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Que venha!2015
O ano de 2014 certamente ficará marcado na história da categoria cor-
retor de seguros, por conta das diversas realizações. A mais recente foi 
a inclusão da classe no Simples Nacional, conquista que trará muitos 
benefícios daqui em diante.
Outros importantes feitos, especialmente em relação aos profissionais 
vinculados às assessorias de seguros, foram o fortalecimento dessa 
parceria e o bom desempenho nos negócios, apesar do cenário econô-
mico delicado do País nesse ano.
Dessa maneira, a Aconseg-SP acredita que 2014 se encerra com um 
saldo extremamente positivo, pois a entidade reúne 26 assessorias 
de seguros, que juntas representam mais de oito mil corretores no 
Estado de São Paulo, o que soma uma produção anual de cerca de R$ 
1 bilhão.
Na última edição do ano, a Revista da Aconseg-SP traz um balanço 
das seguradoras sobre 2014 e as perspectivas para 2015. De acordo 
com os executivos, treinamentos e venda cruzada serão boas oportu-
nidades para as assessorias no próximo ano. 
Outro destaque é o aniversário de 11 anos da Aconseg-SP, comemora-
dos durante o tradicional jantar de fim de ano da entidade. 
Em nome das assessorias filiadas à Aconseg-SP, desejamos aos parcei-
ros corretores e seguradores que 2015 seja repleto de realizações, bons 
negócios e sucesso. Esperamos também que as famílias tenham saúde 
e harmonia, e que todos os lares sejam repletos de prosperidade, ale-
gria e seguro. Tenham todos um Feliz Natal e um excelente 2015!

Boa leitura!

Jorge Teixeira Barbosa
Presidente da Aconseg-SP
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as plataformas. Nitidamente, vimos que elas deixaram de ser 
uma intermediária do negócio para agregarem valor”, destaca.

Transição e oportunidades
O vice-presidente comercial da SulAmérica, Matias Ávila, 

avalia que 2014 foi um ano de transição entre um período an-
terior de expansão acelerada para um patamar de crescimento 
mais controlado na economia. “Para 2015, as expectativas são 
de otimismo”, antecipa. 

De acordo com ele, “é um mercado de grandes oportu-
nidades e franco crescimento, mesmo com um cenário de alta 
dos juros e desaceleração econômica, pois a conscientização 
dos consumidores quanto à necessidade de proteção ao pa-
trimônio, à família e à atividade empresarial tende a crescer, 
o que garante a trajetória promissora da atividade de seguros 
para os próximos anos”, especifica.

Como já acontece ano a ano, a indústria de seguros sem-
pre apresenta uma expansão maior em comparação à economia 
nacional. Enquanto o Banco Central prevê um crescimento de 
5% do PIB para este ano, para a indústria de seguros a previsão 
é de alta de 8%, segundo o economista e consultor da Rating 
de Seguros, Francisco Galiza. 

Mario Jorge Pereira, diretor comercial da Yasuda Marí-
tima, avalia que nos últimos 20 anos houve um expressivo au-
mento no número de produtos disponibilizados pelas segura-
doras e, com isso, a participação do setor no PIB também vem 
crescendo e hoje está em torno de 3,5%. “Ainda temos muito 
espaço para crescer. Basta verificar que a média de participação 
do setor de seguros no PIB de mercados maduros é da ordem 
de 10%”, afirma.

Nesse cenário, ele comenta que “2014 foi um ano espe-
cial, porque a integração das operações da Yasuda Seguros e da 
Marítima Seguros correu a todo vapor. Fecharemos o ano com 
crescimento acima do mercado e nossas expectativas para 2015 
também são bastante animadoras”.

Diretor comercial da Bradesco Seguros, Enrico Ventura 
enaltece a importância das assessorias neste ano. “Principal-
mente pelas mudanças que tivemos na companhia (integração). 
Foram várias vitórias importantes junto às assessorias. Elas dei-
xaram de comercializar apenas os ramos de automóvel e RE, 
passando a distribuir todos os produtos da companhia. Esta-
mos bastante felizes com os resultados e 2015 será um ano de 
consolidação”, prevê.

