
 MEDITAÇÃO 
Meditar é focar no presente, no aqui e 
agora, uma atividade que traz benefícios 
para a mente, o corpo e a alma. Para 
iniciantes, começar com apenas 10 
minutos por dia é o suficiente e há 
diversos aplicativos gratuitos à 
disposição, a exemplo do Medite-se.

       JOGOS DE TABULEIRO
Cabe para toda a família, inclusive as 
crianças (para os que têm filhos) e é uma 
maneira bem divertida de desconectar 
das mídias sociais, do noticiário e se 
divertir bastante. Imagem e Ação, por 
exemplo, é um jogo de criatividade e 
adivinhação que faz o maior sucesso. 

COMO APROVEITAR BEM O TEMPO LIVRE
DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL?

Gostou das dicas? Escolha, aproveite e depois compartilhe 
sua experiência conosco. Até a próxima!

Contribua com sugestões, críticas, elogios 
para fazermos uma News cada vez mais 

conectada com você!

 CINEMA EM CASA
Pipoca e guaraná, que programa legal! 
Lembra dessa propaganda? Que tal um 
filme leve e divertido na Netflix para 
relaxar? Despedida em Grande Estilo 
(2017) é a dica de hoje e conta a história 
de 3 amigos aposentados com 
problemas financeiros que planejam um 
roubo a banco para pagar as dívidas e 
ajudar a família.

 MONTE SEU SPA 
Sais, óleos essenciais, cremes 
relaxantes, incenso, músicas que 
acalmam. Tire um momento para 
praticar o autoamor (pode ser durante o 
banho ou antes de dormir), se desligar 
do mundo e conectar-se consigo 
mesmo. Vale tanto para os homens 
quanto para as mulheres, está bem? 
Todos nós precisamos de cuidados.

VOCÊ MELHOR A CADA DIA
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MASTERCLASS ONLINE DE VENDAS 
REÚNE MAIS DE 500 PROFISSIONAIS DE SEGUROS

“O momento é desafiador, mas também de oportunidades”, foi o que 
disse o treinador de vendas Thiago Concer na abertura da masterclass 
“Vendas não ocorrem por acaso”, evento online promovido pelo 
Sindicato das Seguradoras da Bahia, Sergipe e Tocantins (SindSeg 
BA/SE/TO) em parceria com o Sindicato das Seguradoras Norte e 
Nordeste (SindSegnne) que reuniu mais de 500 profissionais de 
seguros no último dia 18 de junho. 

Na oportunidade, sob a mediação dos presidentes Alexandro Barbosa 
(SindSeg BA/SE/TO) e Ronaldo Dalcin (SindSegnne) o especialista 
ensinou atitudes e técnicas para ajudar os corretores de seguros a 
vender mais com ou sem crise, sempre fazendo provocações e convites 
para a autorreflexão. “Venda é simplesmente um reflexo daquilo que 
você faz de maneira consistente. É a consequência de várias atividades. 
Não existe treinamento para aumentar venda, existe para planejar, 
prospectar melhor ou mais, fazer uma abordagem que crie conexão, 
apresentar proposta, fechar e fazer pós-venda”, explicou.

A diversificação de produtos foi a principal alternativa indicada, 
sobretudo durante a pandemia, ou seja, oferecer produtos que os 
clientes ainda não têm, mas que podem e devem comprar. Como é 
possível comprovar através dos números, a tendência do mercado de 
seguros é concentrar no auto e esse cenário precisa ser modificado o 
quanto antes para o fortalecimento do segmento. Para isso, a primeira 
ação é usar a base já existente, criar ofertas para esses contatos.

 “Será que seus clientes não compram ou você não conhece os outros 
produtos e está com medo de oferecer, não tem entusiasmo suficiente 
para procurar informação e não oferece?”. Esse foi um dos 
questionamentos do palestrante durante o evento que discutiu também 
pontos como funil de vendas, comunicação assertiva com o cliente, 
fechamento de proposta e como trabalhar os leads de maneira 
eficiente.

“Espero que tenha sido muito proveitoso para cada um. Não tenho 
dúvida de que vários starts importantes para o nosso dia a dia foram 
trazidos. Aproveitem o máximo que puderem”, pontuou o presidente do 
SindSeg BA/SE/TO ao final da masterclass, reservada para as 
perguntas do público e os discursos de encerramento dos mediadores. 

