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Oportunidades
para 2015
Os primeiros meses de 2015 têm mostrado que esse será um ano repleto 
de desafios para o mercado de seguros. Em um cenário de economia fra-
gilizada, é necessário que o mercado invista, cada vez mais, em inovação e 
boas estratégias. Tais iniciativas também fazem parte da responsabilidade 
dos profissionais que atuam com as assessorias de seguros.
Para colaborar com esse importante trabalho, a primeira edição do 
ano da Revista da Aconseg-SP traz uma matéria sobre uma boa manei-
ra para que os profissionais driblem as dificuldades do atual momen-
to econômico, o cross-sell, ou venda cruzada. 
A matéria aborda as oportunidades para os corretores que optam por 
diversificar sua carteira, algo que estimula também o aumento de ren-
tabilidade e fidelização dos clientes. Entre os ramos que podem ser 
explorados, os seguradores consultados ressaltam o residencial, vida, 
D&O e condomínio, por exemplo.
Nessa edição, também destacamos o primeiro almoço de 2015 da 
Aconseg-SP, que recebeu os executivos do grupo Bradesco Seguros. 
Na ocasião, o presidente do grupo segurador e da CNseg, Marco An-
tonio Rossi, frisou que o trabalho das assessorias agrega valor para 
seguradoras, segurados e corretores.
Outro destaque é a entrevista com o presidente do Sincor-SP, Ale-
xandre Camillo. O líder da entidade reforça o apoio do sindicato às 
assessorias, ainda mais pelo fato de esse modelo de negócios ser im-
portante tanto para profissionais e empresas de pequeno porte, como 
também de interesse para todos.

Boa leitura!

Jorge Teixeira Barbosa
Presidente da Aconseg-SP
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as reais necessidades de seus clientes para oferecer produtos 
adequados a cada realidade”, acrescenta. 

Vice-presidente comercial da SulAmérica, Matias Ávila 
também destaca a capacitação. “Ela é importante sob muitos 
aspectos, inclusive para que ele saiba qual é a estrutura necessá-
ria para viabilizar sua produção em novos segmentos. As opor-
tunidades de cross-sell dentro da própria carteira existente estão 
sendo cada vez mais exploradas”, especifica.

Nesse ponto, Carvalho comenta que diversificar, a partir 
da estrutura existente, é uma questão de foco. “Na corretora, 
acho que não deve ser unicamente o corretor que irá vender 
seguro automóvel e outros produtos, pois ele não terá tempo 
para isso. É preciso que tenha no mínimo duas pessoas, uma de-
dicada ao seguro automóvel e outra para demais ramos”, sugere. 

Para Wilson Lima, diretor 
comercial da Yasuda Marítima, 
“o primeiro aspecto é o corretor 
observar a janela de oportunida-
de que a decisão de tornar-se um 
consultor multiproduto pode 
trazer para seu negócio. Ele já co-
nhece o perfil e tem a confiança 
de seus clientes fiéis, dessa forma, 
é fácil identificar quais outros 
produtos eles podem contratar 
de acordo com suas necessidades. 
Expandir a presença numa cartei-

Em tempos de instabilidade econômica, pessoas e empre-
sas buscam por proteção e o corretor de seguros precisa estar 
atento às oportunidades para aumento de receita e melhor 
atendimento aos seus clientes. É o momento do  cross-sell. 

“Neste ano, independentemente do desempenho da eco-
nomia, o mercado de seguros continuará crescendo e o cross-
sell será fundamental para clientes pessoa física e Pequenas e 
Médias Empresas (PME’S). Isso fará com que o corretor tenha 
uma disciplina maior para não perder oportunidades”, afirma 
Marco Antonio Gonçalves, diretor Geral da Organização de 
Vendas da Bradesco Seguros. 

Segundo ele, com a unificação da estrutura comercial da 
Bradesco Seguros, um maior número de corretores está produzin-
do mais de um produto e as assessorias têm um papel importante. 
“Antes, elas nos representavam em Ramos Elementares”, pontua. 

Gustavo Carvalho, superintendente Regional da Chubb 
Seguros, avalia que principalmente por 2014 ter sido um ano 
difícil para o seguro automóvel e para as seguradoras (preço e 
resultado), o corretor começou a se conscientizar da importân-
cia do cross-sell. “Em minha opinião, para que uma corretora 
seja saudável e possa ser rentável, ela tem que ter no máximo 
40% da sua produção em automóvel e o restante diversifica-
do”, afirma.  