Ele também comenta sobre a atuação das assessorias. “Eu 
as acompanho há bastante tempo, desde a época em que havia 

Mercados

Enrico Ventura, diretor comercial 
da Bradesco Seguros

Francisco Galiza, economista e 
consultor da Rating de Seguros

2014 e
Balanço

para 2015
Do lado das seguradoras, as mudanças que houveram no ano e as 
oportunidades que as assessorias têm adiante
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Para as assessorias, ele pontua duas grandes oportunida-
des: treinamento e cross-sell. “A venda consultiva de todos os 
seguros para a base de clientes é a melhor forma de aproveitar 
todo o potencial que já está instalado. Para isto, é necessário 
conhecer bem os produtos, os serviços, os processos, em resu-
mo, tudo que efetivamente é ofertado ao cliente. A partir daí, 
estudar o perfil e a fase da vida do cliente para poder disponibi-
lizar uma solução completa de proteção. O treinamento passa 
a ser uma ferramenta indispensável para manter-se atualizado e 
descobrir novas alternativas para ofertar valor”, valida.

O superintendente comercial da Chubb Seguros, Gusta-
vo Carvalho, comenta as mudanças pelas quais a companhia 
passou. “Estamos nos estruturando e cuidando para melhorar 
os processos operacionais e também os produtos. Frutos que 
colheremos em 2015 e estamos muito otimistas pelo potencial 
de mercado que temos a explorar, principalmente em se tratan-
do de assessorias, que lidam com um universo muito grande de 
corretores”, explica.

Como novidade, ele diz que em 2015 haverá mudanças 
no atendimento. “Pelas melhorias que estamos realizando nos 
nossos processos operacionais, reestruturando toda área de 
subscrição, processo que finalizaremos neste ano, isso irá tirar 
a operação efetivamente da assessoria para ela ter mais tempo 
livre para investir na venda”.

João Luiz de Lima, diretor comercial varejo SP Capital 
da Tokio Marine, comenta que, em 2015, as corretoras e asses-
sorias têm o desafio de identificar novos nichos de mercado e 
contribuir com as seguradoras para o desenvolvimento de no-
vos produtos. 

“Ao identificar novas oportunidades de negócios, eles 
podem ampliar o mix de carteira e aumentar a venda de pro-
dutos na base atual de seus clientes. Aumentar o mix de ramos 
diversos e vida, por exemplo, é um objetivo que apresentamos 
às nossas assessorias”, antecipa. 

Segundo ele, a Tokio Marine deve encerrar 2014 com 
um crescimento de 25% em relação ao ano anterior, com uma 
produção total de R$ 3,2 bilhões. “Pela primeira vez em nossa 
história, fecharemos o ano com um Índice Combinado infe-
rior a 100%. Diante de números tão expressivos, revisamos os 
objetivos e queremos aumentar nossa participação no mercado 

brasileiro entre 2015 e 2017, com um crescimento entre 10% 
e 15% ao ano”, afirma.

Seguros em destaque
Para 2015, Lima destaca oportunidades em vários ramos, 

como automóvel, especialmente em frotas e concessionárias; pe-
quenas e médias empresas, com o desenvolvimento de produtos 
específicos para nichos; vida; grandes riscos; riscos financeiros, a 
exemplo de garantia e valores, e afinidades. “Com base em estu-
dos que temos feito acompanhando os movimentos da economia 
brasileira, nosso foco de atuação será investir ainda mais nesses 
segmentos”, diz. 

Carvalho, da Chubb, destaca como produtos-chaves para 
as assessorias seguros de vida e o residencial. “O seguro de au-
tomóvel é commodity e a assessoria que terá sucesso com os 
corretores é a que conseguir mudar a cultura deles na venda de 
outros produtos”, enfatiza. 

Para Ávila, da SulAmérica, “a evolução tem sido cons-
tante, tantos nos seguros individuais quanto nos empresariais, 
inclusive PMEs, além da linha de saúde e, em capitalização, 
onde temos soluções práticas para o cliente, como o Garantia 
de Aluguel”, menciona. 

