
GUIA COMPLETO
DE BENEFÍCIOS 
PARA CORRETORES DE 
SEGUROS ASSOCIADOS



A defesa dos interesses dos corretores de seguros 
goianos motivou a trajetória do SINCOR Goiás nos 
seus 34 anos de fundação. A entidade tornou-se 
forte ao longo desse tempo, com elevada represen-
tatividade em torno das grandes discussões nacio-
nais relacionadas à atividade do corretor de seguros.

O SINCOR-GO liderou, por mais de uma década, 
juntamente com entidades parceiras, as interlocu-
ções junto ao Congresso Nacional para aprovação 
da lei que permitiu o acesso dos corretores de se-
guros ao regime tributário do Supersimples. Um 
feito histórico, que mexeu profundamente com a 
saúde financeira de milhares de empresas correto-
ras de seguros. Atualmente, com a tramitação da 
Reforma Tributária no Congresso Nacional, temos 

Representatividade, 
lutas e conquistas

O SINCOR-GO
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mais uma vez um trabalho técnico irreparável sen-
do desenvolvido pelo deputado Lucas Vergilio na 
Câmara dos Deputados, a fim de que os ganhos 
advindos com o Supersimples não sejam atacados 
pela referida reforma.

Outra grande vitória obtida pelo SINCOR-GO em 
prol de seus associados foi a retomada, em Goiânia, 
da dedução tributária no recolhimento do ISSQN 
pelas corretoras de seguros, fazendo com que as 
empresas voltassem a recolher o imposto à alíquota 
de 2%, representando redução na base de cálculo 
da ordem de 60%. Assim como o Supersimples, esse 
feito corrigiu uma grande injustiça contra os correto-
res de seguros.

E, ao longo desses 34 anos, o SINCOR-GO vem 
aprimorando sua gestão de modo a oferecer aos 
corretores de seguros associados serviços, produtos, 
projetos e programas que contribuam com seu cres-
cimento pessoal e profissional. Neste guia de servi-
ços, você, corretor de seguros, poderá conferir um 
leque completo de ações, atividades, benefícios e 
convênios disponibilizados àqueles que juntaram-se 
ao SINCOR-GO.
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O SINCOR-GO, especialmente em razão da atua-
ção do deputado federal Lucas Vergilio na Câmara 
dos Deputados e da representatividade nacional do 
presidente da Fenacor, Armando Vergilio, tem ga-
rantido significativas conquistas para os corretores 
de seguros.

A inclusão da categoria no Supersimples, por  
exemplo, uma das mais importantes dela, beneficiou  
450 mil empresas. A redução de 5% para 2% do ISS 
de corretoras de seguros de Goiânia foi outra vitória 
bastante comemorada pelo segmento.

Mais recentemente, o deputado Lucas Vergilio foi 
fundamental para lutar contra o desmonte da pro-
fissão de corretor de seguros, capitaneado pela Su-
perintendência de Seguros Privados. Todas as me-
didas judiciais e extrajudiciais cabíveis foram e estão 
sendo tomadas para garantir a efetiva participação 
dos corretores de seguros no mercado, como prevê 
a legislação brasileira, resguardando os direitos de 
todos os consumidores de seguros no País.

Representatividade no 
Congresso Nacional

450 mil 
empresas 

beneficiadas 
com a inclusão 

no Simples 
Nacional
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Juntos, unidos, 
podemos mais!



Vantagens de 
ser um associado 
ao 
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Instalado na sede do SINCOR-GO, o 
Departamento Jurídico (Dejur), além de 
defender e representar a entidade sindical, 
presta consultoria jurídica e orienta os associados 
em diversas áreas.

Na esfera administrativa, o Dejur presta 
atendimento aos associados do SINCOR-GO, 
em demandas envolvendo especialmente 
companhias seguradoras, visando à solução de 
conflitos e evitando, assim, a necessidade de o 
corretor iniciar uma demanda judicial. 

Para ser atendido pelo Departamento Jurídico, 
o corretor de seguros associado deve agendar 
visita à entidade. Orientações também podem 
ser obtidas por meio do endereço eletrônico 
juridico@sincorgo.com.br.

