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Corretor tem 
um nobre papel
 A realidade atual do País é preocupante e exigirá cada vez mais iniciati-
vas diferenciadas dos atores do setor. As assessorias de seguros, por sua vez, têm 
a missão de ratificar tais ações e estimular os corretores parceiros. 
 Na edição 31 da Revista da Aconseg-SP, trazemos uma matéria com 
orientações de executivos de seguradoras para que os profissionais desempe-
nhem de maneira plena o papel de estar ao lado do cliente, especialmente em 
tempos de economia instável. 
 Uma estratégia imprescindível para que o corretor esteja mais próximo 
ao cliente é o relacionamento, que hoje vai além do contato pessoal e abrange as 
redes sociais. Na seção Dicas aos Corretores, Rodrigo Maia, professor da Escola 
Nacional de Seguros, orienta como é possível tirar proveito dessa ferramenta na 
relação com os segurados.
 Outro destaque da edição é o anúncio de Marcos Colantonio, 
da Copasul Assessoria de Seguros, para a presidência da Aconseg-SP para o 
biênio 2016-2018. A posse da nova diretoria será realizada em 17 de novembro, 
juntamente com a comemoração do aniversário de 12 anos da entidade.
 Na seção Corretor de Sucesso, Sidinei Darini Tiarga, sócio da Tiarga 
& Cia. Corretora de Seguros, compartilha como a parceria com uma assessoria 
colabora para a expansão dos negócios de sua corretora em Itaquaquecetuba, 
Grande SP.
 Nessa edição, também relatamos os almoços da Aconseg-SP realizados 
em julho, agosto e setembro. Nos tradicionais encontros contamos, respectiva-
mente, com o presidente do Sindseg-SP, Mauro Batista; a diretoria executiva da 
Yasuda Marítima; e a da Chubb Seguros.

Boa leitura!

Jorge Teixeira Barbosa
Presidente da Aconseg-SP



4 JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2015

agregam valor ao seguro”, destaca. 
Para Matias Ávila, vice-presidente comercial da 

SulAmérica, “Na ocorrência de uma crise, onde o ambiente 
econômico fica mais volátil, é de suma importância ter o 
patrimônio protegido e o bem estar garantido. O papel do 
corretor de seguros torna-se ainda mais nobre em momentos 
de instabilidade econômica, na orientação ao cliente em 
como proteger o que é mais valioso para ele”, diz. 

Superintendente regional comercial da Chubb, Ro-
drigo Pecoraro comenta que “sairão na frente as assessorias 
que souberem aproveitar e se destacar em períodos de ins-
tabilidade. Além de simplesmente apresentar soluções, é 
necessário cativar e dar tranquilidade aos clientes. Porque 
é justamente quando enfrenta um problema que se percebe 
com quem se pode contar”.

Potencialize negócios
E como em toda crise também há oportunidades, os 

executivos das seguradoras dão algumas dicas: “A oportuni-
dade para explorar novas vendas de seguros ainda é muito 

Em um cenário de instabilidade econômica, a bus-
ca por proteção se faz presente e o seguro é essencial. 
É neste momento que o corretor de seguros tem grande 
relevância. “E esse papel fica ainda mais evidente porque 
o seguro deve fazer parte do planejamento financeiro de 
cada indivíduo ou empresa”, diz Wilson Lima, diretor co-
mercial da Yasuda Marítima.

Nas palavras de Enrico Ventura, diretor de mercado 
da organização de vendas do Grupo Bradesco Seguros, “em 
qualquer situação, especialmente em momentos de dificul-
dades, o seguro é um forte aliado por oferecer segurança 
ao titular de uma apólice. E o corretor tem a visão clara do 
diagnóstico dos clientes e está cada vez mais preparado por 
meio de treinamentos”, afirma. 