Pereira, da Yasuda Marítima, também destaca a área de 
seguros de vida e empresarial. “Sobretudo se falarmos dos pro-
dutos voltados às PMEs, que correspondem a uma parcela de 
segurados com apetite para produtos que atendam às suas ne-
cessidades. E teremos novidades a serem anunciadas em 2015, 
que já estão em processo de formatação”, finaliza.

Mario Jorge Pereira, diretor 
comercial da Yasuda Marítima

Gustavo Carvalho, superintendente 
comercial da Chubb Seguros

O seguro de automóvel é 
commodity e a assessoria 
que terá sucesso com os 

corretores é a que conseguir 
mudar a cultura deles na 

venda de outros produtos
Gustavo Carvalho, superintendente 

comercial da Chubb Seguros

João Luiz de Lima, diretor 
comercial da Tokio Marine

Matias Ávila, vice-presidente 
comercial da SulAmérica
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O tradicional jantar da Aconseg-SP, realizado no dia 25 
de novembro, no Circolo Italiano, foi motivo para as comemo-
rações do 11º aniversário da Associação que hoje tem em seu 
quadro 26 assessorias, representando mais de oito mil correto-
res e uma produção anual de cerca de R$ 1 bilhão. 

“Números que comprovam a importância desse canal de 
distribuição de seguros e os corretores estão mais seguros e con-
fiantes em firmar parcerias com as assessorias, podendo, assim, 
focar seus negócios no atendimento aos seus clientes”, declarou 
Jorge Teixeira Barbosa, presidente da Aconseg-SP. 

Ele destacou que na atual gestão do Sincor-SP, dois asso-
ciados, Osmar Bertacini, como 2º secretário, e Rubens Almei-
da, vice-presidente de Relações com o Mercado, fazem parte da 
diretoria executiva, além de outros membros que compõem a 
diretoria do sindicato. 

Em relação ao próximo ano, o presidente da entidade 
comentou que “teremos um ano de muita dificuldade no cená-
rio político e econômico brasileiro, mas temos que continuar 
a nossa batalha, fazendo parte de uma classe privilegiada, inde-
pendentemente de crise ou não, na proteção ao patrimônio, 
negócios e vida dos segurados. Cumprindo o nosso papel, in-
crementando o mercado de seguros, com o apoio e contato 
com as entidades do setor.”

Uma representatividade que as próprias seguradoras par-
cerias da Aconseg-SP comprovam. “Onze anos já é um período 
de maturidade, ela cumpre o papel de harmonização no aten-
dimento ao corretor de seguros. Para nós que temos 30 mil 
corretores, as assessorias nos ajudam exatamente a harmonizar 
o atendimento, dentro da filosofia e dos critérios e políticas 
que a companhia tem estabelecido”, disse Matias Ávila, vice-
presidente comercial da SulAmérica.

Institucional

“A nossa história na operação de assessorias começou 
praticamente quando nasceu a Aconseg-SP. Tudo o que a 
Tokio Marine faz hoje, ela vive e respira assessoria. Tanto 
que há dois anos, nós colocamos a assessoria em nossa Mis-
são, Visão e Valores como um dos grandes parceiros”, afir-
mou João Luiz de Lima, diretor comercial varejo capital São 
Paulo da Tokio Marine.

Segundo Priscilla Magni, diretora de Personal Lines 
da Chubb Seguros, “as assessorias são um pedaço muito im-
portante da companhia, principalmente no ramo Automó-
vel. Foi com elas que conseguimos expandir a nossa atuação 
por todo o País, atendendo mais corretores e mais clientes. 
Cada vez mais, queremos fortalecer a nossa parceria com a 
Aconseg-SP”, antecipou.

Antonio Luiz Gabriel, gerente de Filial Responsável 
de Assessoria da Yasuda Marítima, destacou a qualidade e 
o profissionalismo no atendimento das assessorias. “Nós 
temos mais de 17 mil corretores produzindo para a compa-
nhia, é praticamente impossível atender a todos com quali-
dade. As assessorias cumprem este papel e ajudam o corretor 

com mais11º aniversário
Aconseg-SP comemora

representatividade

Priscilla Magni, diretora de 
Personal Lines da Chubb Seguros

João Luiz de Lima, diretor 
comercial da Tokio Marine

com mais
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a diversificar a sua carteira de forma mais completa para 
atender o seu cliente, como se fosse uma filial da segurado-
ra”, validou. 

