ética e responsabilidade acima de Tudo”.

Na busca incessante da afirmação da sua carreira profissional 
entrei na faculdade de administração em 2004 e concluiu em 
2007, fez pós-graduação em gestão marketing e pessoas.

Em 2008 tornou – se o corretor habitado do pela SUSEP mais 
novo da região sudoeste.

Em 2010 foi convidado a ser delegado regional do Sincor, função 
que ocupa até hoje.



35

Em 2012 foi convidado para lecionar na FUNENSEG, onde atuou 
com como professor até 2018 quando teve a última turma de 
formando de Vitória da conquista.

Em 2012 a Viconseg passou a ser um AR (Autoridade de registro) 
empresa que emite certificado digital.

Em 2015 a Viconseg ganhou o prêmio da Cobertura Performance 
da revista cobertura mercado de seguros com o Case “Cartão 
Fidelidade”.

Em 2016 foi convidado pela Liberty Seguros a fazer parte da pri-
meira turma de conselheiros da Liberty, sendo um dos repre-
sentantes do Nordeste

Em 2018 a Viconseg ingressou na rede Lojacorr e o mesmo tam-
bém foi convidado para fazer parte do comitê da Rede, sendo o 
representante Norte/Nordeste.

A Viconseg em 2019 completou 17 anos e se consolidou como 
uma das principais corretoras da região.

Toda essa bagagem e conquista é devido ao aprendizado que re-
cebeu depois que começou a fazer parte do SINCOR-BA, pois 
além de ter ampliado o network, aprendeu muito com colegas 
que se doaram na atividade corretora.

Apesar do trabalho que temos na luta diária por uma categoria 
melhor e mais unida, o SINCOR é como se fosse uma chancela 
de credibilidade para o mercado, pois somos vistos com outros 
olhos e o respeito é muito maior.

Quem faz parte do SINCOR, vai entender o que é a doação de 
uma diretoria para um mercado como um todo.

Parabéns Sincor! Parabéns diretoria! 

Leandro Prates Soares
Diretor Regional de Vitória da Conquista - BA
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Simpósio do Mercado de Seguros 
1ª Edição - 11 de maio de 2012
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75 ANOS DE UMA 

Aliança sustentável

O SINCOR-BA é, sem dúvidas, a entidade de maior representa-
tividade do mercado baiano do cenário atual. Tal relevância foi 
alcançada graças às pessoas que por ali passaram, se dedicando 
a fazer um trabalho sério e competente em defesa dos correto-
res de seguros e em prol da instituição seguro.

Como sindicato contemporâneo ao SindSeg BA/SE/TO - que 
também ultrapassa os 70 anos de existência - temos diversos 
registros da excelente e cordial relação entre as duas entidades 
ao longo do tempo. 

Porém, foi ainda como diretor do SindSeg, que tive o privilé-
gio de acompanhar os desdobramentos de um movimento pro-
tagonizado pelas lideranças do mercado e impulsionado pelo 
SINCOR-BA: a efetiva união de todas as entidades baianas.

E chegando em 2020, como presidente, atesto que a sinergia das 
entidades é um ativo virtuoso ao desenvolvimento do mercado. 
Mais do que isso: uma aliança sustentável. Um legado que segue 
sendo perpetuado pelos novos líderes, tornando-se inclusive re-
ferência para outras regiões.

Tenho enorme satisfação em testemunhar as conquistas do 
SINCOR-BA. O trabalho da atual Diretoria orquestrado pelo 
presidente Wanderson Gomes do Nascimento, contribuiu para 
maior valorização da profissão dos corretores de seguros. As lutas 
da categoria se tornaram evidentes e mais fortes. É importante 

“ Tenho enorme 

satisfação em 

testemunhar as 

conquistas do 

SINCOR-BA.

”
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destacar também o primoroso desempenho do sindicato como 
anfitrião do 21º Congresso Brasileiro em 2019.

Completar 75 anos é sinônimo de força, protagonismo e muitas 
histórias. Desejo ao SINCOR-BA um novo ciclo de muitas reali-
zações e sucesso!

Alexandro Luciano Barbosa
Presidente do SindSeg BA/SE/TO
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Celebraseg - 4ª Edição - Casa Salvatore   
25 de novembro de 2017
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SEGURO

Uma questão cultural

Normalmente, quando falamos de seguro o primeiro que vem à 
cabeça é de automóvel. É por isso que, muitas vezes, o contato do 
corretor de seguros com o seu cliente começa com este tipo de 
contratação. Entendemos que isso acontece porque o consumi-
dor sente no cotidiano a importância de segurar seu automóvel, 
trata-se, portanto, de uma questão cultural em função da neces-
sidade que o cliente sente em proteger o patrimônio, já que é 
mais fácil perceber a alta sinistralidade do seguro de automóveis. 

