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YASUDA MARÍTIMA.

SEGURO YASUDA MARÍTIMA VIDA PME
Feito para pequenas e médias empresas garantirem a tranquilidade 
de seus funcionários e de suas famílias em caso de imprevistos. 

Afinal, toda pessoa jurídica 
tem uma pessoinha física 
esperando em casa.
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Apoio ao corretor
consultor
As seguradoras estão cada vez mais atentas às soluções que podem desen-
volver para auxiliar o corretor de seguros a exercer seu papel de consultor 
do cliente, ações que, claramente, incluem os profissionais que atuam 
com as assessorias de seguros. 
Essa edição da Revista da Aconseg-SP traz uma matéria sobre as inicia-
tivas das seguradoras nesse campo, como investimentos em ferramentas 
e treinamentos, ações de incentivo à diversificação de carteiras, suporte 
para o corretor expandir suas atividades, como cotadores que fazem di-
versas simulações, além de otimização no atendimento.
Também trazemos nessa edição uma entrevista com o presidente do Sin-
dicato das Empresas de Seguros, Resseguros e Capitalização (Sindseg-SP), 
Mauro Batista. Ele destaca a relevância das assessorias na distribuição de 
seguros e sua visão sobre o futuro desse canal de distribuição.
Destacamos ainda os eventos promovidos pela Aconseg-SP no segundo 
trimestre do ano. Em abril, a entidade recebeu em seu tradicional al-
moço mensal os executivos da Tokio Marine; em maio, o sócio-diretor 
da IconeSeg, Marcus Vinicius; e em junho, o presidente do Sincor-SP, 
Alexandre Camillo.
Na seção Corretor de Sucesso, o presidente da A.R.D Soluções Correto-
ra de Seguros, Andreas Oberhuber, ressalta a importância de o corretor 
investir em relacionamento e fidelização do cliente.

Boa leitura!

Jorge Teixeira Barbosa
Presidente da Aconseg-SP
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corretores e assessorias, quando lançamos ou fazemos altera-
ções nos produtos”, cita. 

Em nome da SulAmérica, Matias Ávila, vice-presiden-
te comercial da companhia, também destaca que a melhor 
estratégia para o corretor é atuar como consultor de todos 
os seguros, explorando sua carteira para ofertar soluções 
completas de proteção. “Para que o corretor se desenvolva 
neste sentido, oferecemos capacitação para nossos parceiros 
comerciais”, informa, acrescentando que no passado foram 
mais de 30 mil profissionais treinados. 

Além de treinamento, ele destaca a importância em 
fornecer ferramentas para que o corretor tenha suporte para 
a expansão de suas atividades. “E nós temos trabalhado em 
diversas frentes, desde os cotadores que fazem simulações 
para mais de uma linha de produto até a otimização do aten-
dimento ao corretor. Também promovemos encontros pe-
riódicos com assessorias para alinhamento da estratégia de 
distribuição do nosso portfólio multilinha”, diz. 

Como resultado, Ávila comenta que um dos exemplos 
mais significativos na companhia é a distribuição de Saúde 
PME. “Hoje, 65% das vendas são feitas por corretoras não espe-
cialistas em benefícios e, mais recentemente, temos percebido 
aumento de vendas do produto odontológico entre os correto-
res que já vendem Saúde PME. A expectativa é que essa atua-
ção multilinha se intensifique, com os corretores explorando as 
oportunidades de suas próprias carteiras”, prevê.

Não é de hoje que se fala sobre a importância de o 
corretor ser o consultor do cliente em todos os momentos 
de sua vida, oferecendo-lhe, assim, a proteção que ele precisa 
com produtos de seguros. Do outro lado, as seguradoras têm 
fornecido ferramentas para que este objetivo seja alcançado, 
seja com o uso da tecnologia ou com treinamentos.

João Luiz de Lima, diretor comercial varejo SP Capi-
tal da Tokio Marine, comenta que a companhia mantém 
uma série de ações para incentivar a diversificação do mix 
de carteiras de seus corretores e assessorias. “E, em todos os 
encontros com os parceiros de negócios, fazemos questão de 
reforçar que existem inúmeras oportunidades de negócios 
além do seguro auto”, diz. 

Nesta empreitada, ele comenta que “ainda temos per-
cebido a necessidade de aumentar o mix de carteira. Investir 
no crescimento de Ramos Diversos e Vida, por exemplo, é 
um objetivo que sempre apresentamos às nossas assessorias. 
O aumento da quantidade de produtos vendidos para cada 
cliente contribui para a maior fidelização, fator decisivo em 
um mercado competitivo como o nosso”, afirma Lima. 