Para João Luiz de Lima, diretor comercial varejo SP capi-
tal da Tokio Marine, quanto mais treinada e especializada for 
sua equipe, mais o corretor vai aproveitar as oportunidades de 
negócios e diversificar a carteira. “É preciso que ele conheça 

Mercado

Gustavo Carvalho, superintendente 
Regional da Chubb Seguros

Cross-sell é a receita 
para o corretor 

aumentar sua 
rentabilidade e 

fi delizar clientes
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ra já existente requer menos esforços e investimentos do que 
conquistar novos clientes”, afirma.

Oportunidades
Entre os diversos produtos que os corretores das assesso-

rias podem trabalhar e desenvolver suas carteiras neste ano, o 
executivo da Yasuda Marítima cita as modalidades residencial, 
condomínio e vida. “Estas são algumas das quais eles podem 
investir esforços. O consumidor não tem hábito e conhecimen-
to sobre muitos dos produtos que deveriam ser indispensáveis 
em seu planejamento financeiro. A orientação do corretor é 
indispensável e ele também conta com o apoio da assessoria 
nesse sentido”, diz. 

Carvalho, da Chubb, pontua os seguros residencial, vida, 
D&O e de entretenimento. “A Chubb tem coberturas bastante 
diferenciadas, como all risks no Residencial e o Hospital Cash 
e assistência às vitimas de crime, no Vida. Em eventos, as cober-
turas abrangem tudo o que envolve o evento em si. Já o seguro 
de D&O é uma proteção ao administrador de uma empresa, na 
possibilidade da responsabilização pessoal. Entre as novidades, 
a Chubb está com um produto para fraudes corporativas que 
cobre eventuais fraudes que resultem prejuízo para a empresa”.

Da Tokio Marine, Lima destaca os seguros para PME’S. 
“A companhia tem desenvolvido produtos específicos para este 
nicho. Verificamos que apenas 30% das pequenas empresas 
têm seguro empresarial no Brasil. Também temos seguro para 
frotas, a partir de três itens, e o seguro para pessoas, com o 
vida em grupo PME e o Simples Vida Empresa. Os corretores 
devem ficar atentos especialmente aos setores de comércio e 
serviços, que predominam entre as PMEs”, sugere.

Ávila, da SulAmérica, também dá destaque aos produ-
tos para PME’S. “O corretor que tem uma atuação consultiva 
obtém uma produção maior. Hoje, por exemplo, mais de 60% 
das vendas do SulAmérica Saúde PME são realizadas por cor-
retores que antes trabalhavam exclusivamente com auto. Ain-
da no segmento PME, temos soluções completas de proteção, 
como o Capital Global (seguro de vida coletivo), Odonto PME 
e os seguros empresariais segmentados para 11 atividades espe-
cíficas”, especifica. 

Segundo Gonçalves, na Bradesco Saúde, tanto no vida, 

como no saúde e no odontológico, o corretor tem uma oportu-
nidade muito grande. “Como também na previdência comple-
mentar, pois com o aumento da longevidade ele precisa ajudar 
o seu cliente a ter uma aposentadoria melhor, precisa planejar 
a renda com ele. Previdência tem que ser parte do seu portfólio 
de produtos”, defende.

João Luiz de Lima, diretor comercial 
varejo SP capital da Tokio Marine

Marco Antonio Gonçalves, 
diretor geral da organização de 

vendas da Bradesco Seguros
Wilson Lima, diretor comercial 

da Yasuda Maritima
Matias Ávila, vice-presidente 

comercial da SulAmérica

Ferramentas de apoio
Tokio Marine: Treinamentos constantes dos 

produtos do portfólio, encontros frequentes com corre-
tores e assessorias quando lançado ou feitas alterações 
nos produtos. Além de presenciais, é utilizada ferra-
menta online Webex para permitir um alcance ainda 
maior desses encontros.

SulAmérica: Capacitação de corretores (30 mil 
em todo o Brasil, em 2014); novo Portal do Corretor, 
novos cotadores online e o boletim “De Olho nos seus 
Negócios”, que informa diariamente aos corretores o 
status de apólices e propostas; aprimoramento do apli-
cativo Saúde e de canais de atendimento, programa 
Corretor Nova Geração, entre outras ações. 

Chubb: Treinamentos constantes aos corretores, 
criação da Escola de Negócios e disseminação do uso de 
ferramentas digitais. Neste ano, passou a disponibilizar 
um sistema online para seguros de Eventos, onde é pos-
sível o corretor cotar Riscos Diversos, Responsabilidade 
Civil e Acidentes Pessoais para eventos, emitir boletos e 
certificados na ponta. 

Yasuda Marítima: No Portal do Corretor são 
disponibilizados uma série de serviços que ajudam o 
profissional a apresentar uma rápida resposta aos ques-
tionamentos de seu segurado. 