João Luiz de Lima, diretor comercial varejo SP capital 
da Tokio Marine, enfatiza a venda consultiva. “Conhecer as 
necessidades dos clientes para oferecer as melhores soluções 
faz muita diferença. Aliado ao bom conhecimento dos pro-
dutos, tudo isso contribuirá para que o corretor faça mais 
vendas e ofertas de acordo com as necessidades do cliente 
potencial. Também é importante conhecer os serviços que 

Faça a diferença

Principalmente 
em tempos de 

instabilidade 
econômica, estar 

ao lado do cliente 
faz toda a diferença

do corretor
de seguros

O nobre papel
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ampla, independentemente do cenário atual. Muitos clien-
tes ainda desconhecem a importância de contratar um segu-
ro residencial, o que é um bom exemplo de como o seguro 
pode oferecer ampla proteção com excelente relação custo x 
benefício”, cita Ávila.

Ainda segundo ele, “entendemos que o corretor bem 
preparado tem argumentos definitivos para ajudar seus 
clientes a priorizar a alocação de parte de seu orçamento 
para aquisição de seguros e investimentos, considerando 
ainda as inúmeras formas de parcelamento oferecidas”.

Na visão de Pecoraro, os corretores precisam inovar 
sempre, estudar e se especializarem e não terem medo de en-
trar em novos segmentos ou oferecer novos produtos, sendo 
flexível nas negociações, enxergando novas oportunidades 
de negócios e garantindo a fidelização dos clientes. 

Para ele, a utilização de novas ferramentas é essencial 
nesse sentido. “Se o corretor souber usá-las bem e a tecnolo-
gia que tem à sua disposição, poderá oferecer uma gama de 
produtos diferenciados, disponibilizando soluções de acor-
do com o perfil de cada cliente”, valida. 

Ventura lembra que o brasileiro está cada vez mais 
consciente da importância de proteger os seus bens, garantir 
que o investimento feito ao longo da vida não se perca de 
uma hora para outra. “Mas o importante é que o segurado se 
sinta protegido diante de todo e qualquer cenário”, destaca.

Já Lima, da Yasuda Marítima, diz que mesmo em um 
cenário desfavorável, o corretor não deve desanimar. “Há 
anos defendemos que ele deve buscar novos caminhos para 
rentabilizar sua carteira, como abrir o leque de produtos 
oferecidos aos seus segurados, conhecer os disponíveis no 
mercado e que sejam adequados ao perfil deles. E, assim, 
iniciar o processo de cross-selling.”

 

Oriente seus clientes
E quando o assunto é despertar ou orientar o cliente 

sobre a importância do seguro, João Luiz de Lima, da Tokio 
Marine, sintetiza que “o corretor deve frisar o quanto o se-
guro é fundamental para possibilitar a manutenção da ati-
vidade econômica e permitir a reconstrução financeira em 
caso de sinistro”. 

Para Ávila, no momento de oferecer o seguro é pre-
ciso explicar suas funcionalidades detalhadamente, as op-
ções de coberturas e todos benefícios que o cliente terá ao 
adquiri-lo. “Assim, ele transmite a mensagem da impor-
tância de se obter o produto. O corretor é um importante 
parceiro; representa segurança na cadeia de valor de dis-
tribuição de seguro”.

Aumentar o interesse pela contratação de seguros com 
a argumentação de que se as pessoas não vão adquirir novos 
bens, elas devem redobrar a atenção para os que já conquis-
taram, é uma dica de Pecoraro. “Se neste momento de crise 
o consumo vai cair, pessoas e empresas precisam estar mais 

atentas para preservar, sem preocupações, o patrimônio já 
conquistado”, acrescenta.

De acordo com ele, “basta lembrarmos que existem mi-
lhares de pequenos empresários cuja única fonte de renda é 
oriunda deste negócio. Todo o seu patrimônio pode ser co-
locado em risco, caso ele não tenha um seguro que garanta 
as reposições necessárias para algum imprevisto”.

Também é importante destacar os serviços de assistên-
cia. “Há vários que podem ser requisitados como parte dos 
benefícios agregados ao seguro que, se contratados separada-
mente, representariam um custo substancial. Isso faz parte 
de um processo educacional contínuo que o corretor deve 
fazer junto aos seus segurados e potenciais clientes, inde-
pendentemente do cenário econômico”, enfatiza Lima, da 
Yasuda Marítima.