Como dica, ele enfatiza que a palavra chave é capacita-
ção. “Quanto mais treinada e especializada for sua equipe, 
mais o corretor irá aproveitar as oportunidades de negócios 
e diversificar a carteira. Nós oferecemos treinamentos cons-
tantes de todos os produtos do nosso portfólio, presenciais e 
pela ferramenta on-line Webex, e encontros frequentes com 

Venda Mais

Cada vez mais, 
as seguradoras 

têm investido em 
ferramentas e 

treinamentos para 
se aproximarem do 

seu principal canal de 
vendas: os corretores

Soluções
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Proteção adequada
Enrico Ventura, diretor comercial da Bradesco Segu-

ros, comenta que o corretor tem a expertise e conhecimento 
do produto certo a oferecer, por isso sua contribuição é deci-
siva para garantir uma proteção mais adequada e qualificada 
ao segurado. 

“Em função de seu contato direto com o cliente e com 
as mais diferentes realidades socioeconômicas do País, ele 
também está apto a alimentar a seguradora com informa-
ções relevantes, sobretudo no que diz respeito a processos e 
identificação de riscos”, diz. 

Segundo ele, é fundamental para o pequeno e médio 
corretor aproveitar o momento da venda do seu produto 
carro-chefe para colocação de outros. “Esse é o melhor mo-
mento ou talvez a única oportunidade que esse corretor tem 
de vender outro produto ou pelo menos iniciar a comercia-
lização deste novo seguro”, destaca. 

Prática que permite ao corretor atender melhor o seu 
cliente e gerar mais resultado para o seu negócio sem neces-
sariamente aumentar o custo operacional. “E, principalmen-
te, sem perder o foco. A estratégia comercial centralizada e 
multirramo adotada pelo Grupo Bradesco Seguros amplia o 
foco nas necessidades de cada corretor”, revela.

Em se tratando de capacitação, Ventura destaca a 
UniverSeg. “Criada há dez anos, é um amplo programa de 
gestão do conhecimento voltado à capacitação e aprimora-
mento pessoal e profissional de funcionários e corretores 
cadastrados e parceiros da Bradesco Seguros. Além de curso 
online e presenciais, o corretor tem acesso a um vasto conte-
údo exclusivo”, comenta. 

Comunicação como estratégia
Gerente de marketing da Yasuda Marítima Seguros, 

Andre Gouw diz que a companhia considera a comunicação 
uma ferramenta estratégica em seu relacionamento com cor-
retores e segurados e, por isso, investe significativamente em 
tecnologia para torná-la mais ágil e assertiva. 

“Além das ferramentas tecnológicas que agregamos ou 
aprimoramos ao longo dos últimos anos, também nos va-
lemos das linguagens disponíveis nos mais variados canais 
de comunicação, sobretudo em nosso site e redes sociais, 
com os quais temos uma série de possibilidades de tornar o 
conhecimento sobre produtos de seguros mais fácil para o 
segurado”, afirma. 

Para manter a proximidade com os corretores e poten-
cializar a produção de novos negócios, a companhia investe 
significativamente em treinamento. “Em 2014, foram um 
total de 549 treinamentos, com a participação de 8,567 mil 
corretores independentes em treinamentos nos ramos de 
automóvel, ramos elementares, vida e técnicas de vendas”, 
especifica Gouw. 

Treinamento também tem sido um dos pilares da 
Chubb Seguros. “A companhia faz questão de participar 

de eventos em todo o Brasil voltados para o corretor. E o 
relacionamento pessoal é tão valorizado que ela tem man-
tido a regularidade da Escola de Negócios, cujo objetivo é 
capacitação de corretores,  por meio de treinamentos téc-
nicos, ministrados por profissionais altamente qualificados 
da seguradora”, diz Gustavo Onizuka, gerente Comercial de 
Personal Lines.

Conforme suas palavras, “a Escola de Negócios é mais 
um modo da Chubb manter a proximidade e o relaciona-
mento com os corretores, que são o principal elo na relação 
entre os clientes e a seguradora. Já foram realizados treina-
mentos específicos sobre as áreas de seguros para eventos, 
D&O e Responsabilidade Civil”, cita. 

Também no relacionamento com os corretores, Oni-
zuka conta que a companhia utiliza as principais ferramen-
tas de comunicação disponíveis no mercado, como e-mail 
marketing, canal direto pelo Portal do Corretor, aplicativos 
para smartphones e presença nas principais mídias sociais. 

E, entre as últimas novidades, ele finaliza dizendo que 
a companhia dispõe aos corretores o Sistema de Eventos 
Chubb. “Uma ferramenta online que permite a contratação 
das coberturas de RC Eventos, RD Eventos e Acidentes Pes-
soais e cotar diversos tipos de eventos como, por exemplo, 
convenções, eventos esportivos, feiras e exposições, musi-
cais, peças teatrais, shows musicais entre outros”, conclui.