Enrico Ventura, diretor comercial da Bradesco Segu-
ros, falou sobre as assessorias em um momento em que a 
companhia passou por mudanças, unificação das operações 
de vendas, por produtos e empresas. “Foi um ano desafiador 
para nós e principalmente de vitórias. Conseguimos colo-
car as assessorias para vender todos os nossos produtos e 
a Aconseg-SP sempre vem para somar. Assessorias são um 
braço comercial importante para nós, tanto que temos uma 

sucursal em São Paulo dedicada para atendê-las”, disse. 
Roberto Felipe dos Santos Júnior, subscritor sênior 

de Responsabilidade Civil Profissional da AIG Seguros, co-
mentou sobre a parceria com a Aconseg-SP na distribuição 
do RC Profissional Corretor. “Ela começou há cerca de um 
ano e meio, oferecemos o produto aos corretores por meio 
das assessorias, o que é um multiplicador para nós, pois jun-
tas elas representam mais de 8 mil corretores. É uma divul-
gação enorme para difundirmos o nosso produto. Sozinhos, 
não conseguiríamos essa capilaridade”, concluiu.

Antonio Luiz Gabriel, gerente 
de Filial da Yasuda Marítima

Enrico Ventura, diretor 
comercial da Bradesco Seguros

Roberto Felipe dos Santos Júnior, 
subscritor sênior da AIG Seguros

Matias Ávila, vice-presidente 
comercial da SulAmérica
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Para o empresário da Tranquilitatis, a assessoria eleva 
o patamar do corretor de seguro e o coloca em uma 

posição privilegiada no mercado

Antes de abrir a sua corretora, Walter Sartori Jr., da 
Tranquilitatis Assessoria e Corretora de Seguros, foi vendedor 
de seguro de vida, títulos de capitalização, seguros de automóvel 
e ramos elementares. “Embora hoje não tenhamos totalmente 
a cultura do seguro de vida, imagina como era vender este 
produto em 1986. Eu atendia Campinas e região, e quando 
concretizava a venda, todo mundo comemorava”, recorda-se. 

Por um ano, após a conclusão do curso de corretor, 
Sartori atuou como corretor pessoa física e, em 2003, como 
pessoa jurídica, abriu a Tranquilitatis em sociedade. Hoje, a 
corretora atua nos segmentos de vida (individual e grupo), 
automóvel, riscos diversos, seguro fiança e garantia. “O forte é 
o automóvel, o retorno financeiro é imediato”, diz.

Logo no início da corretora, ele foi visitado por uma assessoria. 
“Durante o tempo em que trabalhei na Bradesco, eu conheci uma 
pessoa que abriu uma assessoria. Naquela época era uma novidade, 
pois entendíamos como plataforma, o que é diferente. A assessoria 
veio para prestar o serviço da seguradora”, afirma. 

Como principal benefício desta parceria, Sartori avalia 
que “o pequeno corretor trabalha com várias seguradoras, pois 
precisa dar opções aos seus clientes. Muitas vezes, a seguradora 
não consegue dar o suporte necessário como dá para o corretor 
de maior porte. E na fase que estávamos, a assessoria, como 
representante da seguradora, nos ajudou muito”, revela. 

Ele lembra que no momento em que trabalhavam 
com uma seguradora que passava por um processo de fusão, 
foi a assessoria que deu todo o respaldo. “Foi um período 

conturbado para a seguradora. Mas pelo trabalho feito pela 
assessoria, nós conseguimos consolidar muitos clientes que 
até hoje são fiéis a ela, pois foi exatamente no momento de 
dificuldade que os clientes perceberam o comprometimento e 
a confiabilidade da seguradora”, comenta. 