Afirmo que o papel do corretor de seguros é de suma impor-
tância porque ele deve desmitificar essa questão mostrando o 
objetivo dos outros seguros para o cliente, ou seja, ampliando 
o leque de produtos: residencial, previdência, responsabilidade 
civil, entre tantos outros, porque qualquer que seja o dano ele 
poderá ter reparação.

É substancialmente desafiador intensificar as mudanças dessa 
cultura de proteção. No entanto muito possível se houver um 
trabalho em conjunto no mercado segurador entre corretor e 
seguradora com ações técnicas jurídicas e pontuais em vendas 
e marketing. Geralmente o corretor só é procurado quando se 
tem um risco eminente à vista. 

Diante dessa pandemia, o mercado de seguro também sofreu 
uma grande queda.  Muita gente deixou de usar o transporte pú-
blico, táxi ou carros por aplicativo, por medo do contágio. É uma 
mudança de comportamento causada pelo medo da pandemia. 
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É fato que o medo ensina bastante, mas também cria opor-
tunidades para aqueles que se preparam para as mudanças; o 
mercado sempre será dos adaptáveis, e o corretor de seguro foi 
rápido nesse momento de profissionalizar de forma urgente e 
com ferramentas inovadoras e desafiadoras. O seguro continua, 
apesar da pandemia.

José Fernando Soares da Fonseca
Personalidade que se destaca no cenário do corretor de seguros, pela ati-
vidade longeva. Iniciou a atividade securitária em 16 de setembro 1972, na 
Sul América, no mercado há quase 50 anos, tendo trabalhado em várias 
companhias inclusive como gestor. Em1988, fez o curso de corretor de se-
guros pela FUNENSEG com o intuito de regulamentar a sua profissão pela 
da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), órgão que fiscaliza e 
controla o mercado de seguros, previdência privada, capitalização e res-
seguro, ou seja, quaisquer sejam as atividades dos corretores de seguros.
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Ação DPVAT e Ação Global - 2014, 2015 e 2016
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Fala 
Sincor
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SINCOR É

Empreender

A capacidade de criar projetos inovadores que venham a trans-
formar o pensamento de uma sociedade e favorecer o profissio-
nal de seguros é sem sombra de dúvidas um dos propósitos do 
SINCOR-BA. Ao longo desses 75 anos, idealizou uma vida mais 
segura, ressaltando sempre que o papel de um Sindicato é aco-
lher, é realizar, é empreender.

O SINCOR acolhe quando estabelece uma parceria com corre-
tores. Estes profissionais  que oportunizam ações preventivas 
privilegiando as empresas que buscam um alicerce seguro. Este 
setor, atento às necessidades do mercado oferece a tranquilida-
de e a segurança assistindo as empresas, de forma plural.

O SINCOR realiza porque é empreendedor. Motiva e capacita os 
corretores para que possam oferecer o melhor para a sociedade.

Empreender é reconhecer que o Seguro empresarial, Seguro de 
vida,  Seguro de vida em grupo,  Seguro residencial,  Seguro de 
veículos, Seguro de responsabilidade civil geral, são alguns dos 
ramos mais empreendedores do mercado e que ao lado de outros 
ramos – mais ou menos específicos - fazem, deste Sindicado, 
muito responsável por uma vida muito mais segura.

O SINCOR é segurança.
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Corretores no Conec -  
São Paulo - 2012 e 2014

Almoço do Clube de Seguros - 
Feira de Santana-BA - 2015

Palestras realizadas em 2015, 
2016 e 2017
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SINCOR É

Parceria

Nesses 75 anos de SINCOR-BA, destaca-se os projetos dedica-
dos ao desenvolvimento e fortalecimento do mercado baiano, 
promovendo uma conexão saudável entre os corretores e as se-
guradoras.

É gratificante reconhecer o vínculo que se estabelece entre o 
SINCOR-BA e a FENACOR. Ambos comungam de pensamentos 
prósperos para categoria e implementam projetos para o apri-
moramento profissional, proteção da sociedade e, principal-
mente, para a disseminação da cultura do seguro.

Do SIMPLES NACIONAL cujo objetivo é o de reduzir a burocracia 
e os impostos pagos favorecendo as corretoras de seguros à au-
torregulação prevista em Lei Complementar O exercício da pro-
fissão continuará dependendo de prévia habilitação e registro.