Andre Gouw, gerente de marketing 
da Yasuda Marítima Seguros

Gustavo Onizuka, gerente Comercial 
de Personal Lines da Chubb Seguros

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

Matias Ávila, vice-presidente 
comercial da SulAmérica

Venda Mais
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Em tempos que a figura do consultor de seguros se tor-
na cada vez mais essencial, Maurício Tadeu Barros Morais, 
professor da Escola Nacional de Seguros, do curso de Ad-
ministração de Empresas e de Ciências Atuariais da PUC-
MG e professor de pós-graduação de Gestão de Negócios da 
Fundação Unimed (Universidade Gama Filho-RJ), em sua 
palestra sobre gestão de negócios orienta o corretor de segu-
ros a ser mais competitivo. 

“Ele precisa ser muito produtivo para poder fazer mais 
negócios e atender mais clientes. Tem que ter um plano de 
trabalho muito bem elaborado sobre tudo o que diz respeito 
à sua carteira de clientes, desde a sua atuação, produtos que 
irá trabalhar e a abordagem”, afirma. 

De acordo com ele, “há muitos corretores que ainda es-
tão na condição de pessoa física, o que é contrário à ordem 
de negócio moderno e competitivo de hoje. O fortalecimen-
to da marca é essencial e não do seu nome. Por isso, é preci-
so planejamento, gestão da corretora e do aspecto estrutural, 
o que inclui a equipe”.

Negócios duradouros
Exemplificando esta importância, ele cita que no passado 

muitos corretores fizeram negócios diretamente com empresá-
rios e que agora com a segunda geração é diferente. “Para falar 
com os filhos desses empresários é preciso se adaptar e ter um 
modelo estratégico de relacionamento. É uma geração que pes-
quisa, questiona e compara”, pontua.

Para atender esta nova geração, Morais destaca que é im-
portante adotar estratégias de marketing, de relacionamento 
duradouro. “Hoje há várias ferramentas para isso e o corretor 
precisa acompanhar as mudanças. O WhatsApp, por exemplo, 

Dica

não pode ser desconsiderado, pois as pessoas estão trocando 
informações por ele e até concretizando vendas”. 

No trabalho do corretor, ele avalia que há um gap muito 
grande desde a visita ao cliente até a efetivação da venda. “Isto 
demanda tempo e ele precisa ter fluxo de caixa, gestão de capi-
tal de giro, que nem sempre é pensada”, alerta. 

Após a fase do sinistro, que pode ou não acontecer, o gap 
também está na renovação, que não é garantida. “O corretor 
tem que pesquisar, avaliar o que está acontecendo no mercado, 
monitorar as dinâmicas atuarial e de precificação, que é muito 
intensa. Às vezes, o preço de cada seguradora varia muito de 
um ano para outro. É um trabalho gerencial, motivacional e, 
ao mesmo tempo estratégico”, diz.

São questões macro para os corretores trabalharem um 
processo melhor de gestão do seu negócio. “E é necessário 
também um padrão de atendimento, o que é um diferencial 
competitivo enorme no aspecto de serviços, desde a prospecção 
até a entrega ao cliente. Os processos dos corretores são muito 
grandes e às vezes eles não percebem isso”, comenta. 

Por fim, Morais comenta que apro-
veitar oportunidades da carteira para 
os segurados é estatisticamente fide-
lização. “À medida que ele cresce o 
potencial de produtos com o mesmo 
cliente, reduz bruscamente a proba-
bilidade de perdê-lo, pois para trocar 
de corretor o cliente teria que 
trocar todos os produtos. 
É fidelização em longo 
prazo pela potencializa-
ção de carteira”, conclui.

efi caz
Gestão

Planejamento faz toda a diferença 
para o corretor não ser mais um 
no mercado e fi car a mercê do 
cliente que busca preço

Maurício Tadeu 
Barros Morais, professor 

da Escola Nacional de Seguros
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Junto à assessoria, a A.R.D Soluções Corretora de Seguros 
conta com velocidade na emissão de apólices e sinistros

Desde 2003, quando fundou sua corretora, a A.R.D 
Soluções Corretora de Seguros, Andreas Oberhuber já tinha 
a proposta de ser um consultor para seus clientes. “Estou 
bem no contato com eles e estreitando esta relação é possível 
oferecer outros seguros, fidelizando-os. Hoje, o corretor que 
está distante de seu cliente corre o risco de perder mercado, 
pois principalmente com o aumento da tarifa de seguros a 
tendência é ele buscar outras cotações”, alerta.

Nesse formato, ele diz que além de fidelizar, atrai novos 
clientes. “Nós nunca fizemos propaganda em lugar nenhum, 
sempre foi no ‘boca a boca’, os nossos clientes são muito fiéis. 
Acreditamos muito no relacionamento”. 