Isso porque, enfatiza Sartori, “em se tratando de seguros, 
as pessoas buscam segurança, garantia. Por isso, a assessoria 
foi e é até hoje muito importante para nós, justamente por 
elas nos atenderem como se estivéssemos tratando diretamente 
com as seguradoras. Tanto que 60% da minha produção vêm 
da assessoria, em seguros como automóvel, vida empresarial, 
RD Empresa e residencial”, especifica. 

Ganho de tempo
Também da parceria com a assessoria, Sartori destaca 

o ganho de tempo e, consequentemente, aumento da 
produtividade. “Junto às seguradoras é preciso ter poder de 
negociação e agilidade nas respostas. A assessoria é muito 
importante nesse sentido, o que te faz ganhar mercado e te 
colocar também em uma posição privilegiada. O corretor se 
torna mais confiável”, explica.

Do contrário, sintetiza ele: “trabalhar com seguradoras 
fora da assessoria é muito complicado, não se consegue falar 
com as pessoas e não há agilidade nas respostas. Com a 
assessoria a comunicação é mais rápida. Além disso, os seguros 
são cada vez mais complexos. Tendo agilidade e respaldo, você 
ganha em negócios”, conclui.

Parceria QUE SÓ
TRAZ GANHOS

Corretor de Sucesso

Walter Sartori Jr., da
Tranquilitatis Assessoria e 

Corretora de Seguros

O Curso para Habilitação de 
Corretores de Seguros, da Escola 
Nacional de Seguros, está com pré-

inscrições abertas para a Fase 1 
– Capitalização, com início em 
fevereiro de 2015, em mais de 
50 localidades. Essa primeira 
etapa capacita pro� ssionais 
para comercializar títulos de 

capitalização e tem duração 
aproximada de um mês. Ela tam-

bém é pré-requisito para as etapas seguintes: Fase 2 – Vida e 
Previdência, e Fase 3 – Demais Ramos.

O presiden-
te da Aconseg-
SP, Jorge Tei-
xeira Barbosa, 
representou a 
associação no 
Fórum das En-
tidades, pro-
movido pelo 
Sincor-SP, em 
dezembro. O evento comemorou a união da categoria e a im-
portância da cadeia produtiva do mercado para o crescimen-
to do País. O encontro contou com representantes do Sincor-
SP, Sindseg-SP e demais entidades do mercado paulista.

Habilitação de corretores Fórum das entidades
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Parceiras

Empenhada em obter a satisfação de 
seus corretores, a Tokio Marine Seguradora 
fez alterações na forma de pagamento de 
comissão. Com o novo modelo, ela passa a 
remunerar os pro� ssionais no mesmo dia 
em que o extrato de comissão é emitido. 
Antes, o processo durava dois dias. 

Para facilitar ainda mais o trabalho de 
seus parceiros de negócios, a geração do 
resumo mensal para a emissão da Nota Fis-
cal também foi antecipada e agora é libe-
rada dentro do mês de competência. O documento é lançado no 
último dia do mês e não mais no primeiro dia útil do mês seguinte, 
como ocorria anteriormente. 

“Estamos muito felizes em proporcionar esses benefícios aos 
nossos parceiros de negócios. A agilidade no pagamento é mais 
um avanço que contribui para que eles concentrem seus esforços 
no atendimento aos clientes. Continuaremos implementando 
melhorias em nossos processos e ferramentas para simpli� car o 
trabalho, e oferecer o melhor em qualidade de produtos e serviços 
aos nossos corretores”, a� rma João Melo, diretor Comercial Nacio-
nal Varejo.

no dia da emissão do extrato
Tokio Marine paga comissão a corretores

A SulAmérica lançou 
em setembro cinco 
novos produtos em-
presariais, persona-
lizados para atender 
ainda mais às neces-
sidades das peque-
nas e médias empresas (PMEs) com atividades de pet shops, 
estabelecimentos de ensino, drogarias, lojas de roupas e salões 
de beleza. A seguradora já possuía produtos especí� cos para os 
segmentos de escritórios, consultórios, padarias, hotéis e pou-
sadas, shopping centers e bares e restaurantes.
Além de oferecer proteção patrimonial em caso de incêndios, 
queda de raios e explosões, cada segmento conta com cober-
turas diferenciadas para o seu tipo de negócio, como no caso 
de danos causados aos animais deixados sob responsabilidade 
do pet shop.
Em 2013, segundo dados do Sebrae, a participação do seg-
mento de PMEs no PIB chegou a 27%. Atualmente, 52% dos 
salários pagos com carteira assinada no País são gerados di-
retamente por PMEs, correspondente a 8,9 milhões de micro 
e pequenos empresários.