O SINCOR-BA (Sindicato dos Corretores de Seguros e Capita-
lização do Estado da Bahia) filiado ao FENACOR (Federação 
Nacional dos Corretores de Seguros Privados) estão sempre a 
par da tramitação dessa medida acreditando que a habilitação 
do corretor será feita perante as entidades autorreguladoras do 
mercado de corretagem, mediante prova de capacidade técnico-
-profissional.

O corretor de seguros poderá ter prepostos de sua livre escolha 
e designará, dentre eles, o que o substituirá. Corretores e pre-
postos serão registrados em entidades autorreguladoras.
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Comitiva Baiana no Conec - 2014, 2016 e 2018 
Congresso Brasileiro - 2015 e 2017
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SINCOR É

Evolução tecnológica

Há 75 anos, tem acompanhado as novas tecnologias em favor 
dos corretores e dos consumidores. Muito se fala sobre o termo 
‘Insurtech’ que surgiram com o objetivo de proporcionar ao setor 
de seguros a evolução que tanto se buscou em meios as transa-
ções tradicionais e não personalizadas de antes, independente 
dos ramos.

O mundo mudou, os consumidores mudaram e o SINCOR seguiu 
a exigência do mercado, entendendo o fim da burocracia e a ne-
cessidade em atender com eficiência, personalizar os serviços e 
promover a agilidade com o sistema de multicálculo.  

Não basta apenas que sua empresa tenha um melhor custo-be-
nefício, é preciso estar à frente da concorrência e para isso, essa 
mudança deve começar de dentro de você.

O SINCOR-BA nasceu, cresceu e mudou nesses 75 anos. 
Reinventou o jeito de contratar bons planos por menos. Recriou 
o jeito de avançar no mercado.

O SINCOR-BA é inovação.



Reforma e mordernização 
do sindicato - 2015



SINCOR É 

Liderança

O trabalho em conjunto, o apoio, a orientação fazem parte do dia 
a dia de um líder. Quem compartilha dos desafios diários para 
que as metas sejam alcançadas e reflitam o sucesso profissional 
deve ser espelho para o mercado de trabalho.

Foram, até aqui, 75 anos.

O mercado de seguros vive um constante crescimento e este pro-
fissional deve estar preparado para planejar, coordenar, executar 
ou avaliar atividades de seguros, além de administrar, comerciali-
zar e gerenciar riscos. O SINCOR-BA, com a competência da ENS 
(Escola Nacional de Seguros), promoveu a formação, a capacita-
ção e a especialização, incentivando a pesquisa rumo à inovação, 
com o objetivo claro de valorizar ainda mais a categoria.

O SINCOR inspira e conduz cada corretor a buscar o melhor 
para si e para a sociedade, nos diversos ramos, agregando pro-
dutos e serviços.
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SINCOR-BA recebendo prêmios, 
reconhecimento e prestígio do mercado 
de seguros; Reuniões de planejamento 
colaboradores - 2010, e Diretoria - 2018
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O SINCOR É 

Potência

Se a marca do SINCOR-BA é vencer os desafios e agregar valor 
para o profissional de seguros, o tema central do 21º Congresso 
Brasileiro, não poderia ser diferente: “Desafios para a Retomada 
do Crescimento”.

Os profissionais de seguros puderam adquirir informação, além 
de compartilharem das experiências por meio das palestras e 
da feira de negócios, que versavam em torno dos desafios gera-
dos pela inovação e pelas insurtechs; dos possíveis impactos da 
Reforma da Previdência sobre o mercado de seguros; do comba-
te à atuação das associações e cooperativas do mercado margi-
nal e das perspectivas mais pontuais sobre seguro saúde.

Esse movimento em favor da transformação profissional foi es-
sencial para a continuidade da profissão além de apresentar as 
novidades em produtos e serviços e do networking com cor-
retores de seguros de todo o país, cada vez mais necessária à 
sociedade em diversos ramos.

Mais uma vez o SINCOR-BA (Sindicato dos Corretores de Seguros 
e Capitalização do Estado da Bahia) se mostra fortalecido ao lado 
da FENACOR (Federação Nacional dos Corretores de Seguros 
Privados).
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Celebraseg - 3ª Edição - Casa Salvatore  
26 de novembro de 2016
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O SINCOR É 

Conhecimento

Em termos de qualificação e amadurecimento profissional a 
nossa categoria vive sobre um lastro de conhecimento por estar 
sempre vinculado às nossas necessidades, aspirações e ações da 
vida quotidiana.