Bradesco Seguros: Em 2014 começou um pro-
grama diferenciado de capacitação ao corretor para que 
ele tenha uma visão de como e onde os produtos po-
dem ser vendidos. Outra iniciativa foi a criação da ferra-
menta Mala Direta Digital em seu portal, com produtos 
que o corretor pode customizar e oferecer aos clientes.
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Na contramão da economia que está praticamente es-
tagnada, o mercado de seguros continua em plena expansão, 
crescendo na casa de dois dígitos. Segundo a CNseg, a alta para 
2014 é estimada em 11,2% e em 12,4% para este ano. Entre os 
maiores crescimentos estão o segmento de pessoas e seguros 
para pequenas e médias empresas. 

Em automóveis, o resultado é um pouco mais modesto, 
7,7%, no acúmulo do ano até outubro de 2014. Reflexo da 
queda de vendas de veículos novos, 7,15% no ano passado em 
comparação a 2013, segundo a Fenabrave (federação que reúne 
os concessionários). A entidade também prevê que este ano 
não será diferente e refez as previsões: uma queda de 10% nas 
vendas em 2015, com base na retração de 20,6% nos dois pri-
meiros meses do ano.

Diante deste cenário, você, corretor de seguros, tem uma 
grande oportunidade em suas mãos: diversificar a carteira e 

Institucional

buscar novos nichos a partir do crosseling. Dedicando-se a co-
nhecer o perfil do seu cliente e oferecendo produtos que condi-
zem com suas necessidades e realidade. Em momentos de crise, 
as pessoas buscam proteção, como seguro de vida, seguro saúde 
e a proteção de seu patrimônio com o seguro residencial. 

Mais do que nunca, as seguradoras têm expandido seus 
canais de comunicação oferecendo uma série de ferramentas 
que facilitam o dia a dia dos corretores e todo o apoio para que 
tenham acesso ao conhecimento de produtos e serviços. Diver-
sificar é sinônimo de fidelização de clientes, mas para isso você 
precisa estar preparado. 

Invista em treinamentos, ferramentas tecnológicas, bus-
que qualificação junto à Escola Nacional de Seguros e conte 
com todo o apoio que as assessorias proporcionam. Diferencie-
se no mercado, seja um consultor do seu cliente. Assim, a crise 
passará bem longe da sua porta.

para o mercado
Bons ventos

Na contramão da economia que está praticamente es-

para o mercado
Bons ventos

Com aulas a partir de abril, o Curso para Habilitação de Corretores de Seguros, Fase 2 – Vida e Previdência, 
oferecido pela Escola Nacional de Seguros, continua com inscrições abertas em 46 localidades. A 
aprovação é necessária para obtenção do registro pro� ssional concedido pela Susep aos pro� s-
sionais que pretendem comercializar seguros de vida e planos abertos de previdência privada.

Durante cerca de quatro meses, os alunos assistirão a aulas de Introdução à Atuária e Pre-
ci� cação do Seguro, Mercado Financeiro, Saúde Suplementar, Previdência Complementar, Noções de Informática, 
Seguro de Pessoas, Noções de Gestão Empresarial e Estratégias de Comercialização de Seguros.

A Fase 2 – Vida e Previdência tem investimento entre R$ 1.250,00 e R$ 1.440,00, de acordo com a cidade. Para 
participar são pré-requisitos maioridade e ensino médio completo. O curso completo é composto por três eta-
pas: Fase 1 – Capitalização, Fase 2 – Vida e Previdência e Fase 3 – Demais Ramos. As inscrições devem ser feitas 
no www.funenseg.org.br/corretor.

inscrições abertas
Curso para corretores segue com
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Com foco em consultoria de seguros, a assessoria 
tem um apoio fundamental no atendimento da 3 EW 

Administradora e Corretora de Seguros

A história de Wilson Andrade Filho como corretor de 
seguros começou por acaso. Sócio da 3 EW Administradora 
e Corretora de Seguros, ele conta que em uma pescaria no 
Mato Grosso conheceu dois sócios de uma corretora. “Eu era 
representante de calçados há 20 anos e queria mudar de área. 
Eles me convidaram para trabalhar com eles e foi a melhor 
escola que eu tive”, recorda-se.

Depois de 18 anos na corretora e junto a três sócios, ele 
abriu o seu próprio negócio. Hoje são mais de 1,5 mil clientes 
cadastrados que são atendidos com variados produtos de 
seguros. “Desde o início, eu preferi vender mais produtos para 
os clientes que já tenho do que correr atrás de novos, pois eu já 
tenho a liberdade e acesso a eles”, explica.