Para Ventura, o seguro está cada vez mais presente 
na vida dos consumidores e o corretor é o profissional 
habilitado a analisar as necessidades dos consumidores 
para oferecer a eles as melhores opções. “O seguro tem 
essa função de proteção que permite ao segurado fazer 
novos planos e direcionar seus investimentos para novos 
projetos que acredita que contribuirão para o seu cresci-
mento na sociedade”, conclui.

Rodrigo Pecoraro, superintendente 
regional comercial da Chubb Seguros

Wilson Lima, diretor comercial 
da Yasuda Marítima

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

Matias Ávila, vice-presidente 
comercial da SulAmérica

Faça a diferença
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A profissão do corretor de seguros está pautada no rela-
cionamento. Atualmente, isso se dá cada vez mais pelas redes 
sociais. Mas não basta criar um blog ou uma fan page, é preciso 
atentar-se à forma de se comunicar e interagir. Rodrigo Maia, 
professor da Escola Nacional de Seguros, orienta quais são os 
pontos de atenção para tirar o melhor proveito destas ferra-
mentas e transformá-las em negócios.

“Quando falamos em redes sociais como uma oportuni-
dade de novos negócios, o corretor precisa separar a página pes-
soal da profissional e tomar muito cuidado com a Língua Por-
tuguesa, com o que ele posta e o teor da mensagem, pois tudo 
isso auxilia o cliente a criar uma imagem dele”, alerta Maia.

Segundo ele, o corretor pode compartilhar a sua fan page 
no perfil pessoal, mas não postar comentários pessoais no perfil 
corporativo. Portanto, ser o mais profissional possível e não fa-
zer autopromoção. “Nós temos casos interessantes que seguem 
a mesma linha e se tornaram um sucesso. Como corretores que 
fizeram das redes sociais um serviço de utilidade pública”, diz. 

Como exemplo, ele cita os que postam links de matérias 
relacionadas ao setor, dão a sua opinião, e os que dão dicas 
sobre cuidados com o veículo e com a residência no momento 
de viajar. “Desta forma, eles não vendem diretamente seguros, 
mas mostram a sua importância nas postagens. Não utilizam 
a fan page como uma ferramenta de autopromoção, o que é o 
indicado”.

Dica

Por onde começar
Para os estreantes, Maia in-

dica o Facebook. “Por ser a rede 
social com mais de 90% dos aces-
sos, focada em relacionamento, 
que é o perfil do corretor. Ele 
mesmo pode criar a sua página 
e fazer a manutenção – o Face-
book auxilia neste processo – ou pedir a alguém da corretora, 
ou contratar uma agência para esta finalidade, definindo a pe-
riodicidade de publicação das mensagens”, explica.

O importante, diz ele, é não exagerar no volume de mensa-
gens, tomar cuidado com o teor, atentar-se à identidade visual da 
fan page e jamais expor nomes dos clientes. “Ele também precisa 
decidir se irá interagir por ela, pois ao abrir este canal de comuni-
cação estará sujeito a receber reclamações e será julgado pela forma 
como responde e resolve o problema”, explica. Mas não necessaria-
mente é preciso interagir, a fan page pode ser somente expositiva. 

Uma dúvida que também é recorrente refere-se à periodi-
cidade das postagens. Em resposta, Maia é enfático: “a questão 
é a qualidade da postagem e não a quantidade. Periodicidade 
é uma questão de bom senso, tem muitas variáveis. Há os que 
postam uma ou duas vezes por dia, uma vez a cada dois dias ou 
uma vez por semana. Mas a partir do momento que o corretor 
abre para a interação, a resposta tem que ser rápida”, orienta. 

Complementar ao Facebook, Maia 
sugere que o corretor esteja presente no 
LinkedIn e no Twitter. “A primeira é uma 
rede social mais profissional, para ele ter 
contato com pessoas que conheçam o seu 
perfil corporativo. No Twitter ele pode 
adotar um perfil leitor e curtir páginas 
das seguradoras e das entidades do setor. 
Assim, ele terá acesso às informações sem 
precisar acessar o site de cada um e ficará 
mais informado de forma rápida e dinâmi-
ca”, conclui.

Redes sociais, uma ferramenta de 
relacionamento e novos negócios. 
Saiba como tirar proveito

Para os estreantes, Maia in-
dica o Facebook. “Por ser a rede 

Redes sociais, uma ferramenta de 
relacionamento e novos negócios. 