Para divulgar com quais seguros trabalha, Oberhuber tem 
uma estratégia simples que lhe dá muito resultado. “Na minha 
assinatura de e-mail estão especificados quais produtos trabalhamos 
na corretora, incluindo consórcios. Com isso, o próprio cliente 
acaba nos questionando e buscando mais informações, trazendo 
resultados para a corretora”, conta o presidente. 

Com uma equipe de oito pessoas e aproximadamente 
2,5 mil apólices ativas, a A.R.D Soluções Corretora de Seguros 
começou operando com o seguro de automóvel, até hoje o seu 
carro-chefe, respondendo por 70% da produção. “E nós atuamos 
com todos os ramos, exceto saúde”, acrescenta Oberhuber.

Parceria
Já a parceria com a assessoria começou por acaso. 

“Tínhamos uma produção em uma seguradora que dividiu a 

sua carteira e passou o nosso atendimento para uma assessoria. 
Desde então, o contato ficou mais fácil e rápido do que quando 
éramos atendidos pela sucursal. Hoje, para a cotação de uma 
frota, por exemplo, eu tenho uma velocidade muito maior de 
retorno”, compara.

Com a assessoria parceira, a A.R.D Soluções Corretora de 
Seguros tem produção em uma única seguradora, que responde 
por aproximadamente 15% dos seus negócios. “Atualmente 
trabalhamos com 11 companhias, pois precisamos dar opções 
aos nossos clientes de forma consultiva, orientando quais lhes 
oferecem melhores coberturas a partir de suas necessidades”, diz. 

E tendo como carro-chefe o seguro de automóvel, 
Oberhuber comenta como está o mercado neste ano. “Em 
abril, nós fizemos entre 15 e 20 endossos e no mês seguinte, 
apenas dois. Este ano houve queda nas vendas de veículos 
novos e o que temos percebido é que com o aumento do preço 
do seguro as pessoas tendem a cotar mais”, avalia, destacando 
mais uma vez a importância em ter um relacionamento com o 
cliente para fidelizá-lo.

O que reflete também em potenciais novos clientes. 
“Quando temos uma pré-indicação nós já sabemos que esta 
pessoa está disposta a fazer o seguro. É este cliente que estamos 
buscando e, por isso, trabalhamos com várias companhias para 
lhe oferecer opções”, conclui Oberhuber, que começou na 
corretagem em 1998 trabalhando na corretora de um amigo. 
Posteriormente, formou-se em Administração, tirou a licença 
da Susep e abriu sua corretora.

Corretor de Sucesso

sua carteira e passou o nosso atendimento para uma assessoria. 

Andreas Oberhuber, 
fundador da A.R.D Soluções 

Corretora de Seguros

Foco em RELACIONAMENTO

e FIDELIZAÇÃO

Menos de 12 horas após a Fenacor ter iniciado a pesquisa em 
seu site, sócios de 163 empresas corretoras de seguros já haviam 
respondido ao questionário da segunda edição do Estudo So-
cioeconômico das Empresas Corretoras de Seguros (ESECS-PJ).
A pesquisa nacional visa a delinear o per� l das corretoras de 

Mais de 160 corretores já participaram
da 2ª edição do ESECS-PJ
seguros atuantes em todo o território nacional e, dessa forma, 
subsidiar propostas de grande interesse para o segmento, além 
de fortalecer e consolidar a sua imagem como um dos que mais 
contribuem para a geração da riqueza nacional.
O ESECS-PJ também vai contribuir para os donos das correto-
ras de seguros estruturarem planos de negócios, formatarem 
novas estratégias e veri� carem o seu real posicionamento no 
mercado, servindo também de base do planejamento de ações 
da Federação e dos Sincors.Para ler o regulamento do Estudo e 
participar da pesquisa acesse:http://www.fenacor.org.br/esecs/
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Cotador Tokio Auto
CTA

+
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Eventos

No almoço do mês de abril 
da Aconseg-SP, o presidente 
da Tokio Marine, José Adal-
berto Ferrara, frisou que as as-
sessorias estão integralmente 
ligadas à missão estratégica da 
seguradora. “Isso porque acre-
ditamos que a assessoria é um 
excelente parceiro de distribui-
ção dos nossos produtos”.

O executivo comentou que o tratamento e a atenção 
dadas às assessorias são iguais àquelas oferecidas para as 
sucursais. “Para nós, a assessoria é um braço de comerciali-
zação tal como é uma sucursal. Tenho que tratar assessoria 
tão bem quanto eu trato a maior sucursal da companhia”.

A importância da atuação dos corretores e das assesso-
rias no crescimento do mercado de seguros e do País como 
um todo também foi um assunto em destaque no evento. 
“Se o País cresce, a indústria de seguros, os corretores e as 
assessorias crescem. Por isso, chamo atenção que há 120 

milhões de consumidores para 
consumir assistência funeral, por 
exemplo. É só através da inserção 
desses consumidores no merca-
do, que poderemos chegar, no 
mínimo, ao padrão chileno do 
mercado de seguros”.