Esse trabalho de consultoria, segundo Wilson, não é 
apenas um diferencial, mas uma necessidade. “Hoje precisa 
ser assim e na corretora preservamos muito isso, pois este é o 
diferencial para ter a fidelidade do segurado conosco”, sintetiza, 
acrescentando que entre seguros de automóveis, ramos 
elementares e saúde, o carro-chefe é auto. Além dos sócios, 
o corretor conta com mais dois colaboradores na produção e 
uma funcionária dedicada ao atendimento a sinistros.

Assessoria
A parceria com a assessoria já vem de longo tempo, antes 

mesmo da 3 EW Administradora e Corretora de Seguros ser 

criada, há cerca de cinco anos. “Há mais de dez anos trabalhamos 
com a assessoria, desde que eu estava na outra corretora. Essa 
parceria veio da necessidade de um atendimento melhor com 
as seguradoras em que tínhamos uma produção menor”.

Mesmo modelo que ele levou para a sua corretora. 
“Temos um acesso melhor nas companhias que temos mais 
produção e a assessoria preenche a lacuna onde temos pouca 
colocação de seguros ou pouco acesso à seguradora. Fora isso, 
há casos em que conversamos direto com a companhia e eles 
sabem menos do que nós, o que é bem complicado na parte 
técnica”, avalia. 

Entre os principais benefícios com a assessoria, 
Wilson destaca a especialização. “Isso porque na assessoria 
cada departamento tem uma pessoa responsável para cada 
seguradora, o que facilita a nossa parte interna quando há 
pendências. Assim, sempre temos alguém para nos dar um 
suporte e a equipe especializada da assessoria faz com que 
cada um conheça profundamente a seguradora. Com várias 
companhias no mercado fica difícil a gente decorar tudo”. 

Outra facilidade que Wilson vê com a assessoria é a 
agilidade. “O corretor tem que vender e as companhias antes 
não erravam tanto como hoje. E, principalmente, por qualquer 
motivo elas devolvem a proposta e temos de estar bem atentos 
para acompanhar, cobrar o motivo e tentar corrigir. A assessoria  
ajuda bastante nesta parte”, diz.

Diferencial
COMPETITIVO

Corretor de Sucesso

Wilson Andrade Filho, sócio 
da 3 EW Administradora e 
Corretora de Seguros

A SulAmérica ampliou de R$ 2,5 
milhões para R$ 10 milhões o 
limite para contratação da co-
berturas básicas dos seguros re-
sidenciais. O aumento de 300% 
em relação ao último valor es-
tabelecido pela companhia em 
março de 2014 oferece mais au-
tonomia para a cotação direta 

de seguros por meio do cotador on-line disponibilizado a todos 
os corretores parceiros.

SulAmérica tem novo limite
para contratação do

seguro residencial
A mudança contempla as coberturas básicas contra incêndio, 
queda de raios, explosão, tumultos e já está em funcionamento 
permitindo, inclusive, o recálculo para negociatas salvas antes 
da implantação. “O mercado tem trabalhado para aumentar 
este limite e atender com mais agilidade os corretores. E essa 
mudança no processo de contratação de imóveis com valores 
superiores impactará positivamente os clientes, simpli� cando o 
processo operacional da companhia e reduzindo o prazo de re-
torno das cotações, além de permitir que os corretores acessem 
com mais facilidade uma nova camada de potenciais clientes”, 
a� rma o diretor de Auto e Massi� cados, Eduardo Dal Ri.

A SulAmérica ampliou de R$ 2,5 
milhões para R$ 10 milhões o 
limite para contratação da co-
berturas básicas dos seguros re-
sidenciais. O aumento de 300% 
em relação ao último valor es-
tabelecido pela companhia em 
março de 2014 oferece mais au-
tonomia para a cotação direta 

SulAmérica tem novo limite

Eduardo Dal RI,
diretor de Auto e Massifi -

cados da SulAmérica
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Parceiras

Os executivos da Bradesco Seguros participa-
ram do almoço de março da Aconseg-SP e ressaltaram o 
valor do trabalho das assessorias na massi� cação do segu-
ro, abertura de oportunidades e desenvolvimento das rela-
ções, e como braço comercial para o mercado de seguros 
como um todo crescer.

“Não há dúvida que o papel exercido por vocês é de suma 
importância, pois agrega valor para as seguradoras, para o se-
gurado e para o corretor, e tudo isso são fatores extremamen-
te positivos, que fazem com que tenhamos oportunidades e 
desenvolvimento das relações”, diz Marco Antonio Rossi, presi-
dente da CNseg e do grupo segurador.