Não assistiu a masterclass online “Vendas não ocorrem por acaso”?

A Escola de Negócios e Seguros (ENS) está com inscrições abertas 
para o Curso Intensivo para Habilitação de Corretores de Seguros. Neste 
novo formato, o aluno estará pronto para o mercado de seguros em 
apenas 5 meses. O curso é on-line, com aulas ao vivo para todo o Brasil. 
Através de parceria com o SindSeg BA/SE/TO você pode aproveitar o 
cupom exclusivo para ganhar 20% de desconto no curso até o dia 15 de 

julho. Utilize o cupom SINDSEGBASETO e garanta sua inscrição.

O Sincor-BA é sem dúvidas, a entidade 
de maior representatividade do 
mercado baiano do cenário atual. 
Como sindicato contemporâneo ao 
SindSeg BA/SE/TO - que também 

ultrapassa os 70 anos de existência – temos a enorme satisfação em 
testemunhar as conquistas do Sincor-BA e felicitamos a entidade pelos 
seus 75 anos de fundação, completados no dia 07 de julho.
O trabalho da atual Diretoria orquestrado pelo presidente Wanderson 
Nascimento, contribuiu para maior valorização da profissão dos 
corretores de seguros. As lutas da categoria se tornaram evidentes e 
mais fortes. É importante destacar também o primoroso desempenho 
do sindicato como anfitrião do 21º Congresso Brasileiro em 2019.
E por fim, porém não menos importante, temos o privilégio de 
acompanhar os desdobramentos de um movimento protagonizado 
pelas lideranças do mercado e impulsionado pelo Sincor-BA: a efetiva 
união de todas as entidades baianas.
Desejamos ao Sincor-BA um novo ciclo de muitas realizações e 
sucesso!

Da sala para o quarto, da cozinha para a varanda. Esses são os 
passeios possíveis nesse momento de pandemia. Então, se o trabalho, 
o descanso, as tarefas domésticas, tudo está sendo feito no mesmo 
ambiente, como aproveitar o tempo de descanso até que seja possível 
voltar ao convívio em sociedade para ir a um show, cinema, teatro, 
jantar com os amigos e a família?
A seguir, segue uma lista de atividades simples que você pode fazer 
para aproveitar bem o seu tempo livre. Confira:

ASSOCIADAS

O QUE VOCÊ QUER VER POR AQUI?

CLICA AQUI E
CONTA PRA GENTE

Ação conjunta entre o SindSeg BA/SE/TO e SindSegnne contou 
com o treinador Thiago Concer

CLICA AQUI PARA ASSISTIR

QUERO SABER MAIS

PARCERIA ENTRE SINDSEG BA/SE/TO E ENS 
PROMOVE DESCONTO NA HABILITAÇÃO DE 

CORRETORES DE SEGUROS

PARABÉNS SINCOR-BA!

71 3242.8577

www.sindicatoseguradoras.com.br

Clique e acesse!

AGENDE-SE

Webinar Telemedicina no novo normal
Data: 16/07   •   Horário: 15h às 16h30

Realização: FenaSaúde

QUERO ME INSCREVER QUERO ME INSCREVER

QUERO ME INSCREVER

DIRETORIA DO SINDSEG BA/SE/TO
GESTÃO 2020-2022

https://www.youtube.com/watch?v=283iI6dr0Mg&feature=youtu.be
https://ens.vc/2N8vwL7
https://www.youtube.com/watch?v=gukkSRZdLKY
https://zoom.us/webinar/register/WN_TNVQnoEQTm2yX8bdhVc6ew
https://zoom.us/webinar/register/WN_f1U-VMprTF6HuEt64feexA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeckD8Be1vxwWdkzBmQ2-Q9s69krnA7Mu57uwnSZ_bG_NwzgQ/viewform
https://api.whatsapp.com/send?phone=557132428577
https://www.linkedin.com/company/sindseg-ba/
https://www.facebook.com/sindsegba
https://www.instagram.com/sindsegba/
https://www.sindicatoseguradoras.com.br/