Para Ferrara, empreender é o 
segredo para que esses consu-

midores estejam de fato inseridos 
no mercado de seguros. “Por isso, 
quando usamos a palavra empre-
ender, é em relação à necessidade 
dos corretores de adicionar mais 
valor através da qualidade de seus 

serviços aos clientes, para que per-
cebam que o corretor adiciona valor a ele, não somente 
para preservação da pro� ssão, como também para o cres-
cimento do mercado segurador. O que a seguradora mais 
quer é que o corretor cresça, pois assim ela cresce também”.
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TOKIO MARINE a� rma que a assessoria
é um importante braço comercial da seguradora

Em maio, a Aconseg-SP promoveu um almo-
ço com o sócio-diretor da IconeSeg, Marcus 
Vinicius. Na ocasião, o executivo apresentou a 
ferramenta iSeg, aplicativo gratuito, sem limi-
tes para downloads, que pode ser utilizado em 
smartphones, tablets, notebooks e desktop.
A apresentação do produto foi voltada para os 
associados da Aconseg-SP e, conforme o presi-
dente da entidade, Jorge Teixeira Barbosa, foi 
uma boa oportunidade para o conhecimento 
da ferramenta.

ACONSEG-SP
recebe IconeSeg

O presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, foi o convidado do al-
moço de junho e enfatizou a importância da assessoria no mercado 
de seguros. “Se o modelo de negócio é terceirizar a área comercial, a 
assessoria é um caminho extremamente inteligente e muito adequa-
do ao mercado segurador”, enfatiza.
Outro destaque desse encontro foi sobre a participação das asses-
sorias nas ações do Sincor-SP e o desejo do sindicato de estreitar 
relações com a Aconseg-SP. “Estou aberto para sugestões para que 
as assessorias participem mais dos eventos do sindicato. Gostaria 
de fazer um plano de trabalho tanto com as próprias assessorias, 
como com a Aconseg-SP, que pudesse trazer novos associados e 
que fosse bom para o negócio de vocês. É preciso encontrar um 
denominador comum”.

Presidente do Sincor-SP
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Entrevista

Em entrevista exclusiva à Revista Aconseg-SP, Mauro Ba-
tista, presidente do Sindseg-SP, entidade que reúne as empresas 
de seguros, reseguros e capitalização do Estado de São Paulo, 
fala sobre a relevância das assessorias na distribuição de segu-
ros, parcerias e o futuro deste canal de distribuição. Confira!

Revista Aconseg-SP – Em sua opinião, qual tem sido a 
evolução das assessorias?

Mauro Batista – Não tenho dúvidas de que as assesso-
rias têm evoluído no desenvolvimento da comercialização de 
seguros. O mercado segurador tem um potencial enorme, ne-
cessita de toda a modernização que os novos tempos exigem e 
as assessorias podem contribuir muito para essa modernização, 
ajudando a contemplar com o melhor seguro toda a sociedade 
brasileira.

 
Revista Aconseg-SP – E como seria esta participação?
Batista – O mercado tende a se modernizar cada dia 

mais, consumidor de seguros tem se tornado mais exigente e 
as seguradoras estão muito atentas a isso. As assessorias têm 
um importante papel nesse contexto, contribuindo para uma 
maior celeridade aos processos de vendas e assistência aos segu-
rados, criando estruturas dinâmicas para quem produz. 

Revista Aconseg-SP – Qual é o papel das assessorias em 
transformar os corretores em consultores de seus clientes?

Batista – Este deve ser um desafio permanente delas. 
Com a grande diversidade dos riscos e das respostas das opera-
doras/seguradoras criando produtos às vezes simples e às vezes 
sofisticados para cobrir esses riscos, os corretores de seguros 
precisam estar cada vez mais preparados para entender as neces-

sidades dos seus clientes e apresentar-lhes as melhores soluções. 

Revista Aconseg-SP – O que falta para evoluir mais 
neste sentido? 

Batista – Falta conversar mais. Promover encontros 
de qualificação profissional e exposição de novos produtos, 
produtos reformulados e o que produzem de eficácia. Esse 
é um trabalho que as assessorias em parceria com as segura-
doras podem fazer.

 
Revista Aconseg-SP – Como o Sindseg-SP e a Aconseg-

SP podem trabalhar em conjunto em prol do setor? 
Batista – O Sindseg-SP é sempre muito ativo na busca 

dos melhores caminhos para o desenvolvimento do seguro e 
de tudo que em torno dele gravita, sempre disposto a contri-
buir emprestando toda a nossa força de conhecimento para 
que efetivamente o seguro cumpra o seu papel de proteger 
e preservar. Temos uma estreita parceria com o Sincor-SP, 
no desenvolvimento de um projeto denominado de “Cul-
tura do Seguro” e ações específicas contemplando a melhor 
convivência e entrosamento entre seguradoras e corretores. 
Estaremos sempre à disposição da Aconseg-SP para novas e 
produtivas parcerias.