Desenvolver o mercado e atingir metas são objetivos 
que somente podem ser alcançados com a atuação das as-
sessorias de seguros. “No mercado, eu acredito que quem 
faz a massi� cação dos seguros são as assessorias, que são 
fundamentais nesse processo de evolução, desenvolvimen-
to e, principalmente, de disseminação do conceito de segu-
ros em todas as localidades do país. Temos na assessoria de 
seguros um braço comercial importantíssimo para o desen-
volvimento e para atingirmos o nosso objetivo no Estado 

de São Paulo”, 
enfatizou Mar-

co Antonio Gon-
çalves, diretor 
comercial da Bra-
desco Seguros.

Rossi sinalizou 
um crescimento 
para o setor de 
até 12%, o que 
foi questionado 
devido ao atual 

cenário econômi-
co do país. “Temos mantido a expectativa em termos de 
crescimento. Hoje é o retrato que nós temos. Se no decorrer 
do ano houver alguma sinalização, estamos atento a qual-
quer tipo de alteração. Já vivemos tantas crises nesse país e 
isso faz parte do capitalismo, porém eu me considero uma 
pessoa otimista em relação ao futuro. Temos pessoas com-
petentes e determinadas a fazer um bom trabalho e ajustes 
que são necessários”.

Executivos do Grupo
BRADESCO SEGUROS EVIDENCIAM

o trabalho das assessorias

Os executivos da Bradesco Seguros participa-
ram do almoço de março da Aconseg-SP e ressaltaram o 

de São Paulo”, 
enfatizou Mar-

co Antonio Gon-
çalves, diretor 
comercial da Bra-
desco Seguros.

um crescimento 
para o setor de 
até 12%, o que 
foi questionado 
devido ao atual 

cenário econômi-
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Em todo o Estado de São Paulo são aproximadamente 
28,5 mil corretores, sendo 11 mil associados ao Sincor-SP. 
Segundo Alexandre Camillo, presidente da entidade, o sin-
dicato pode ser encarado como uma espécie de assessoria. 
“Neste caso institucional, de orientação e auxílio ao corretor 
sobre como ele pode agir melhor e empreender cada vez 
mais em seu negócio”, explica.

No relacionamento com corretores e assessorias, Camillo 
destaca que o objetivo principal do Sincor-SP é oferecer 
orientação e desenvolvimento aos corretores de seguros 
e, consequentemente, um melhor relacionamento junto às 
companhias de seguros. 

“Principalmente aos associados em todas as frentes que 
atua. Como disseminação de informação, cursos e eventos, 
assessoria jurídica, relacionamento com seguradoras e com 
atuação das 17 comissões técnicas, entre outras iniciativas 
do sindicato”, especi� ca.

O presidente da entidade destaca ainda o apoio às asses-
sorias. “O Sincor-SP apoia as assessorias por entender que 
se trata de um modelo de negócios, não apenas para pro-

 Localizada no coração da América do Sul, a 
bela Foz do Iguaçu (PR) - um dos destinos mais 
procurados por turistas nacionais e estrangeiros 
no Brasil - será a sede do 19º Congresso Brasilei-
ro dos Corretores de Seguros, cujo tema central 
será “Crescer e Desenvolver: O Caminho é Sim-
ples?”; do 3º Congresso Brasileiro de Saúde Su-
plementar; e da 18ª Exposeg, que a Fenacor re-
alizará nos dias 08, 09 e 10 de outubro de 2015, 
no Centro de Convenções do Rafain Palace Hotel 
(Avenida Olímpio Rafagnin, 2357 – site: http://

� ssionais e empresas 
de pequeno porte, mas 
que pode ser interes-
sante para todos”, diz.

Segundo ele, as as-
sessorias ajudam muito 
o corretor de seguros na 
largada, no início da car-
reira. “Nesse momento 
o mais complicado é ter 
acesso às seguradoras e 
produtos, e as assesso-
rias oferecem acessibili-
dade”, complementa.

E não apenas para quem está iniciando na corretagem. 
“Até para quem já está no mercado há um tempo e com 
carteira de clientes consolidada, as assessorias podem aju-
dar muito na diversi� cação da atuação, em ramos dos quais 
não se tem tanta especialidade ou seguradoras com as 
quais não se têm tanta proximidade”, conclui.

www.rafainpalace.com.br/v2/nova ). 
Estrategicamente localizada, cidade cosmopoli-

ta e importante na geografia do Mercosul, Foz do 
Iguaçu tem como principal atrativo uma das “Sete 
Maravilhas da Natureza” – as Cataratas do Iguaçu. 
Com a mais completa infraestrutura urbana, o mu-
nicípio fica no oeste do Paraná.

Esse será o cenário que os profissionais inscritos 
irão encontrar. E a Fenacor está preparando condi-
ções especiais para que todos possam aproveitar 
da melhor forma possível esses eventos.