Rodrigo Maia, professor da 
Escola Nacional de Seguros

Rubens de Almeida, da Rizk & 
Almeida Assessoria de Seguros e 
vice-presidente de Relações Insti-
tucionais do Sincor-SP, foi um dos 
ganhadores no sorteio de quatro 
Fox 0km realizado durante o 19º 
Congresso Brasileiro dos Corretores 
de Seguros, promovido pela Fena-
cor, em outubro, em Foz do Iguaçu.

Premiado

Rubens de Almeida e 
Jorge Teixeira Barbosa
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Neste dia 12 de Outubro, as Assessorias de Seguros 
associadas à Aconseg-SP parabenizam os Corretores 
de Seguros, verdadeiros guardiães dos segurados.

12 de Outubro

Dia do Corretor de Seguro
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Assessoria é o canal de atendimento e de novos 
negócios para corretora de Itaquaquecetuba

Apesar da pouca distância da capital paulista, 
aproximadamente 43 quilômetros do centro da cidade, em 
Itaquaquecetuba é comum os corretores de seguros atuarem 
com as companhias que estão instaladas na região. Ao 
contrário, o braço é a assessoria, conforme explica Sidinei 
Darini Tiarga, sócio da Tiarga & Cia. Corretora de Seguros.

“A assessoria veio para suprir a falta de algumas 
seguradoras que não têm filiais na cidade e para nos 
proporcionar um atendimento mais personalizado. Além do 
atendimento de algumas seguradoras na região ser um pouco 
precário, os corretores têm por hábito trabalhar com as que 
têm filiais”, afirma.

Tiarga, inclusive, já recebeu uma proposta para ser 
sócio de uma assessoria. “A ideia partiu de um corretor 
de Poá (cidade vizinha), mas o projeto não foi adiante, pois 
optei por ser corretor de seguros. Logo depois, iniciamos uma 
parceria com uma assessoria que se instalou na cidade e que, 
coincidentemente, quem estava à frente era o gerente do banco 
que cuidava da conta da corretora”, recorda-se.

Sobre a parceria, Tiarga faz diversos elogios. “A assessoria 
tem um time de profissionais com expertise dentro das 
seguradoras que não temos atendimento direto, agilizando 
toda a parte de cotações e negociações, envio de propostas, 
oferecendo todo o suporte operacional para o corretor. E ela 
conquistou muitos corretores de Itaquaquecetuba com o know 
how que tem”.

O empresário também destaca o quanto a assessoria 

possibilitou à sua corretora abrir novas frentes. “Eu não 
sou especialista em saúde, tenho clientes deste segmento, 
mas nunca foi o foco da corretora. Mas é uma carteira que 
traz ganhos financeiros superiores a outras. Assim, todas as 
cotações que fazemos de saúde e o atendimento, nós usamos 
todo o conhecimento da assessoria”, revela. 

E ainda conforme as suas palavras, fazendo jus à 
importância do corretor ser um consultor para os seus clientes, 
Tiarga sintetiza que “em todas as situações, nós precisamos 
identificar oportunidades e a assessoria com certeza nos ajuda 
muito neste sentido”.

Estrutura
Sócio de sua esposa e com mais cinco funcionários na 

corretora, Sidinei Tiarga conta que começou na corretagem 
aos 18 anos de idade, em São Paulo, em uma sociedade na 
qual permaneceu por dois anos. Posteriormente, fez o curso 
de corretor na Escola Nacional de Seguros e abriu sua própria 
corretora, a Tiarga, em 1991. No mesmo ano, mudou-se para 
Itaquaquecetuba. 

“Hoje, trabalhamos com seguro automóvel, ramos 
elementares e benefícios. O carro-chefe ainda é o automóvel, 
respondendo por cerca de 80% da minha produção”, especifica. 
Percentual que provavelmente terá uma redução nos próximos 
anos, com o aumento de participação de outros segmentos 
e com o braço assessoria proporcionando suporte para abrir 
novos caminhos.