ASSESSORIA 
JURÍDICA
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Os associados ao SINCOR-GO também 
têm à sua disposição consultoria contábil e 
fiscal. O benefício compreende a consultoria 
e/ou orientação na área fiscal e contábil. 
O atendimento, quando solicitado, pode 
ser realizado na sede do sindicato. O 
agendamento se dá por telefone (62 3945-
0808) ou e-mail (estrategia.contabil@uol.com.
br). O presente benefício não compreende a 
representação administrativa e ou judicial dos 
associados nesta área. 

Os associados, caso prefiram, também podem 
formular sua consulta ou requerimento por 
e-mail, dirigido a estrategia.contabil@uol.com.br.

CONSULTORIA 
CONTÁBIL E FISCAL
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A Central de Gestão de Serviços e Produtos foi 
criada pela Fenacor e os Sindicatos para “prestar 
serviços de excelência e qualidade” ao corretor 
de seguros de todo o país. Por meio dessa 
Central, a Fenacor vem planejando, juntamente 
com diversos parceiros, produtos, soluções e 
serviços focados no corretor de seguros. 

Para atender a esta demanda da categoria 
por  serviços e produtos customizados, a 
Fenacor tem realizado um amplo trabalho de 
mapeamento dos principais problemas dos 
corretores. A Central de Gestão foi criada para 
desenvolver produtos e serviços customizados e 
personalizados para o corretor, observando sua 
real necessidade e a solução que precisa. Assim, 
o corretor poderá executar sua função de forma 
mais otimizada e competitiva.

CENTRAL DE GESTÃO DE 
SERVIÇOS E PRODUTOS
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Seguro de vida disponibilizado somente para 
associados Pessoa Física dos Sincor’s que 
trará garantia e tranquilidade para o corretor 
e toda a sua família. Formatado graças à 
parceria entre Fenacor/Sincoŕ s e MAG (antiga 
Mongeral). Pode ser contratado em menos de 
5 minutos, nos sites da Fenacor e Sincor’s.

> Morte, com adiantamento por 
doença do titular e cônjuge 
(com coberturas de até 
R$1.700.000,00);

> Diária por incapacidade 
temporária por Ler e Dort;

> Morte acidental do titular;

> Doenças graves, despesas 
médicas hospitalares e 
odontológicas por acidente;

> Invalidez por doença, acidente 
do titular e cônjuge;

> Serviço de Assistência 
Funeral Individual e Familiar;

> Assistência Funeral Luxo 
Individual e Familiar;

> Diária por internação 
hospitalar.

Vantagens

SEGURO VIDA 
CORRETOR
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 IMPORTÂNCIAS 
COBERTURAS SEGURADAS

Morte  R$ 25.000

Indenização Especial de  R$ 25.000 
Morte por Acidente Titular

Invalidez Permanente Total  R$ 25.000 
ou Parcial por Acidente Titular

Antecipação por Doenças e  R$ 25.000 
Acidentes Terminais Titular

Cesta Alimentação Titular  R$   1.800 

Morte de cônjuge R$ 12.500

Morte de filhos  R$   2.500

Auxílio Funeral Familiar  R$   3.000

SEGURO DE VIDA 
EM GRUPO 
GRATUITO
Corretores associados, seus 
cônjuges e filhos têm direito 
ao Seguro de Vida em Grupo 
contratado com a  Centauro-ON 
com as seguintes coberturas e 
capitais segurados:



SINCOR-GO | 11

> As melhores condições de 
descontos e preços diferenciado;

> Produtos e serviços 
diversificados, de vários 
segmentos diferentes, tanto para 
homens quanto para mulheres;

> Cashback para associados 
em mais de 900 lojas 
espalhadas no País;

> Campanhas próprias exclusivas 
para a plataforma;

> Campanhas em datas 
comemorativas, como Dia das 
Mães, Dia dos Pais, Dia dos 
Namorados, Natal etc;

> Simples utilização, bastando 
se cadastrar com CPF para 
desfrutar de todos os benefícios.