Similaridade entre o
SINCOR-SP e assessorias

Como o sindicato pode contribuir no relacionamento entre 
seguradoras, corretores e assessorias

19º Congresso   Brasileiro
dos Corretores de Seguros

Alexandre Camillo,
presidente do Sincor-SP

Relacionamento
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Parceiras

A Chubb Seguros foi a seguradora dos principais blocos e camaro-
tes das cidades de Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo neste Car-
naval, totalizando mais de cinco milhões de pessoas protegidas.
Os segurados contaram com proteção da Chubb em Acidentes 
Pessoais, Responsabilidade Civil e Riscos Diversos. “Oferecemos 
uma solução completa aos nossos clientes para que tenham 
tranquilidade para se preocupar com o que realmente importa, 
ou seja, o sucesso do evento”, diz Juliana Santos, gerente res-
ponsável pela carteira de entretenimento da companhia.
Pioneira na área, com cerca de meio século de expertise 
em seguros para entretenimento no mundo, as soluções da 
companhia contemplam apólices únicas para todo o progra-
ma de seguro, além de possuir um departamento exclusivo 
para atender este segmento através de uma equipe de subs-
critores, engenheiros e reguladores de sinistros altamente 
qualificados e treinados.

Chubb se destaca 
com seguro para eventos

durante o Carnaval 2015

O Grupo Bradesco Se-
guros fechou 2014 com 
faturamento de R$ 56,2 
bilhões e crescimen-
to de 13,9% acima de 
2013. No ano, os seg-
mentos de Auto, Saú-
de, Ramos Elementares 
e Capitalização apre-
sentaram evolução 
de dois dígitos: 34%, 
22,5%, 16,2% e 15,2%, 
respectivamente.  
No segmento Saúde, o 

volume de vendas foi recorde nos últimos cinco anos e 
todos os produtos apresentaram crescimento, com des-
taque para a carteira de Pequenas e Médias Empresas, 
que expandiu mais de 37% em faturamento, atingindo 
926 mil vidas.
“O Grupo Bradesco Seguros está fortemente compro-
metido com a evolução da cultura do seguro no Brasil, 
em uma atuação integrada, orientada para as novas 
relações de consumo e que visa a atender um número 
cada vez maior de brasileiros com produtos diferencia-
dos”, afirma o presidente do Grupo Bradesco Seguros, 
Marco Antonio Rossi.

Chubb se destaca 

Juliana Santos, gerente 
da Chubb Seguros

No mercado de seguros, os serviços de assistência residen-
cial, amplamente difundidos pelos meios de comunicação, 
têm despertado o interesse das pessoas. Além de contribuir 
para que as pessoas conheçam o seguro residencial, os servi-
ços de assistência também podem propiciar uma boa experi-
ência do uso do seguro. 
Por isso, a parceria com empresas ou pro� ssionais que pres-
tam serviços imediatos de qualidade como chaveiros, enca-
nadores, eletricistas, vidraceiros, entre outros, tem importân-
cia estratégica para as seguradoras.
“Estima-se que menos de 5% dos lares brasileiros possuem se-
guro, uma oportunidade relevante para os parceiros corretores 

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
dinamiza vendas

de seguro residencial
de seguros. A Yasuda Maríti-
ma tem uma especial atenção 
na oferta de um produto de 
alta qualidade e no estabe-
lecimento de parcerias com 
prestadores de serviços de 
assistência que podem ajudar 
a � delizar o segurado e trazer 
ainda mais resultados para os 
corretores”, a� rma Mario Jor-
ge Pereira, diretor Comercial 
da Yasuda Marítima.

Mario Jorge Pereira,
diretor Comercial da 

Yasuda Marítima

Faturamento do Grupo Bradesco

em 2014cresce 14% 

O Grupo Bradesco Se-O Grupo Bradesco Se-
guros fechou 2014 com 
faturamento de R$ 56,2 
bilhões e crescimen-
to de 13,9% acima de 
2013. No ano, os seg-
mentos de Auto, Saú-
de, Ramos Elementares 
e Capitalização apre-
sentaram evolução 
de dois dígitos: 34%, 
22,5%, 16,2% e 15,2%, 
respectivamente.  
No segmento Saúde, o 

O Grupo Bradesco Se-

Marco Antonio Rossi, 
presidente do Grupo 
Bradesco Seguros 
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Bradesco Seguros comemora
oito anos do Bradesco Auto Center

com mais de 350 mil atendimentos 

No ano passado, a Tokio Marine re-
gistrou crescimento de 22,9%, com uma 
produção total de seguros de R$ 3,26 bi-
lhões, ante os R$ 2,65 bilhões de 2013, 
sendo o melhor desempenho da com-
panhia em 55 anos de história no Brasil. 
Deste total, foram devolvidos R$ 1,52 bi-
lhão à sociedade na forma de pagamen-
to de sinistros e serviços de assistências. 