 
Revista Aconseg-SP – Em sua opinião, qual é o futuro 

das assessorias como canal de distribuição de seguros?
Batista – Penso sempre que tudo o que é produtivo e 

agregador tem futuro, independentemente de dificuldades eco-
nômicas, políticas e crises. Entendo que o principal papel das 
assessorias é agregar para produzir mais e melhor. Assim, o fu-
turo das assessorias será promissor.

DE SEGUROS

As assessorias
NO MERCADO

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Mauro Batista, 
presidente do Sindseg-SP
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Parceiras

anuncia a compra
da HCC Insurance

Tokio Marine Holdings

No � nal de maio e início de junho, 
a SulAmérica realizou a premiação 
internacional dos vencedores do 
PRA Super Campeões, a campa-

nha de vendas do Programa de Reconhecimento ao Corretor 
da seguradora. Neste ano, 65 corretores parceiros que somaram 
mais pontos na campanha foram premiados com uma viagem 
para os Emirados Árabes (Dubai e Abu Dhabi). 
“Esta é uma comemoração que re� ete o grande sucesso que ob-
tivemos no ano passado. Um resultado que só foi possível com 
o grande empenho dos nossos corre-
tores e o compromisso da SulAmérica 
com seus parceiros”, a� rma Matias Ávi-
la, vice-presidente da seguradora. 
A premiação do PRA Super Campeões 
2015 também será especial: uma via-
gem para Paris ou para um luxuoso 
resort nacional, com direito a acompa-
nhante. O corretor participante tam-
bém concorre a diversos prêmios.

SulAmérica leva

O PRA SUPER CAMPEÕES
corretores a Dubai com

A Tokio Marine Holdings, 
o mais antigo conglomerado 
securitário japonês do mun-
do, adquiriu a HCC Insurance 
Holdings por US$ 7,5 bilhões, 
o equivalente a R$ 24 bilhões. 
O negócio, maior já feito por 
uma companhia de seguros 

japonesa no exterior, segundo o The Wall Street Journal, 
vai potencializar signi� cativamente a sua presença nos Es-
tados Unidos, maior mercado de seguros do mundo. 

Com o acordo, a seguradora passará a ofertar seguros 
de saúde e trabalho, políticas de responsabilidade para 
diretores e conselheiros, seguro de agricultura e outras 
linhas especializadas. A aquisição da HCC, somada às atu-
ais empresas Kiln, no Reino Unido, Philadelphia e Delphi, 
nos Estados Unidos, além da operação da Tokio Marine no 
Brasil, solidi� ca o Grupo como uma seguradora verdadei-
ramente global.

Matias Ávila,
vice-presidente 
da SulAmérica

A Yasuda Marítima Seguros lançou a mais recente versão do seu Portal do Corretor. 
Entre as facilidades estão a possibilidade de visualizar todas as apólices de um mesmo segurado ou todas as 
apólices de seus clientes junto à seguradora; realizar o cálculo on-line, informando imediatamente o cálculo 
da apólice de seguros ao cliente; consultar apólices atualizadas, agendar e solicitar vistorias; comunicar 
sinistros; consultar imagens de documentos emitidos e protocolos de transmissão eletrônica; entre outros. 
 “O Portal é uma ferramenta de autoatendimento que permite ao pro� ssional de seguros independência para 
efetuar consultas e transações totalmente on-line, além de obter as informações necessárias sobre os produtos 
e cálculos de forma rápida, prática e segura”, diz Mario Jorge Pereira, diretor executivo da Yasuda Marítima.

YASUDA MARÍTIMA LANÇA NOVA
versão do Portal do Corretor

Mario Jorge Pereira,
diretor executivo da 

Yasuda Marítima

Grupo BRADESCO SEGUROS lança
SEGURO EDUCACIONAL

O Grupo Bradesco Seguros lançou o Seguro Educacional Bradesco, destinado a instituições 
de ensino que podem oferecer o produto aos pais ou responsáveis por alunos. A adesão a 
esse produto garante o pagamento das mensalidades escolares dos � lhos e/ou dependen-
tes no caso de imprevistos como falecimento do segurado, acidente que resulte em sua 
invalidez permanente ou desemprego provocado por demissão sem justa causa. 
O Seguro Educacional Bradesco abrange, ainda, a Assistência ao Estudante, pacote de serviços que inclui atendimento emergencial 
por meio de uma Central de Atendimento 24 horas, nos casos de acidente, doença ou intervenção cirúrgica (ocorridos no Brasil). A 
Assistência ao Estudante contempla aulas particulares, locação de aparelhos ortopédicos e hospitalares e transporte para tratamen-
to � sioterápico, entre outros benefícios.
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A partir do livro autobiográ� co “Mi-
nhas Bagagens”, Acacio Queiroz, chair-
man da Chubb Seguros, tem compar-
tilhado a sua trajetória pro� ssional em 

palestras por todo o País. No mês de maio foi vez das 
cidades de Jundiaí, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.