Vantagens

CBCOR
CLUBE DE 
BENEFÍCIOS DOS 
CORRETORES DE 
SEGUROS

O Clube de Benefícios dos 
Corretores de Seguros tem 
como objetivo propiciar ao 
associado uma plataforma 
eletrônica de compras on-
line, com ampla variedade 
de produtos e serviços. É 
oferecido pela Fenacor e os 
Sincor’s especialmente para os 
associados Pessoa Física.
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> Simples contratação;

> Descontos especiais para 
associados do SINCOR-GO 
para o RC Profissional Corretor 
de Seguros e no RC Profissional 
Certificação Digital;

> Coberturas Básicas (despesa 
de defesa, mediação, acordos/
ressarcimentos e condenação);

Confira os diferenciais 
competitivos desse 
benefício:

RC PROFISSIONAL 
RESPONSABILIDADE 
CIVIL PROFISSIONAL  
PARA CORRETORES 
DE SEGUROS PELA 
CIA ARGO

Parceria exclusiva da Fenacor e 
Sincoŕ s com a Cia. Argo para 
associados Pessoa Física e Física e 
Jurídica. Tem o objetivo de oferecer 
aos associados as melhores 
condições e coberturas do RC 
Profissional Corretor de Seguros 
PJ e PF e RC Profissional para 
Certificação Digital. 



> Coberturas Especiais (danos à 
reputação, custos emergenciais, 
calúnia, injúria e difamação, danos 
a documentos de clientes e demais 
características);

> Erros em transmissão de proposta;

> Atos desonestos de colaboradores;

> Erros de avaliação de bens;

> Cobertura para venda de plano de 
saúde;

> Indenização do sinistro diretamente 
ao terceiro;

> Equipe especializada na agilidade da 
regulação;

> Contratação 100% on-line e emissão 
em tempo real;

> Pagamento em cartão de crédito ou 
boleto com parcelamento em 12 vezes;

> Limite de R$ 30.000,00 a R$ 
500.000,00 em todo território 
nacional;

> Faturamento até R$ 2.000.000,00;

> Três opções de franquias (reduzida, 
padrão e majorada);

> Prazo Complementar e Suplementar 
de 12 meses;

> Retroatividade até 5 anos.
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL

A certificação digital é um portal 
que abre muitas possibilidades 
para o cotidiano do corretor de 
seguros e a Fenacor tem atuado 
como facilitadora para ajudar a 
categoria a aproveitar o melhor 
desta ferramenta geradora 
de novas oportunidades de 
negócios, um nicho para 
aumentar a carteira de clientes 
do corretor de seguros e os seus 
resultados.

O corretor de seguros pode 
atuar nesse segmento de duas 
formas: como Autoridade 
de Registro (AR), a partir da 

assinatura de contrato com a 
Fenacor; ou como “indicador” 
de clientes para ARs já 
existentes, através de um link. 
A AR Fenacor oferece uma 
das maiores remunerações do 
mercado digital, tanto para 
quem optar por atuar como 
AR quanto para os corretores 
de seguros que, ao menos 
inicialmente, operarem como 
indicadores de clientes.

Para mais informações: 
certificacaodigital@fenacor.org.br 
e (21) 3077-4760
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CONEXÃO 
FUTURO 
SEGURO

Outra grande oportunidade 
para os corretores de seguros 
associados é a participação nos 
eventos do Conexão Futuro 
Seguro. O projeto da Fenacor 
consiste na realização de 22 
encontros estaduais, além 
da etapa de encerramento, o 
Conexão Futuro Seguro Brasil. 

Os inscritos participam de 
palestras de especialistas 
extremamente conceituados 
e qualificados sobre os temas: 
“Oportunidades para os 
Corretores de Seguros em 
Qualificação Profissional”; 
“Reconectando com a Nova 
Ordem”; “LGPD e seus 
Aspectos Práticos”; “Como 
Conquistar Novos Clientes com 
o uso da Certificação Digital”; 
“Como Transformar-se em 
um Planejador Financeiro”; e 
“Empreendendo como Agente 
Autônomo de Investimentos”.
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LGPDCOR - SOLUÇÕES EXCLUSIVAS 
PARA O CORRETOR DE SEGUROS

A Lei Geral de Proteção de 
Dados nº 13.709/2018  (LGPD) 
entrou em vigor em 18 de 
setembro como um marco 
histórico na regulação do 
acesso e uso de informações 
pessoais dos cidadãos no País, 
impactando  fortemente vários 
segmentos. A nova legislação 
exigirá do corretor de seguros, 
pessoa física ou jurídica, ainda 
mais zelo e eficiência no que 
se refere à proteção dos dados 

dos clientes. Para dar suporte 
à categoria frente a este novo 
desafio, a Fenacor e os Sincor’s  
desenvolveram a plataforma  
LGPDCor.

