
Exatamente isso! A CâmaraSIN é uma empresa que 
pertence ao Sincor-SP, portanto é dos corretores de 
seguros associados, que têm uma importante ferramenta 
para fidelização de seus clientes e geração de resultados 
financeiros incrementando o faturamento. 

Como isso é possível? Vejamos: diretamente pela 
remuneração de cada caso indicado para a CâmaraSIN, 
que garante ao associado R$ 320, seja como desconto 
para o corretor de seguros que necessitar dos serviços 
ou como remuneração pela indicação do caso.

Indiretamente, aos associados que trouxerem clientes 
para a CâmaraSIN que terão um desconto R$ 120 e ao 
corretor associado terá ainda a remuneração de R$ 200. 

A CâmaraSIN é homologada pelo Tribunal de Justiça e pode atuar em casos 
judicializados ou não, ela é uma ferramenta para resolução de conflitos que 
sempre existiu na sociedade no âmbito particular e empresarial.

O corretor de seguros tem em seu DNA a visão da gestão de riscos e 
mitigação de perdas e a metodologia científica que a mediação e a 
conciliação aplicam para harmonização social são mais uma poderosa 
ferramenta para se lançar mão, que certamente irá contribuir com a 
perenidade dos nossos clientes e nossa, portanto, com o elo que nos une. 
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É possível também estudarmos individualmente grandes 
projetos que envolvam empresas clientes da corretora, o que 
é muito comum, como exemplo temos grandes magazines, 
empresas de turismo, vendas online, telefonia etc, todos 
esses segmentos já usam a mediação e a conciliação como 
solução de conflitos, mitigação de riscos e passivo jurídico, 
ou seja, remuneração em escala que irá reforçar ainda mais 
o faturamento do associado e da entidade.

Isso mesmo, a CâmaraSIN visa resultado financeiro, que é 
do Sincor-SP, revertendo novamente ao associado. Então, o 
que está esperando? Coloque na prateleira de seu negócio 
uma opção interessante, moderna e aplicável a todos  
os segmentos.

Conheça nossos serviços no site www.camarasin.com.br 
entre em contato via e-mail secretaria@camarasin.com.br  
ou pelo telefone (11) 4858-1998.

O mundo está se modificando, temos que acompanhar, 
presencialmente ou virtualmente a CâmaraSIN está 
contribuindo para isso. Venha construir o futuro conosco.

O ARTIGO ASSINADO É DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO AUTOR, NÃO REFLETINDO, NECESSARIAMENTE, A OPINIÃO DO SINCOR-SP
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