SulAmérica amplia

PARA PMES
portfólio de seguros

Os executivos da Chubb foram os 
palestrantes do almoço mensal de 
novembro da Aconseg-SP e desta-
caram algumas novidades para as 
Centrais de Negócios para o próxi-
mo ano.

Uma das mudanças mencionadas 
foi a promoção de Gustavo Carva-
lho, gerente comercial de São Paulo 
da Chubb, que responderá pela regional São Paulo Capital 
e Interior, criada para esse atendimento. “Deixarei de olhar 
somente para Personal Lines e passarei a olhar para todas 
as linhas de produtos da companhia”.

De acordo com o executivo, essa mudança colaborará 
para a aproximação das Centrais de Negócios e maior foco 
no atendimento em São Paulo.

Outra mudança bené� ca aos pro� ssionais que atuam com 
assessorias de seguros foi a transição feita recentemente no 
sistema de cotações da Chubb, mencionada por Guilherme 
Olivetti, gerente de Produtos Patrimoniais de Personal Lines 

da Chubb. “Vocês nos ajudaram muito 
nesse processo. Foi muito mais rápido 
do que imaginávamos fazer essa transi-
ção e isso trará uma série de benefícios 
para o próximo ano”.

Conforme Priscilla Magni (em 
destaque), diretora de Personal Li-
nes, a seguradora planeja investir no 
seguro residencial para alavancar a 
comercialização. “Temos que desco-
brir maneiras de como vender mais 
o residencial para equilibrar a cartei-
ra, por causa do automóvel”.

A representatividade das Centrais 
nos negócios da Chubb foi reforça-
da por Jair Mota, gerente comercial 
de Personal Lines. “Comemoramos 
em fevereiro 10 anos do projeto 

Centrais de Negócios, o que é um orgulho para nós. Temos 
no Brasil todo em torno de 40 centrais”.

da Chubb. “Vocês nos ajudaram muito 
nesse processo. Foi muito mais rápido 
do que imaginávamos fazer essa transi-
ção e isso trará uma série de benefícios 
para o próximo ano”.

destaque), diretora de Personal Li-
nes, a seguradora planeja investir no 
seguro residencial para alavancar a 
comercialização. “Temos que desco-
brir maneiras de como vender mais 
o residencial para equilibrar a cartei-
ra, por causa do automóvel”.

nos negócios da Chubb foi reforça-
da por Jair Mota, gerente comercial 
de Personal Lines. “Comemoramos 
em fevereiro 10 anos do projeto 

João Melo, diretor co-
mercial da Tokio Marine 
Seguradora
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Parceiras

Para atender todo o interior do Estado de São Paulo, a Chubb 
inaugurou um escritório em Campinas. A empresa já opera lo-
calmente por meio de representantes e, segundo Gustavo Car-
valho, superintendente comercial da companhia, a abertura vai 
garantir ainda mais agilidade e interação no relacionamento 
com seus parceiros. 
O interior do estado de São Paulo vem crescendo nos últi-
mos anos. Atualmente, representa 15,3% do PIB nacional, o 
que equivale a US$ 135,9 bilhões e representa metade da 
contribuição do Estado, superando o da maioria dos países 
da América Latina. 
O plano de expansão da companhia para áreas onde há po-
tencial de negócios a ser explorado já contemplou a abertura 
de unidades em Salvador e em Florianópolis recentemente. A 
Chubb do Brasil possui matriz em São Paulo e mantém sucur-
sais nas principais capitais brasileiras.