Desenvolvida em  parceria com 
a Empresa Quinto Domínio, o 
LGPDCor oferece uma série 
de ferramentas em segurança 
da informação, a partir de um 
modelo completo, com fluxo 
de dados e documentação, 
pronto para ser utilizado por 
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corretoras associadas de portes 
diversos. 

Além disso, outra grande 
vantagem é que o corretor 
associado poderá oferecer o 
serviço para seus clientes, 
resultando, assim, em abertura 
de novos negócios para o 
Corretor de Seguros. 

BENEFÍCIOS PARA O 
ASSOCIADO COM O 
LGPDCOR

> Gerenciamento de todos os 
processos de maneira gráfica, 
permitindo a visualização das 
pendências e os riscos da 
empresa

> Cadastro e manutenção dos 
registros dos responsáveis 
por cada departamento e suas 
respectivas atividades pelo 
captura de dados

> Mapeamento de dados: de 
fácil criação e manutenção, 
o mapeamento de dados 
monitora a segurança e garante 
a adequação à LGPD

> Gestão de Riscos dos 
Titulares: a plataforma permite 
aos corretores ter em mãos 
todas as pendências e gaps 
para adequação à LGPD e 
correções a serem implantadas

> Gestão de incidentes: registro 
e monitoramento conforme a 
Lei, dos incidentes registrados 
na empresa

> Gestão de Direitos dos 
Titulares: atendimento às 
solicitações dos titulares dos 
dados, mantendo os registros e 
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as comunicações enviadas

> Relatórios legais: geração 
em tempo real dos relatórios 
legais, como o Relatório de 
Impacto, automaticamente pela 
plataforma 

> Treinamentos: 
os colaboradores podem 
ser treinados a qualquer 
momento e on-line por meio 
do ensino a distância da 
plataforma e da ENS

> Acesso às principais práticas 
em Segurança da Informação, 
com destaque para a ISO 
27000 e SAS 70

> Acesso à Biblioteca de 
Políticas, Documentos, 
Formulários, Avisos e 
Cronogramas com mais de 
30 modelos de documentos 
para as corretoras utilizarem 
em diversas situações, como 
por exemplo o Termo de 
Consentimento para uso dos 
Dados Pessoais

> Selo: o corretor, pessoa física 
ou jurídica, que implementar 
a plataforma LGPDCor terá 
direito ao selo Eu Sou Um 
Corretor que Protege Seus 
Dados Pessoais
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> Escolhe entre duas opções 
de plano: PGBL e VGBL;

> Taxa de carregamento 0%;

> Flexibilidade: é possível 
desenhar o plano de acordo 
com seus interesses;

> Maior comodidade: 
carência de 60 dias;

> Acompanhamento do 
plano on-line, pelo site 
sulamerica.com.br.

Mais informações sobre esses benefícios podem ser obtidas junto 
ao Departamento de Benefícios do SINCOR-GO.

PREVIDÊNCIA 
PRIVADA
A SulAmérica Seguradora 
juntou-se ao SINCOR-GO e à 
FENACOR para oferecer ao 
associado e corretor de seguros 
um plano de Previdência Privada. 
Na SulAmérica FenacorPrev, o 
corretor cuida do seu futuro com 
vantagens e condições especiais.



SINCOR-GO | 20

SICOOB 
CREDSEGURO
A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão das 
Microrregiões de Goiânia e Anápolis representa 
uma das principais conquistas da categoria dos 
corretores de seguros goianos, configurando 
hoje um dos seus maiores patrimônios social e 
econômico.

Há mais de duas décadas a cooperativa SICOOB 
CREDSEGURO goza de alta credibilidade junto a 
seus cooperados graças a uma gestão moderna e 
produtos eficientes. Além disso, todas as sobras 
das transações financeiras realizadas anualmente 
são rateadas entre seus associados, de acordo 
com sua movimentação financeira e utilização 
dos produtos e serviços.

Para comodidade dos associados, possui 
cinco agências, quatro delas em Goiânia 
e uma em Anápolis.