O SINCOR-BA entende que parcerias com capacitadores for-
mam, antes de tudo, uma obrigação com o mercado de segu-
ros. Isso se deu em função das várias ações realizadas por nossa 
instituição como os cursos de qualificação, palestras e fóruns. 
Houve, também, maior participação dos corretores em vários 
congressos, em especial o 21º Congresso realizado em 2019.

O SINCOR-BA comemora 75 anos de vida, luta, crescimento e 
grande transformação, porque os corretores ampliaram os ne-
gócios, o nível de atendimento aos segurados melhorou e, con-
sequentemente, as seguradoras despertaram para ampliar e 
modernizar suas bases.
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“O que se fala, não se escreve”, palestra com Priscilla Toledo 
Entrega dos certificados do curso de Oratória, em parceria 
com a ENS -  04 de março de 2016
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SINCOR É

Garantia e segurança

Nesses 75 anos de SINCOR-BA, destaca-se os projetos dedica-
dos ao desenvolvimento e fortalecimento do mercado baiano, 
promovendo uma conexão saudável entre os corretores e as se-
guradoras.

É gratificante reconhecer o vínculo entre o SINCOR-BA e a 
FENACOR. Ambos comungam de pensamentos prósperos para 
categoria e implementam projetos para o aprimoramento pro-
fissional, proteção da sociedade e, principalmente, para a disse-
minação da cultura do seguro.

Do SIMPLES NACIONAL cujo objetivo é o de reduzir a burocracia 
e os impostos pagos favorecendo as corretoras de seguros à au-
torregulação prevista em Lei Complementar o exercício da pro-
fissão continuará dependendo de prévia habilitação e registro.

O SINCOR-BA (Sindicato dos Corretores de Seguros e 
Capitalização do Estado da Bahia) filiado ao FENACOR (Federação 
Nacional dos Corretores de Seguros Privados) estão sempre a 
par da tramitação dessa medida acreditando que a habilitação 
do corretor será feita perante as entidades autorreguladoras do 
mercado de corretagem, mediante prova de capacidade técni-
co-profissional.

O corretor de seguros poderá ter prepostos de sua livre esco-
lha e designará, dentre eles, o que o substituirá. Corretores e 
prepostos serão registrados em entidades autorreguladoras e 
seguirão juntos.



57

Evento do Detran sobre a Lei do Desmonte - 2015  
Em Brasília na audiência pública sobre a PL 3139/15  
contra as Associações de Proteção Veicular - 2017
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SINCOR É 

Vínculo com o social

Quando se fala de compromisso responsável falamos de amizade. 

O SINCOR-BA fez amigos. São aliados dispostos a fortalecer o 
principal canal de distribuição de seguros do Brasil em favor da 
sociedade: O corretor de seguros.

Em 2019 o 21º Congresso Brasileiro propiciou a capacitação e a 
troca de experiências fundamentais para o aprimoramento pro-
fissional em diversos ramos. Palestrantes consagrados puderam 
explanar sobre uma gama de temas que envolviam a venda dos 
seguros dos mais simples aos mais complexos.

A cada ano, vibramos com as tendências do mercado envolvendo 
os produtos, ferramentas, tecnologias e mecanismos facilitado-
res em prol do atendimento aos segurados.

Em 2020, brindamos os 75 anos de uma longa luta ao acompa-
nhar às necessidades da categoria e avançar para novas parce-
rias e novos negócios. 

SINCOR-BA e SINDSEG aliados desempenhando um forte papel 
social.
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Entretenimento comemorando 
São João - Forró Seguro - 2004 
e 2009

Dia do Corretor - 2011

Atendimento DPVAT - 2017 e 
11º Conec - São Paulo - 2004
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SINCOR É 

Orientação e Acolhimento

A profissão de corretor de seguros é essencial não só por vender 
apólices e alcançar contratos, mas, principalmente, para orien-
tar clientes e investidores carentes de proteção para seus bens 
pessoais e corporativos.

Esse profissional sabe acolher a demanda, conhece as metas, 
orienta e garante os processos de proteção e de guarda das con-
dições contratuais fechadas.  É sensível ao identificar as reais 
necessidades de cada cliente e quando realiza avaliações téc-
nico-financeiras sobre determinado bem. No processo de va-
lorização da profissão, esse profissional deve atuar focado no 
trabalho, nas metas e nos projetos e estabelecer um vínculo com 
o sindicato a fim de fortalecer sua categoria.

O SINCOR-BA durante esses 75 anos acompanha o trilhar deste 
profissional de forma positiva quando respalda a ligação entre 
o profissional e as seguradoras e o papel que este profissional 
desempenha para a sociedade.