CHUBB SEGUROS
abre escritório

em Campinas

O Grupo Bradesco Seguros 
encerrou os nove primeiros 
meses de 2014 com um fatu-
ramento de R$ 38,3 bilhões, 
10% a mais que em igual pe-
ríodo de 2013, nos segmen-
tos de seguros, capitalização 
e previdência complemen-
tar aberta. 
Na comparação com os nove 
primeiros meses de 2013, os 
segmentos de Auto, Saúde 

e Capitalização apresentaram evolução de dois dígitos, 
37%, 21% e 17%, respectivamente. Em Auto, a expansão 
caracterizou-se pelo vigoroso crescimento em todas as re-
giões do país e pelo avanço em termos de market share, 
atingindo uma frota de mais de 1,7 milhão de veículos. 
Em Saúde, todos os produtos apresentaram crescimen-
to, com destaque para a carteira de pequenas e médias 
empresas, que evoluiu mais de 37% em faturamento, 
atingindo cerca de 870 mil vidas. No total, são mais de 
4,4 milhões de segurados em Saúde e quase 100 mil 
empresas no Brasil já oferecem a seus funcionários os 
benefícios de seguro saúde do Grupo. Das 100 maio-
res empresas do país, 53 disponibilizam o seguro saúde 
Bradesco a seus funcionários.

CHUBB SEGUROS

Gustavo Carvalho, superintendente 

comercial da Chubb Seguros

Após a Susep aprovar de� nitivamente a incorporação da Ya-
suda Seguros pela Marítima Seguros, ambas subsidiárias do 
Grupo Sompo Japan Nipponkoa, a companhia já trabalha no 
processo de integração de sistemas e produtos com o objeti-
vo de obter mais e� ciência e gerar benefícios aos segurados 
e corretores de seguros. 
Inicialmente, devem ser incrementados produtos na área 
Corporativa, tais como Auto Frota, Transportes, Riscos Nome-
ados, Riscos Operacionais, Lucros Cessantes e Roubo.  
“Vimos conduzindo o processo de integração com muita 
tranquilidade. A� nal, essa é uma parceria que começou há 
cinco anos e nada mais natural que evoluísse. A companhia já 

YASUDA MARÍTIMA incrementa
produtos após integração

ser aprovada pela Susep
investiu na implementação 
em tecnologia de ponta e 
em melhorias de processos, 
o que vai trazer um incre-
mento ainda mais signi� ca-
tivo na e� ciência e qualida-
de dos serviços prestados 
aos segurados e parceiros 
corretores de seguros”, diz 
Francisco Caiuby Vidigal Fi-
lho, presidente da Yasuda 
Marítima Seguros.

Francisco Caiuby Vidigal Filho,
presidente da Yasuda 

Marítima Seguros

Faturamento do Grupo Bradesco

R$ 38 bilhões
cresce 10% no ano, atingindocresce 10% no ano, atingindo
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Guardião corretor, parabéns!

Feliz Natal 

boas-vindas 
            a 2015!

As assessorias e consultorias filiadas à 
Aconseg-SP desejam a todos os parceiros 
corretores muito mais Sucesso, Prosperidade, 
Saúde, Amor, Paz e Alegria, e que as
conquistas de 2014 sejam 
redobradas no Novo Ano.
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Pequenas mudanças de 
atitude no escritório aju-
dam na preservação dos 
recursos naturais. Confira 
algumas dicas: 

Ar-condicionado: Na 
maior parte das vezes, uma 
janela aberta resolve o in-
cômodo do calor. Se usar o 
ar-condicionado, aumente 
em 2 graus, assim, você evi-
ta que 900 kg de dióxido de 
carbono por ano subam para 
a atmosfera. 

Desligue o monitor:  Quan-
do sair da sala de trabalho, 
desligue o monitor do com-
putador. As proteções de tela 
também gastam energia que 
pode ser economizada apenas 
ao apertar um botão.

Reduza as impressões: 
Pense antes de imprimir, 
com isso há economia de tin-
ta e de papel. A fabricação de 
mais papel faz com que se-
jam derrubadas mais árvores, 
aumentando o aquecimento 
global e diminuindo a quali-
dade do ar e da água. 