> Taxas competitivas;

> Tarifas melhores que as praticadas  
pelo mercado financeiro;

> Cheque especial;

> Cartão de crédito;

> Cartão de débito;

> Crédito Pessoal;

> Financiamento de bens a taxas especiais;

> Recebimento e agendamento 
de títulos de outros bancos;

> Recebimento e agendamento de contas 
de telefone, energia e água;

> Recebimento e agendamento de impostos 
municipais e guias,  
como GPS, DARF, DARE, 
DAS e GNRE da Sefaz;

> Transações diversas em canais de 
autoatendimento e pelo internet  
banking e APP;

> Aplicações financeiras;

> Consórcios;

> Financiamento habitacional;

> Resgate Programado de Cota Capital;

> Descontos e campanhas especiais para 
participação em congressos técnicos.

Faça parte desse grupo e usufrua 
dos seguintes produtos oferecidos 
pela SICOOB CREDSEGURO: 
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> Atendimento Regional;

> Urgência e Emergência nacional; 

> Utilização desburocratizada; 

> Livre escolha dentro da rede de 
médicos credenciados; 

> 2.778  médicos cooperados; 

> 45 laboratórios;  

> 115 hospitais;

> 280 clínicas;

> SOS Unimed  (UTI Móvel);

> Unimed em casa (Home Care).

Opções de planos: 

UNI Empresa Cooperativo 
com opção de acomodação em  
apartamento ou enfermaria.

Importante: Coparticipação 
apenas em consultas. Para 
exames, internações e demais 
procedimentos, não há. 

Estrutura da  
UNIMED Goiânia:

PLANO DE 
SAÚDE UNIMED  
UNIEMPRESA 
COOPERATIVO 
Para aderir aos benefícios do 
plano de assistência médica 
e hospitalar UNI-EMPRESA 
COOPERATIVO da Unimed, 
é obrigatório que a corretora 
contratante seja associada do 
SINCOR-GO, sendo permitida 
somente a inclusão do(s) 
sócio(s) da empresa corretora 
de seguros, seus respectivos 
dependentes diretos (cônjuge, 
filhos solteiros com até 24 
- vinte e quatro - anos se 
comprovar ser universitário) e 
seus funcionários devidamente 
registrados e desde que 
comprovado pela GFIP. Não é 
permitido apenas a inclusão dos 
dependentes no plano.
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> Isenção da taxa de emissão;

> Isenção da taxa de 
cancelamento do cartão;

> Isenção da taxa de entrega;

> Isenção da taxa de 
reemissão do cartão 
refeição/alimentação.

Associadas dispõem 
das seguintes 
condições ao aderir 
ao convênio:

CARTÃO DE 
ALIMENTAÇÃO VR
O convênio entre SINCOR-GO e VR 
tem a finalidade de oferecer o benefício 
do cartão alimentação/refeição aos 
colaboradores de corretoras de seguros 
associadas ao sindicato.



SINCOR-GO | 24

POUSADA EM 
LUÍS ALVES
O SINCOR-GO possui convênio para o 
uso dos associados e dependentes com 
a Pousada Canoeiros, em Luís Alves, na 
região turística do Araguaia.

No contrato firmado pelo SINCOR-GO 
com a Pousada, o corretor de seguros 
associado ao sindicato tem direito a 
uma série de benefícios, com desconto 
de até 35% nos pacotes de hospedagem 
oferecidos. Os interessados podem 
procurar o Departamento de Benefícios 
do SINCOR-GO para obter mais 
informações e posteriormente acessar o 
site de reservas da empresa.
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PACOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO 

EM CONGRESSOS

Visando a oportunizar 
maior participação dos seus 
associados em eventos da 
categoria em todo o Brasil, 
o SINCOR-GO disponibiliza 
pacotes especiais para esse 
público, com vantagens 
exclusivas e descontos em 
hospedagem, transporte e 
outros benefícios.
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PARTICIPAÇÃO 
EM EVENTOS 
PROMOVIDOS 
PELO SINCOR-GO

Circuito 
Vida Segura 
Como forma de contribuição e 
incentivo a uma vida mais saudável, o 
SINCOR-GO promove anualmente o 
Circuito Vida Segura, circuito de corrida 
e caminhada de rua que já se tornou 
tradicional na capital, fazendo parte 
do calendário de eventos esportivos 
de Goiânia. Trata-se de uma forma 
de integração entre o mercado de 
seguros e a comunidade em geral, 
estimulando a prática esportiva, o 
bem-estar e a saúde. Uma forma de 
mostrar à sociedade a importância 
da nossa atividade, como agentes de 
transformação social  na reparação de 
eventuais perdas materiais e de pessoas.  