Em situações de emergência, é fundamental que o profissional 
utilize todos os seus conhecimentos para solucionar problemas 
e com o apoio do sindicato esse trabalho se torna ainda mais 
respeitado.
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Programa Amigo do Seguro em parceria com a ENS 
Entrega dos certificados aos novos corretores - 2014 e 2018 
Assembleia ordinária e ciclos de palestras - 2015 e 2016
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Buscar 

constantemente 

a excelência 

profissional, com 

respeito a ética e 

defesa incansável 

dos interesses dos 

corretores e das 

empresas corretoras 

de seguros.

Missão
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SINCOR BAHIA

75 Anos de liderança

Este ano de 2020, o SINCOR- BA completa mais um ano de exis-
tência, atingindo sete décadas e meia de grandes conquistas, 
muita luta, benefícios, segurança, persistência e assistência em 
favor dos corretores de seguros do Estado da Bahia.

O SINCOR-BA promove a organização, princípios de ética, con-
fiança e reconhecimento no setor de seguros. 

Muito me honra ao fazer este registro a convite do atual presi-
dente da entidade Sr. Wanderson, que para mim, atuante neste 
segmento desde 1978, é motivo de orgulho, visto que já se passa-
ram 42 anos de relação profissional com essa entidade. 

Durante todo esse tempo, fui testemunha da atuação dos líderes 
e dirigentes na busca de melhorias para a classe, conduzindo 
cada momento da economia e das relações com o mercado com 
bastante equilíbrio e diálogo, além das inúmeras conquistas para 
os corretores de seguros e seus colaboradores. 

Passados os vários planos econômicos do Governo, o SINCOR-
BA sempre esteve antenado, se adaptando em cada momento 
aos processos de transformação, assumindo uma postura ativa e 
eficiente, buscando ser um sindicato forte e atuante. 

Os Ex-Presidentes Srs. Virgílio Delgado de Borba Neto (1983–
1992), Reginaldo de Jesus Santos (1993–2008), Carlos George 
Carneiro (2009–2013) se igualam pela competência e liderança. 
O desempenho do atual presidente Sr. Wanderson Gomes do 
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Nascimento é também muito marcado pela liderança porque 
exerce suas atividades com determinação e têm buscado se 
adaptar às novas mudanças socioeconômicas dando o apoio 
necessário e indispensável aos corretores de seguros.

Teria muito a contar sobre o SINCOR-BA e os trabalhos que 
realizamos juntos e continuamos a fazê-los com comprometi-
mento em benefício do mercado de seguros, em especial aos 
corretores, razão maior de tudo que fazemos. 

Juntos, realizamos – ao longo desses anos – um investimento 
em comunicação atual e moderna.  Foram diversos cursos de 
especialização, palestras, oficinas de seguros, cursos de curta 
duração, em parceria com a Escola Nacional de Seguros; ações 
que proporcionaram maior conhecimento aos profissionais do 
segmento securitário.

Sou grato a essa entidade que me acolheu e me acolhe sempre 
com muito respeito, valorização profissional e acima de tudo 
confiança; elo pelo qual nos une nessa aventura chamada vida. 

Parabéns a Wanderson e aos atuais Diretores pelos seus 75 
anos! Que venham muitos outros anos de lutas e sucesso au-
mentando ainda mais nossa representatividade.

Nelson Uzêda
Superintendente Executivo na Cia Excelsior de Seguros

“ Juntos, 

realizamos – ao 

longo desses 

anos – um 

investimento em 

comunicação 

atual e moderna. 

”
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Eleições sindicais realizadas 
na sede - 2006 e 2013

“Seguro de Responsabilidade 
Civil - RC Corretor”, palestra 
ministrada por Nelson Uzêda 
- 2012 
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Oportunizar 

negócios com 

visão de futuro 

consolidando o 

conceito: conceito 

“Seguro, só 

com corretor de 

seguros”.

Visão
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75 ANOS DE 

Empreendedorismo

Parabenizar o SINCOR-BA pelos 75 anos é afirmar que esta casa 
sempre esteve e estará com as portas abertas para o corretor de 
seguros, deste ou de outros estados. 

Durante esse tempo, o SINCOR se empenhou em deixar os cor-
retores mais a par do que acontece no mercado de seguros, além 
de levar conhecimento técnico para este segmento ao oferecer 
palestras em parceria com entidades do ramo e promover reu-
niões de confraternização favorecendo o networking objetivan-
do o fortalecimento do mercado segurador baiano.

Esse movimento interpessoal fez e faz de o SINCOR-BA ser o 
porto seguro do corretor; uma casa onde este profissional se 
sente à vontade e sai com uma visão de empreendedorismo mais 
apurada e preparada para o mercado.