Fonte: Portal Eco Rede Social

Sustentabilidade
NO SEU

dia a dia

Dicas de
para um mundo mais 
Sustentabilidade

SEGURO

Parceiras

A Bradesco Saúde e a Mediservice foram destaques no Índice de Desempenho da Saú-
de Suplementar (IDSS), do programa de Quali� cação das Operadoras 2014 (ano base 2013) 
elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A Bradesco Saúde obteve a 
pontuação de 0.7881, a mais alta na modalidade “Seguradora Especializada em Saúde”. 
A empresa ainda conseguiu a nota máxima no indicador “Atenção à Saude”, que 
avalia as ações de promoção a saúde, prevenção de doenças e assistência à saúde 
prestada aos bene� ciários de planos privados de saúde.

A Mediservice recebeu a nota de 0.7858, a maior dentre as operado-
ras de grande porte na modalidade “Medicina de Grupo”. Na compo-
sição de seu resultado, os grupos “Econômico-Financeiro” e “Satisfa-
ção dos Bene� ciários” foram os que obtiveram o melhor desempenho 
(0.9057 e 0.8321, respectivamente).

Bradesco Saúde e Mediservice
são destaques no IDSS

Bradesco Saúde

Como parte de sua campanha institucional de mídia para 2014, 
a Tokio Marine Seguradora estabeleceu uma parceria com o 
Waze, aplicativo do Google que auxilia os motoristas a esco-
lherem a melhor rota em tempo real quando estão em trânsito, 
e a Temaki Point, o único Food Truck sustentável e certi� cado 
no mundo. A ação acontece durante os meses de novembro e 
dezembro, quando a logomarca da Tokio Marine será exibida 
no aplicativo Waze, por meio de banners que serão ativados 
por geolocalização, reforçando as mensagens da campanha de 
mídia “Con� ança Japonesa”.  

Ao ser impactado pela publicidade, o usuário  deve clicar no 
banner para  que a rota do Waze o direcione ao Temaki Point. Lá, o cliente vai apresen-
tar o voucher promocional adquirido no app para ganhar 50% de desconto no combi-
nado temaki + chá verde. “Estamos muito contentes com a parceria com o aplicativo 
Waze e a Temaki Point. O aplicativo facilita o dia a dia de seus 50 milhões de usuários 
ativos no mundo”, a� rma o Diretor Executivo de Estratégia Corporativa da Tokio Mari-
ne, Masaaki Itakura.

                       Tokio Marine faz parceria 
      com Waze e Temaki Point

Como parte de sua campanha institucional de mídia para 2014, 
a Tokio Marine Seguradora estabeleceu uma parceria com o 
Waze, aplicativo do Google que auxilia os motoristas a esco-
lherem a melhor rota em tempo real quando estão em trânsito, 
e a Temaki Point, o único Food Truck sustentável e certi� cado 
no mundo. A ação acontece durante os meses de novembro e 
dezembro, quando a logomarca da Tokio Marine será exibida 
no aplicativo Waze, por meio de banners que serão ativados 
por geolocalização, reforçando as mensagens da campanha de 
mídia “Con� ança Japonesa”.  

Ao ser impactado pela publicidade, o usuário  deve clicar no 

Masaaki Itakura, dire-
tor executivo da Tokio 
Marine Seguradora

                       

Para celebrar o Natal com seus segurados, a 
SulAmérica oferece descontos especiais em lo-
jas online de parceiros. A ação ocorre durante 
todo o mês de dezembro e vale para clientes, 
corretores e funcionários.

Os benefícios são exclusivos para compras 
feitas pelo hotsite da promoção, e os descon-

tos variam de 10% a 40% em utilidades domésticas, televisores e 
decoração de natal, entre outros produtos, nas lojas online Ricardo Eletro, Walmart e 
Americanas.com. As compras acima de R$ 99,00 na rede Walmart rendem ainda um par 
de ingressos para o cinema.

               SulAmérica oferece descontos 
                                         em lojas online

SulAmérica oferece descontos especiais em lo-
jas online de parceiros. A ação ocorre durante 
todo o mês de dezembro e vale para clientes, 
corretores e funcionários.

feitas pelo hotsite da promoção, e os descon-
tos variam de 10% a 40% em utilidades domésticas, televisores e 

                                         
               SulAmérica
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