Há premiação a todos os 
participantes, com medalhas e troféus 
aos que se destacam nas primeiras 
ordens de chegada.  

Atrelado ao evento, há também a 
importante ação de  arrecadação 
de alimentos não perecíveis (Sincor 
Solidário), que são distribuídos a 
entidades carentes cadastradas. 

Ao longo de todo o ano, o 
SINCOR-GO promove vários 
eventos sociais, esportivos e 
institucionais voltados para os 
corretores de seguros associados. 
A filiação à entidade garante 
sempre condições especiais de 
participação.
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Sincor Solidário
Dentre as estratégias de responsabilidade 
social do sindicato, temos o Projeto 
Sincor Solidário. O projeto tem o objetivo 
de desenvolver ações permanentes 
de caráter assistencial, sempre com o 
compromisso de envolver os associados, 
colaboradores, parceiros e a comunidade.

Dentre as ações realizadas estão a 
arrecadação de alimentos durante 
o evento Circuito Vida Segura e de 
brinquedos nas confraternizações 
anuais. As doações são posteriormente 
distribuídas para entidades assistenciais 
previamente selecionadas e cadastradas. 
A importância desse projeto fica 
registrada sempre a cada ação 
concretizada, através do reconhecimento 
e gratidão dos favorecidos.
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> Dia da Mulher 

> Campanha de Vacinação 
contra Gripe 

> Circuito Vida Segura

> Arraiá do Sincó 

> Mês do Corretor de Seguros 

> Prêmio Bandeirante 

> Prêmio de Jornalismo 

> Confraternização Anual 

Confraternizações 
e ações de 
integração

Prêmio 
Bandeirante

Como forma de promover a 
integração e a socialização da 
categoria, o SINCOR-GO realiza 
vários eventos durante o ano e 
disponibiliza sua estrutura para 
utilização do corretor associado 
e seus parceiros. Alguns dos 
eventos mais comuns: 

O Prêmio Bandeirante, 
promovido pelo SINCOR-
GO, já está em sua 21ª edição 
em 2020. A premiação, 
que foi se aprimorando ao 
longo dos anos, consiste no 
reconhecimento, por meio do 
voto dos corretores de seguros, 
nas melhores companhias com 
atuação em Goiás. O projeto 
resultou, ao longo dos anos, 
em melhorias significativas 
nos serviços prestados pelo 
mercado segurador aos 
corretores de seguros.
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> Sala de Reuniões  
para 20 pessoas; 

> Auditório para realização 
de treinamentos e 
palestras com capacidade 
para 160 pessoas; 

> Espaço de Convivência 
para eventos, reuniões  e  
happy hours, capaz de 
acolher até 200 pessoas.

A infraestrutura 
do SINCOR-GO 
contempla

ESPAÇO PARA 
REALIZAÇÃO 
DE EVENTOS
Os associados ao SINCOR-
GO têm à sua disposição 
espaços qualificados para 
a realização de reuniões 
e eventos. A reserva 
dos espaços pode ser 
feita diretamente junto à 
gerência da entidade com 
taxas diferenciadas para 
corretores de seguros 
associados.
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> Atuar de forma repressiva e preventiva 
contra condutas profissionais antiéticas, 
tendo como fundamento os termos do 
Estatuto Social da entidade;

> Promover, aplicar e fiscalizar o 
cumprimento do Código de Ética do 
Corretor de Seguros;

> Orientar a conduta ética dos corretores  
de seguros associados;

> Avaliar as denúncias apresentadas ao 
comitê relacionadas ao descumprimento 
do Código de Ética da categoria;

> Apresentar à Diretoria Executiva da 
entidade medidas e/ou penalidades 
disciplinares que avaliam como 
necessárias de serem aplicadas a 
corretores de seguros associados que 
descumprirem o Código de Ética.