O SINCOR-BA tem a força de representar os interesses individuais 
e da profissão dos associados. Influi direta ou indiretamente cada 
corretor para que perceba para onde o mercado e os clientes es-
tão se direcionando, sempre acompanhando as tendências, bem 
como se atentando ao desempenho dos concorrentes.

Além disso, tem a obrigação de lidar com transparência institu-
cional para que o corretor de seguros possa empreender mais 
no mundo dos negócios e apure a visão de onde quer chegar e 
possa estar sempre disposto a inovar.

Ivandro Efrem Barreto de Oliveira 
Vice-Presidente Financeiro
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Celebraseg - 6ª Edição - Casa Salvatore 
27 de novembro de 2019
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PERSPECTIVAS FUTURAS DO 

Mercado a curto, medio 
e longo prazo

Representar a categoria dos Corretores de Seguros, fazer parte 
do corpo de diretores dessa entidade que completa em 2020 - 75 
anos de luta em prol da organização do mercado local; é motivo 
de muito orgulho. 

Com satisfação, participei de vários congressos ao lado de reno-
mados profissionais e pude, ainda, debater sobre o rumo que os 
corretores de seguros tomariam ao se firmarem na Bahia. 

O mercado de seguros tem se aperfeiçoando no Brasil, e isso é 
ótimo. A disseminação de conhecimento sobre esse tema en-
tre a população tem crescido, vertiginosamente. E o futuro do 
mercado de seguros, há tempos, é o mundo digital. Com isso, 
as corretoras online, cujo número tem aumentado nos últimos 
anos, têm influenciado muitas pessoas com as startups, usando 
o melhor da tecnologia para permitir que qualquer pessoa con-
trate um seguro pela internet, de forma simples, rápida e segura. 

Temos uma realidade diferente da que enfrentávamos em dé-
cadas atrás. Mesmo com este cenário de vanguarda, o mercado 
já evoluiu bastante e a fiscalização dos órgãos reguladores tem 
sido eficiente, o bastante, trazendo credibilidade ao setor.

Relembramos e fortalecemos que o papel do corretor habilitado 
pela SUSEP é sempre indicar os melhores caminhos aos pros-
pects ou até mesmo aos clientes. Contudo, será que a sociedade 
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está preparada para contratar seguros online, sem o apoio de 
um corretor durante esse processo? 

O desafio para o futuro está em retomar os planos de cresci-
mento, propiciando o pensamento do cuidado que se deve ter 
com o próprio futuro ou com aquilo que se conquistou, exercen-
do a cultura do seguro. Claro que para isso não podemos cruzar 
os braços e esperar que a solução venha do céu. 

É importante que as seguradoras entendam as necessidades dos 
clientes, desmitifiquem o medo das startups e criem oportuni-
dades de crescimento econômico com produtos que atendam a 
população.

Com muito orgulho, desejo muitas conquistas e uma visão de 
futuro e de mercado ainda mais abrangente, podendo planejar 
mais e sair na frente, sempre e atendendo com eficiência. Que 
venham mais 75 anos de felicidade! 

Erisvalter Dantas dos Santos
Corretor de Seguros – atuante no mercado desde 1991
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Congresso de Corretores do Nordeste 
2ª Edição - 2017
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75 ANOS DE 

Vigor e sustentação

Chegar aos 75 anos é, sem dúvida, fato extremamente relevante 
na trajetória de qualquer instituição, mais ainda quando ela car-
rega em sua história conquistas de uma categoria tão grandiosa 
como a dos Corretores de Seguros. 

Vale lembrar que o mercado de seguros da Bahia tem crescido 
acima da média nacional, e isso passa pela profissionalização do 
corretor de seguros ao longo dos últimos anos.  Por isso, é com 
imenso entusiasmo e satisfação que parabenizo o SINCOR-BA 
por este verdadeiro marco em sua existência!

Na condição de dirigente da FENACOR, pude testemunhar os 
recentes avanços conquistados pelo Sindicato, sempre atento e 
ativo na defesa dos direitos dos Corretores de Seguros de todo o 
estado da Bahia. A atual gestão, capitaneada com extrema dedi-
cação pelo presidente Wanderson do Nascimento, traz mais um 
ciclo de muitas e importantes realizações, como a organização 
do 21º Congresso Brasileiro da categoria, que demandou a re-
cepção de milhares de profissionais de seguros de todo o Brasil, 
em Costa do Sauípe.