“Conhecimento deve ser compartilhado. As lições pro� ssio-
nais e de vida que aprendi ao longo dos anos estão retratadas 
nesta obra e me sinto honrado em poder dividi-las com o mer-
cado segurador do interior de São Paulo”, diz Queiroz.

A palestra sobre o livro Minhas Bagagens já impactou mais 
de 50 mil pessoas.

“Ela contribuiu para mostrar que, com uma atitude positiva, 
é possível motivarmos quem está a nossa volta e, com isso, su-
perarmos este cenário econômico desa� ador”, a� rma. Também 
mais de 200 mil livros, entre cópias digitais e impressas, foram 
distribuídos gratuitamente no Brasil e no exterior.

nhas Bagagens”, Acacio Queiroz, chair-
man da Chubb Seguros, tem compar-
tilhado a sua trajetória pro� ssional em 

palestras por todo o País. No mês de maio foi vez das 

Acacio Queiroz, 

chairman da

Chubb Seguros

Acacio Queiroz Leva
“Minhas Bagagens”

para o interior
de São Paulo

FOLHETERIA DIGITAL

do grupo Bradesco Seguros

Para os corretores cadastrados, o 
Grupo Bradesco Seguros oferece 
mais uma facilidade, a Folheteria 

Digital, ferramenta de e-mail 
marketing, que possibilita aos corretores enviarem a seus 
clientes folhetos digitais dos produtos de automóvel, 
residencial, saúde, dental, vida, previdência e consórcio.
A ferramenta está acessível no Portal 100% Corretor, bas-
ta clicar no banner da Folheteria Digital ou em Serviços 
Gerais. E, entre outras facilidades, ela permite o controle e 
gestão diária dos envios; personalizar as peças com os da-
dos comerciais do corretor; enviar e-mails para uma lista 
de clientes com segurança e con� dencialidade; adminis-
trar a cota gratuita para envios e visualizar todas as peças 
promocionais dos produtos, entre outras.

A SulAmérica está ampliando os 
serviços de Assistência 24 horas 
oferecidos aos clientes do seguro 
residencial em 13 estados. Com a 
expansão, segurados de 87 cidades 
passam a contar com pro� ssionais 
credenciados para os serviços de 
instalação de ventilador de teto, 
conserto de eletrodomésticos e Check-up Residencial. 
“Ao contratar um seguro, o cliente está cada vez mais atento 
não só às coberturas, mas também aos benefícios acoplados 
ao produto. A SulAmérica, atenta a esse per� l de consumo, 
está constantemente trabalhando para agregar vantagens 
que façam a diferença na manutenção do principal bem ma-
terial do segurado: sua casa”, explica o diretor de auto e mas-
si� cados da SulAmérica, Eduardo Dal Ri.

SulAmérica

DE ASSISTÊNCIA 24H
expande serviços

A Tokio Marine Seguradora inova 
mais uma vez e lança o Tokio Marine 
Imobiliário. O seguro foi especialmente 
criado para atender à locadores, loca-
tários e imobiliárias e pode ser custo-
mizado de acordo com as demandas 
de cada Parceiro de Negócios. São 
nove coberturas para imóveis residen-
ciais e empresariais e os planos podem 
ser adaptados para atender de manei-
ra completa o segurado. 

“O grande diferencial do Tokio Mari-
ne Imobiliário é o fato de ser 100% online, com um leque comple-
to de coberturas e planos diferenciados de assistência 24 horas, 
além de facilidades operacionais inovadoras neste mercado”, diz 
o diretor-executivo de produtos massi� cados, Marcelo Goldman.

seguro imobiliário
Tokio Marine Seguradora lança

conserto de eletrodomésticos e Check-up Residencial. 

Marcelo Goldman, 
diretor-executivo de 
Produtos Massifi cados

Eduardo Dal Ri, diretor 
de Auto e Massifi cados 
da SulAmérica

Parceiras

A Tokio Marine registrou crescimento de 32% nas vendas do Seguro Automóvel no primeiro trimestre de 2015, em relação ao mesmo 
período do ano anterior. A Companhia é destaque no segmento, apresentando o melhor desempenho no mercado brasileiro nos 
últimos três anos entre as principais empresas, de acordo com dados da Superintendência Nacional de Seguros Privados (Susep).
“A Tokio Marine tem uma agilidade muito grande para implantar novos produtos e serviços, visando sempre a melhoria na qualidade 
da entrega, o que atrai a cada dia novos Clientes e Corretores para trabalhar com a Companhia”, a� rma o diretor-executivo de pro-
dutos massi� cados da seguradora, Marcelo Goldman.