“Em 2014, mantivemos os investi-
mentos no lançamento e aprimoramen-
to de produtos, serviços e processos. 
Também registramos um aumento da base de corretores, que 
evoluiu a uma média de 200 novos pro� ssionais por mês, atingin-
do cerca de 18 mil parceiros de negócios ativos ao � nal do ano”, diz 
José Adalberto Ferrara, presidente da Tokio Marine. 

A meta da companhia é atingir uma produção superior a R$ 
5 bilhões nos próximos três anos. “Em 2015 investiremos no de-
senvolvimento de produtos especí� cos para nichos, incluindo o 
segmento de pequenas e médias empresas. A Tokio Marine con-
tinuará focada em oferecer mais facilidades para que corretores e 
assessorias concretizem bons negócios”, � naliza Ferrara.

em 55 anos no Brasil
Tokio Marine registra melhor desempenho

A SulAmé-
rica passa a 
contar com 
mais  uma 
plataforma 
online dire-
cionada aos 
c o r r e t o r e s 
cadastrados 
na compa-
nhia. O site “Por Dentro da SulAmérica” dá as boas-vindas aos 
novos parceiros comerciais e reúne as principais informações 
e acesso aos canais de relacionamento da seguradora.
Nele, o corretor encontra ferramentas de gestão do negó-
cio, informações sobre os programas de reconhecimento da 
companhia, produtos, canais de atendimento e localização 
de � liais, CASAs (Centros Automotivos SulAmérica), UDAs 
(Unidades de Atendimento Saúde) e Salões de Previdência. 
Também é possível ter acesso rápido a cotadores e à relação 
de benefícios.
Para acessar, é preciso estar cadastrado na SulAmérica e fazer 
o login. O endereço é www.pordentrodasulamerica.com.br.

SulAmérica tem

MOODY´S RATIFICA

SEUS CORRETORES

à Chubb do Brasil

novo site para receber

grau máximo do rating

Também registramos um aumento da base de corretores, que 

José Adalberto Ferrara, 
presidente da Tokio Marine

nhia. O site “Por Dentro da SulAmérica” dá as boas-vindas aos 

A Bradesco Seguros come-
mora os oito anos do Bradesco 
Auto Center (BAC), a sua rede 
de centros automotivos que 

hoje conta com 31 unidades, em 
16 estados.  Novas unidades estão 

previstas para entrar em funcionamento em 
2015. Os números dão uma dimensão da importân-

cia do BAC junto aos clientes e corretores. 
Desde fevereiro de 2007, quando a empresa começou 

a operar o primeiro BAC em Porto Alegre/RS, foram conta-
bilizados mais de 350 mil atendimentos aos segurados do 
Bradesco Seguro Auto e a terceiros, divididos da seguinte 
forma: 44 % em atendimentos de sinistros a segurados e 
terceiros; 32% de vistoria prévia,8% relativos a carros re-
servas disponibilizados e 16% referentes a atendimentos 
de outros serviços como locação de automóvel, reparo e 
troca de vidros, instalação de antifurto, emissão de segun-
da via de boletos.

Pelo oitavo 
ano consecutivo, 

a agência de clas-
si� cação de risco 

Moody’s Investors 
manteve o rating da Chubb do Brasil em Aaa.br na escala 
local, o mais alto grau de investimento. De acordo com a 
agência, a classi� cação re� ete a diversi� cação favorável 
de produtos da empresa, a sólida capitalização e sua e� ci-
ência de distribuição através de múltiplos canais.

A avaliação também destaca o fato da capacidade opera-
cional da companhia ser sustentada por uma infraestrutura 
local bem estabelecida e pela troca de experiência e conhe-
cimentos com sua matriz e � liais nas principais áreas ope-
racionais - como a subscrição, � nanças, atuarial e sinistros.

hoje conta com 31 unidades, em 
16 estados.  Novas unidades estão 

previstas para entrar em funcionamento em 
2015. Os números dão uma dimensão da importân-

cia do BAC junto aos clientes e corretores. 
Desde fevereiro de 2007, quando a empresa começou 
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Nos últimos meses, a crise 
hídrica do país chegou a um 
ponto crítico. Em especial em 
São Paulo, metade dos pau-
listanos reduziu o consumo 
em mais de 20%, entre mar-
ço de 2014 e fevereiro deste 
ano, segundo a Sabesp. Po-
rém, somente 34% dos con-
domínios conseguiram redu-
zir o consumo e outros 15% 
aumentaram o uso da água.
De acordo com Lucia Helena 
de Oliveira, professora asso-
ciada do Departamento de 
Engenharia de Construção 
Civil da Escola Politécnica 
da USP, há três aspectos im-
portantes para conservação 
da água: uso ético da água 
(apenas 38,7 % dos esgotos 
coletados são tratados), con-
dições hidráulicas de edifí-
cios (condomínios devem 
planejar a manutenção para 
evitar vazamentos e devem 
regular as pressões de água 
adequadas) e investimento 
em tecnologia.