Cabe enaltecer, ainda, a excelência do trabalho desenvolvido pe-
las gestões anteriores, que foram fundamentais para a entidade 
se expandir com vigor e sustentação econômica podendo man-
ter sua estrutura funcional.

Como presidente da ENS (Escola Nacional de Seguros) reco-
nheço no SINCOR-BA um aliado estratégico e competente para 

“ Chegar aos 75 

anos é, sem 

dúvida, fato 

extremamente 

relevante...

”
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continuarmos cumprindo a missão de incentivar o ensino, a pes-
quisa e a difusão do conhecimento do instituto Seguros. Neste 
aniversário de 75 anos, desejo que o SINCOR-BA comece a cons-
truir um novo período de igual brilhantismo e sucesso!

Robert Bittar 
Presidente da ENS e 1º vice-presidente da FENACOR
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Bodas de Vinho
70 anos do SINCOR-BA - 07 de julho de 2015
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75 ANOS

de união

Falar de união é estar no SINCOR-BA, pois ela é a casa do  
Corretor de Seguros no nosso Estado e a responsável pela ma-
nutenção dos direitos destes profissionais, independente de es-
tarem a ela filiados.

Eu tenho um carinho muito especial por esta casa, nela iniciei a 
minha carreira, sou filiado desde o meu primeiro minuto neste 
segmento, quando iniciei minha carreira na Aratú Seguros, em 
1986.

Com o desenvolvimento do CQCS (Centro de Qualificação do 
Corretor de Seguros), a maior comunidade de profissionais de 
seguros do Brasil. São mais de 95.000 profissionais de segu-
ros cadastrados, mais de 23.000 usuários ativos, na sua maioria 
Corretores de Seguros, o SINCOR-BA tornou-se ainda mais im-
portante na minha vida.Por intermédio de meus colegas baianos 
consigo apurar e depurar os melhores conteúdos que são divul-
gados em cadeia nacional.

A gestão atual tem inigualável valor para o Mercado Brasileiro 
de Seguros, pois a sua participação no SINCOR-BA é a prova da 
força democrática e da luta pelo êxito na jornada.

Gestão marcante pela determinação e pelo empenho jamais será 
esquecida pelos Corretores Profissionais de Seguros do Estado 
da Bahia.
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Tenho muito orgulho de ser corretor de seguros, especialmente 
porque faço parte do Sindicato dos Corretores de Seguros do 
Estado da Bahia!

Gustavo Vieira Doria Filho
Gestor Centro de Qualificação do Corretor de Seguros
Especialista em Resseguro Saúde



77

II Simpósio do Mercado de Seguros 
- maio de 2012
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SINCOR-BA

Tempo de inovação

75 anos do SINCOR-BA. 

A instituição está adentrando ao vigésimo ano do século XXI. 

O futuro chegou e o momento exige mudanças, exige inovação.

O avanço tecnológico é visto praticamente como um sinônimo 
de inovação e incentivo às mudanças, ferramenta de inovação 
crucial para o mundo dos negócios, porque traz benefícios e 
agilidade, mas também cria expectativas e até incertezas em 
profissionais menos atentos aos avanços tecnológicos, por isso, 
acabam vendo as novas tecnologias como uma barreira a ser 
transposta, antes de darem os primeiros passos em direção à 
mudança cultural e a adaptação exigida pelo mercado. 

Falar em inovação não se restringe apenas a estar alinhado às 
novidades tecnológicas, pelo contrário; é promover uma mu-
dança interior primeiro ao se reinventar e ao se recriar a cada 
instante.

Reinventar, principal e, provavelmente, a mais difícil etapa para 
quem busca inovação. É pensar diferente e buscar soluções dife-
rentes enxergando o que está oculto para sair na frente e trazer 
soluções para sua própria evolução, para a evolução do mercado 
e da sociedade em que se está inserido.

Recriar a si próprio buscando aprender mais, ouvir mais e abrir 
os olhos para parcerias. Entender que ninguém faz nada sozinho 
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e o princípio da inovação pode consistir exatamente na união de 
parcerias para que se realize.

Tecnologia e inovação andam juntas, sempre. O novo SINCOR-
BA, este que está adentrando o vigésimo ano do século XXI, além 
de buscar inovação, ao mesmo tempo incentiva os atores do 
mercado a fazerem o mesmo. 

Dermeval Lopes da Silva Junior
Vice-Presidente Técnico e Desenvolvimento Profissional
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Na varanda do SINCOR-BA - julho, agosto, setembro  
e dezembro de 2019
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Na qualidade de Presidente do Clube do Seguradores da Bahia, 
entidade com 60 anos de existência e em nome de toda direto-
ria, damos as sinceras e efusivas congratulações pelos 75 anos de 
atividades ininterruptas do Sindicato dos Corretores de Seguros 
da Bahia-SINCOR-BA. 