Tokio Marine mantém crescimento no seguro automóvel
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Parceiras

Quando se fala em susten-
tabilidade logo se pensa em 
questões ambientais, mas o 
conceito também vale para os 
nossos recursos � nanceiros, a 
chamada educação � nanceira. 
Em tempos de alta de juros, 
reajustes nas contas de consu-
mo e nos preços dos produtos, 
todos nós estamos sentindo 
no bolso. Esta é a hora de apli-
car a sustentabilidade � nan-
ceira, planejar os seus gastos.
O primeiro passo é não gastar 
mais do que ganha. Pode pa-
recer muito simples, mas nem 
todos agem assim. A começar 
pelo cartão de crédito, quando 
a vendedora diz que parcela 
em três vezes e a compra se 
torna  irresistível. Pare e re� ita 
por alguns instantes: você re-
almente precisa daquilo? 
Mesmo que precise, não com-
pre se depois tiver que pagar 
o cartão no rotativo. A taxa 
anual de re� nanciamento no 
rotativo do cartão no Brasil é 
a mais alta da América Lati-
na, pode chegar até a 700%, 
conforme estudo da Funda-
ção Getúlio Vargas. Faça o seu 
planejamento mensal (ganhos 
e gastos). Lembre-se que a 
questão não é quanto se ga-
nha, mas como se gasta!

Sustentabilidade
financeira

Dicas de
para um mundo mais 
Sustentabilidade

SEGURO

O evento O� cinas de Empre-
endedorismo, promovido Sincor-
SP, em junho, em Atibaia, interior 
de São Paulo, contemplou, ao lon-
go de mais de sete horas, ampla 

formação teórica e prática voltada 
para capacitação em gestão de 
pessoas, liderança e vendas.

O presidente do Sincor-SP, Ale-
xandre Camillo, convocou os cor-

retores a absorver o máximo de 
informação possível. “Todo o conteúdo foi pensado visando proporcionar a vocês, 
empresários da corretagem de seguros, os instrumentos necessários para motivá-los 
a promover com pro� ssionalismo o desenvolvimento de seu negócio”.

Renomados professores universitários compartilharam seus conhecimentos e ex-
periências para mostrar aos corretores como alcançar o sucesso empresarial, mesmo 
com o cenário adverso da economia.

O� cinas de Empreendedorismo

pessoas em Atibaia
do Sincor-SP reúnem 1,2 mil

Projeto de lei de Lucas Vergílio
torna obrigatória carteira de 

identi� cação para corretor
O deputado federal Lucas Vergílio (SD-GO) apresentou o 
projeto de lei 1.700/2015, que altera a Lei 4.594/64, a qual 
regula a pro� ssão do corretor de seguros. A proposta foi 
apresentada em maio, na Câmara dos Deputados, e visa a atualizar a 
legislação sobre a pro� ssão em vias de completar 51 anos de existência. O projeto de 
lei pretende tornar obrigatória, novamente, a emissão de uma carteira de identidade 
pro� ssional de corretores de seguros (pessoas físicas), além das autorizações para 
funcionamento (pessoas jurídicas).
Hoje, essa identi� cação é feita apenas no site da Susep, mas, sem um documento de 
identi� cação especí� co, como o de muitos conselhos pro� ssionais brasileiros. Pela 
proposição apresentada, as identidades deverão ser emitidas em cartão inteligente 
(smartcard), ou similar, e expedidas pelo órgão � scalizador de seguros (Susep), após 
a concessão do respectivo registro. Os documentos de identi� cação emitidos terão 
prazo de validade de, no mínimo, três anos.

apresentada em maio, na Câmara dos Deputados, e visa a atualizar a 

Clientes de Bradesco Seguro Residencial
contam agora com serviço 

de assistência sustentável
Com o objetivo de garantir aos clientes do produto Bradesco Seguro Residencial o des-
carte ecologicamente correto de bens em desuso, o Grupo Bradesco Seguros, que conta 
atualmente com mais de 1,5 milhão de residências seguradas, lançou o serviço de Assis-
tência Sustentável.
Além da possibilidade de descartar de forma adequada bens como móveis, colchões e equi-
pamentos eletrodomésticos, o segurado recebe dicas de economia de água e energia e re-
ciclagem de lixo doméstico visando tornar sua residência mais sustentável. Feito o agenda-
mento, os bens são retirados e os materiais são desmontados para a separação das partes a 
serem reaproveitadas ou encaminhadas para o descarte, no caso de material não reciclável.

Clientes de Bradesco Seguro Residencial
contam agora com serviço 
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pessoas em Atibaia
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