Água,
uma responsabilidade

de todos

Dicas de
para um mundo mais 
Sustentabilidade

SEGURO

Parceiras

A Tokio Marine Seguradora reforça sua atuação no 
segmento de Pequenas e Médias Empresas com o 
lançamento do Tokio Marine Escritórios. O segu-
ro foi desenvolvido especialmente para atender 
as necessidades de negócios que se baseiam em 
prestação de serviços de engenharia, arquitetura, 
advocacia, contabilidade, imobiliárias, sindicatos 
e associações de classe, entre outros. Com co-
berturas e serviços diferenciados, o Tokio Marine 
Escritórios faz parte da estratégia da Companhia 
de oferecer cada vez mais soluções de excelência, 
desenvolvidas sob medida para micro, pequenos e 
médios empresários.    
“No ano passado, lançamos com sucesso dois pro-

dutos especí� cos para PMEs: o Clínicas e Consultó-
rios Médicos e o Escolas. E agora, com o Escritórios,  pretendemos atingir mais uma 
parcela importante desse segmento. Há no Brasil uma grande demanda por seguros 
especí� cos para os pequenos e médios empreendedores, que respondem por 20% 
do Produto Interno Bruto (PIB), e a Tokio Marine planeja ser uma referência também 
nesta área”, a� rma o Diretor Executivo de Produtos Pessoa Jurídica, Felipe Smith.

A SulAmérica encerrou 2014 com crescimento 
expressivo de duas carteiras da área de Ramos Ele-
mentares. Os prêmios de seguros de massi� cados 
(residências e condomínios) e empresariais (produ-
to multirisco) tiveram aumento de 12,7% e 27,2%, 
respectivamente, no quarto trimestre de 2014 em 
relação ao mesmo período de 2013. No comparati-
vo anual esse crescimento foi de 18,8% e 31,6%. 

“A SulAmérica vem mantendo a trajetória de 
crescimento, mesmo diante do cenário macroeconômico desa� ador que 

temos observado. Trabalhamos continuamente para encontrar oportunidades de 
crescimento e, na área de Ramos Elementares, não é diferente. Um exemplo foi que 
em 2014, investimos no lançamento de cinco produtos voltados para pequenas e 
médias empresas. Esse e outros fatores de reposicionamento de portfólio e prospec-
ção comercial contribuíram para impulsionar os resultados concretizados”, explica 
o vice-presidente de Auto, Ramos Elementares, Vida e Previdência da SulAmérica, 
Carlos Alberto Trindade Filho.

expressivo de duas carteiras da área de Ramos Ele-
mentares. Os prêmios de seguros de massi� cados 
(residências e condomínios) e empresariais (produ-
to multirisco) tiveram aumento de 12,7% e 27,2%, 
respectivamente, no quarto trimestre de 2014 em 
relação ao mesmo período de 2013. No comparati-
vo anual esse crescimento foi de 18,8% e 31,6%. 

Seguros empresariais
e massi� cados registram

e 18,8% na SulAmérica
crescimento anual de 31,6%

Carlos Alberto Trindade 

Filho, vice-presidente de 

Auto, Ramos Elementares, 

VIda e Previdência da 

SulAmérica

A Tokio Marine Seguradora reforça sua atuação no 
segmento de Pequenas e Médias Empresas com o 
lançamento do Tokio Marine Escritórios. O segu-
ro foi desenvolvido especialmente para atender 
as necessidades de negócios que se baseiam em 
prestação de serviços de engenharia, arquitetura, 
advocacia, contabilidade, imobiliárias, sindicatos 
e associações de classe, entre outros. Com co-
berturas e serviços diferenciados, o Tokio Marine 
Escritórios faz parte da estratégia da Companhia 
de oferecer cada vez mais soluções de excelência, 
desenvolvidas sob medida para micro, pequenos e 
médios empresários.    
“No ano passado, lançamos com sucesso dois pro-

dutos especí� cos para PMEs: o Clínicas e Consultó-

Felipe Smith,diretor executivo 
da Tokio Marine 

Tokio Marine lança
SEGURO DIFERENCIADO

para escritórios
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