Tem como atribuições:COMITÊ 
DE ÉTICA
O Comitê de Ética do 
SINCOR-GO é uma 
instância que atua na defesa 
dos direitos e dos interesses 
da categoria, protegendo a 
classe da atuação irregular 
em corretagem de seguros. 
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SACS - SERVIÇO 
DE ATENDIMENTO A 
CORRETORES E SEGURADOS
Direto e sem burocracia, o SACS é um canal 
de comunicação do SINCOR-GO colocado 
à disposição dos corretores de seguros 
associados e segurados para o recebimento de 
reclamações, críticas, denúncias, pedidos de 
informação, dúvidas e sugestões.

Analisada, a manifestação enviada ao  
SINCOR-GO recebe o encaminhamento 
necessário ao aprimoramento dos serviços, 
atividades e atendimentos praticados no 
mercado de seguros goiano.

Para entrar em contato com o SINCOR-GO por 
meio do SACS, o corretor de seguros precisa 
apenas preencher um pequeno formulário no 
site da entidade: www.sincorgo.com.br/sacs
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DIRETORIAS 
TERRITORIAIS
Visando a dar suporte aos corretores de 
seguros de todo o Estado de Goiás, o SINCOR-
GO dispõe atualmente de quatro Diretorias 
Territoriais nos municípios de Anápolis, 
Catalão, Itumbiara e Rio Verde.

Em suas regiões, os diretores territoriais do 
SINCOR-GO representam a entidade atuando 
de modo a organizar, defender e capacitar 
os corretores de seguros que atuam nessas 
localidades.

Com a anuência da Diretoria Executiva do 
SINCOR-GO, as Diretorias Territoriais têm 
competência para adotar medidas visando 
à solução de problemas reportados pelos 
corretores de seguros associados à entidade 
nessas regiões.
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QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL
Os corretores de seguros 
associados ao SINCOR-GO 
contam com condições especiais 
para participação em cursos de 
formação e qualificação profissional 
oferecidos pela Escola de Negócios 
e Seguros (ENS), braço acadêmico 
do setor no Brasil e em Goiás.

A ENS disponibiliza palestras, 
treinamentos, workshops e cursos 
de pequena, média e longa duração 
aos profissionais do mercado de 
todo o Brasil, tanto em formato 
presencial quanto on-line.

Programa de Fidelidade: 
recentemente, a escola anunciou 
o seu Programa de Fidelidade, 
que garante aos corretores de 
seguros associados aos Sincor’s 
descontos para participarem de 
cursos oferecidos pela ENS. Esses 
descontos são equivalentes ao 
valor que o associado desembolsou 
em suas contribuições para a 
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sua entidade. O programa é 
extensivo aos familiares dos 
associados.

Agente Autônomo de 
Investimento: o crescimento 
da atuação dos agentes 
autônomos de investimento tem 
revolucionado o mercado de 
corretagem de seguros. Atenta 
a essa realidade, a ENS também 
dispõe de condições especiais 
no oferecimento de cursos de 
formação nessa área de atuação 
para associados aos Sincor’s. A 
habilitação pode ser obtida pelo 
corretor de seguros – se desejar 
- através de exame realizado 
pela Associação Nacional das 
Corretoras e Distribuidoras de 
Títulos e Valores Mobiliários, 
Câmbio e Mercadorias 
(ANCORD). A inscrição no curso 
será totalmente gratuita para os 
inscritos no ciclo de eventos do 
Conexão Futuro Seguro.

Formação diversificada: A 
ENS tem diversificado cada 
vez mais a sua grade de 
cursos, oferecendo inúmeras 
possibilidades aos associados. 
Matemática financeira, gestão 
financeira e planejamento de 
aposentadoria são apenas alguns 
deles e podem ser realizados 
nos formatos on-line e off-line.
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BIBLIOTECA

ASSEMBLEIAS GERAIS
Associados ao SINCOR-GO têm voz e voto nas 
Assembleias Gerais Ordinárias, votando  
em temas de interesse de toda a categoria.

Reconhecida como instrumento provedor de 
desenvolvimento profissional  cultural, a Biblioteca do 
SINCOR-GO trabalha para manter um acervo cada vez 
mais dinâmico e abrangente, oferecendo ao corretor 
de seguros associado pesquisas e consultas presenciais 
e empréstimos de livros  - na área de seguros e em 
diversos temas, como também vídeos de treinamento, 
em parceria com a Escola de Negócios e Seguros (ENS).
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Revista

118 edições  
e 68 mil 
impressões 
on-line

Site

160 mil 
visualizações/
ano e 60 mil 
usuários ativos

E-mail marketing

4,5 mil 
assinantes e 
mais de 500 
disparos/ano

Redes Sociais 

3,8 mil 
seguidores/fãs 
e potencial de 
alcance de 710 
mil pessoas.