Não é segredo para ninguém que os ramos que mais crescem a 
cada ano são os distribuídos, principalmente, pelo corretor de 
seguros. Ainda assim, destacamos a trajetória que estes profis-
sionais e os seguradores traçaram para proteger a população 
brasileira.

O SINCOR-BA é uma entidade vibrante, corajosa, correta, hon-
rada e vencedora, principal fórum de debates e de defesa de 
toda sociedade baiana. 

Ao longo desses anos conseguiu a respeitabilidade do merca-
do em que atua, principalmente pela pujança do segmento e a 
competência de seus administradores em defesa dos direitos do 
corretor de seguros. Conquistou o enquadramento no simples 
nacional, a manutenção da regulamentação da categoria profis-
sional até a derrubada da resolução 382.

“ O SINCOR-BA 

é uma entidade 

vibrante, 

corajosa, correta, 

honrada e 

vencedora...

”

Parabéns!
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O SINCOR-BA é um órgão ágil por adaptar-se à realidade, mas 
para isso conta exclusivamente com a fidelidade dos associados, 
que sempre é fundamental para manutenção de nossas ativida-
des, ainda mais depois da NÃO obrigatoriedade da contribuição 
sindical.

Parabéns ao SINCOR-BA, pelo trabalho que desenvolveu durante 
esses anos e temos a certeza que virão mais 75 anos. 

“Seguro só com o Corretor de Seguros”.

Fausto Dórea 
Presidente do Clube do Seguradores da Bahia
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Celebraseg - 2ª Edição - Bahia Hall 
04 de dezembro de 2015
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SINCOR 

A frente de seu tempo

A história do SINCOR-BA se confunde com a do desenvolvi-
mento do mercado de seguros no Brasil. Uma instituição de re-
presentação dos corretores de seguros que completa 75 anos 
dedicados integralmente ao fortalecimento do setor de seguros, 
e, principalmente, ao desenvolvimento dos profissionais corre-
tores e corretoras de seguros daquele estado. 

A Bahia é o berço do Brasil e o SINCOR-BA que foi um dos 
Sindicatos que fundou a FENACOR, ao longo do tempo vem re-
presentando muito bem os seus corretores e colaborando de-
cididamente para que o mercado de seguros, não somente na 
Bahia, mas em todo o Brasil, possa se consolidar, gerando pou-
pança interna, tranquilidade para as famílias e segurança jurídi-
ca para os investimentos e negócios, cumprindo, assim, com o 
seu importantíssimo papel.

Hoje, o SINCOR-BA é muito bem comandado pelo presidente 
Wanderson Nascimento, que lidera uma diretoria de corretores 
de seguros totalmente dedicados à entidade. 

A FENACOR saúda e parabeniza essa brilhante diretoria e os 
funcionários do SINCOR-BA, além dos corretores de seguros 
da Bahia, pelo transcurso do 75º aniversário de fundação dessa 
prestigiosa entidade, que tem papel relevante e de destaque na 
história do mercado.

Essa relevância se nota em diferentes situações, seja nas batalhas 
lideradas no campo político pelas entidades que representam os 



85

corretores de seguros ou na oferta de diferentes serviços e be-
nefícios e nas inovadoras ações visando à melhoria e atualização 
da categoria.

A FENACOR conta com o SINCOR-BA para implementarmos 
novas iniciativas de forma sinérgica, na defesa do corretor de 
seguros e objetivando o crescimento e desenvolvimento do mer-
cado de seguros. 

Pois, é indispensável o apoio do SINCOR-BA para que possamos 
continuar obtendo históricas conquistas para a nossa categoria.

Foi assim no passado, como no processo que resultou na regula-
mentação da profissão e, mais recentemente, no enquadramento 
da categoria no SIMPLES NACIONAL, assim como ocorre, neste 
momento, na tramitação da MP nº 905/19 no Congresso Nacional.

É, portanto, uma história recheada de conquistas e lutas inten-
sas e duras, mas que nos enchem de orgulho pelos resultados 
alcançados.

Parabéns, SINCOR–BA!

Parabéns aos mais de quatro mil corretores e corretoras de se-
guros que oferecem ampla proteção para a população da Bahia!

Armando Vergílio
Presidente da FENACOR
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XXI Congresso Brasileiro de Corretores de Seguros
Costa do Sauípe-BA - 10, 11 e 12 de outubro de 2019
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