COMUNICAÇÃO 
QUALIFICADA 
COM ASSOCIADOS, 
MERCADO 
E SOCIEDADE
O SINCOR-GO vem investindo, nos últimos 
anos, na construção de uma política de 
comunicação institucional qualificada 
voltada para seus associados, demais 
integrantes da cadeia produtiva do mercado 
de seguros e a sociedade.

Para tanto, compartilha informação 
gabaritada sobre o segmento nos seus 
canais de comunicação – site, revista e 
redes sociais –, além de manter estreito 
relacionamento com os profissionais dos 
grandes veículos de Comunicação.

Visando a dar voz ao corretor de seguros 
e a fomentar a cultura do seguro, o 
SINCOR-GO lançou o Prêmio SINCOR 
Goiás de Jornalismo. A iniciativa ampliou 
a participação e a visibilidade do mercado 
na mídia, com a veiculação de informação 
de qualidade para a sociedade, resultando, 
consequentemente, em maior valorização do 
profissional corretor de seguros.
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CONTRIBUIÇÃO: 
ENTENDA
Por que pagar as Contribuições ao seu Sindicato? 
Porque todas as contribuições são revertidas em 
benefícios aos seus associados! Se aproxime, 
conheça e faça parte da entidade que representa 
seus interesses e luta por seus direitos. 

O SINCOR-GO tem como um de seus objetivos 
promover o espírito de coletividade e defender 
os interesses de todos os associados e também 
criar soluções que venham lhe possibilitar a 
multiplicação de resultados em seus negócios 
e fortalecimento da sua classe sindical, com 
eficiência e agilidade.

O Sindicato vem fazendo um esforço enorme 
para manter e implementar ainda mais o seu 
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leque de benefícios e convênios para 
você, que É associado Pessoa Física e 
sua família, e para a Pessoa Jurídica, 
atendendo também aos sócios e, ainda 
em alguns casos, os próprios funcionários 
das corretoras associadas.

Se você ainda não é associado, junte-se 
a nós e desfrute de nossos benefícios. 
Faça as contas e pense na relação custo 
(investimento) x benefícios (diretos e 
indiretos para sua P.F. e P.J.) e tenha 
a certeza de que os benefícios serão 
maiores do que o seu investimento.

Pagar as contribuições 
é muito importante:
todos os benefícios voltam para 
você e fortalecem cada vez mais o  
seu Sindicato em busca de melhorias!

Entre em contato com o Departamento 
de cadastro, no e-mail: cadastro@
sincorgo.com.br ou pelo telefone (62) 
3945-0808, e consulte a sua situação 
financeira junto à entidade.
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PESSOA FÍSICA
Titular 
RG, CPF, comprovante de 
endereço e 1 foto

Cônjuge 
RG, CPF e certidão de 
casamento

Filhos 
RG, CPF ou certidão 
de nascimento

Termo de adesão ao 
Seguro de Vida

 PESSOA JURÍDICA
Titular 
RG, CPF, comprovante de 
endereço e 1 foto

Cônjuge 
RG, CPF e certidão 
de casamento

Filhos 
RG, CPF e 1 foto

Responsável técnico 
1 foto

Cópia consolidada 
do contrato social

Para mais informações: (62) 3945-0808 
Departamento de Cadastro do SINCOR-GO: 
cadastro@sincorgo.com.br

COMO ASSOCIAR-SE

Se ainda não é associado, basta acessar os formulá-
rios disponíveis no site do SINCOR-GO. Preencha e 
imprima as propostas de admissão de sócio contri-
buinte (pessoa física e jurídica), o termo de adesão 
ao Código de Ética dos Corretores de Seguros, a 
declaração e o termo de compromisso. 

Todo o material deve ser entregue, devidamente 
assinado, na sede do sindicato acompanhado dos 
documentos listados abaixo:



Rua C-145, 1.036, 
Quadra 337, Lotes 
21/22, Jardim América
Goiânia-GO

(62) 3945-0808

sincorgo.com.br

Redação, edição,  
diagramaçãoa e arte