Corretor de Sucesso

possibilitou à sua corretora abrir novas frentes. “Eu não 

Sidinei Darini Tiarga, sócio 
da Tiarga & Cia.

Onde as SEGURADORAS
NÃO ESTÃO

A indústria de seguros segue com projeções positivas, mesmo 
com o cenário de retração esperada da economia na casa dos 
2%. De janeiro a junho de 2015, o faturamento do setor, descon-
tado o segmento de saúde complementar, registrou crescimen-
to de 16% em comparação a igual período de 2014, conforme 
dados da “Carta de Conjuntura do Setor de Seguros”, publicação 

Setor cresce mesmo em tempos de crise no país,
aponta estudo do Sincor-SP
mensal do Sincor-SP
O desempenho setorial tem sido ancorado, em boa parte, nas 
evoluções dos VGBL (incluindo Previdência) e do resseguro, que 
apresentaram expansão de 29% e 46%, respectivamente.
O documento ressalta também que há pontos de alerta, como 
a evolução de apenas 3% nos ramos elementares, também nos 
seis primeiros meses do ano. Ainda assim, existem pilares sóli-
dos, com motivos para otimismo no médio e longo prazo. O se-
tor está saudável em termos de solvência, com boas margens de 
rentabilidade das seguradoras.
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O almoço do mês de 
setembro contou com a 
presença da diretoria da 
Chubb Seguros, que res-
saltou a importância das 
assessorias para que o 
produto chegue ao clien-
te e, assim, que a com-
panhia seja reconhecida 
por seus diferenciais.

“Esse canal de distribuição é essencial para poder dis-
ponibilizar o produto e tem capilaridade o su� ciente para 
fazer essa distribuição. Continua sendo importante estrate-
gicamente para a nova companhia, já é para nos na Chubb, 
por isso uma das grandes fortalezas da companhia é a mul-
tiplicidade dos canais de distribuição”, ressalta o presidente 
e CEO da seguradora, Nivaldo Venturini.

A diretora de personallines, Priscilla Magni, também en-
fatiza o trabalho das assessorias. “É importante esse canal 
de distribuição para atender o que conhecemos da ACE, 

A diretoria da 
Yasuda Marítima 
foi a convidada 
para o almoço de 
agosto da Acon-
seg-SP. A compa-
nhia está com sua 
operação a todo 
vapor e atenta às 
novas oportunidades do mercado, com um objetivo 
de aumentar sua atuação no mercado, além de se 
aproximar ainda mais das assessorias.

“Temos um desa� o grande pela frente de nos 
próximos quatro ou cinco anos dobrarmos o ta-
manho da produção, que hoje atinge cerca de R$ 
3 bilhões nesse ano, e em 2020 estar perto de R$ 6 
bilhões. Isso quer dizer que estamos de olho no mer-
cado brasileiro como um todo, vislumbrando opor-
tunidades de mercado, de compra de carteira. Que-
remos ser um dos maiores players do Brasil”, explica 
o presidente da companhia, Francisco Vidigal Filho.

O diretor executivo, Mário Jorge Pereira, a� rma 
que, para que esse objetivo seja alcançado, é preciso 

pois eles não têm a capilaridade 
que nós temos com as assesso-
rias”, comentou sobre a fusão das 
companhias.

Venturini explica que as duas 
companhias possuem negócios 
complementares, pois há uma 
composição de capacidades. “A 
ACE recentemente adquiriu a 

carteira de grandes riscos do Itaú, 
ramo que a Chubb não atua, pois 
está em médio mercado, pacotes 
empresarias, no qual eles não têm 
grande presente. Em vida, estamos 
na parte ‘corporate’ e eles em ‘a� ni-
ty’, em automóvel a ACE encerrou 
a carteira no ano passado e nós 

continuamos e pretendemos ir a diante e continuará sendo 
o foco da ‘nova Chubb’ em alta renda e especialização. Esta-
mos vendo como uma oportunidade muito grande”.

� delizar o contato com todas as 
pontas comerciais. “A assessoria, 
nesse processo, será fundamental, 
porque temos uma boa parte de 
corretores que não conseguimos 
atender de forma adequada como 
fazem as assessorias, implemen-
tando a produção e dando aten-

dimento e atenção ao corretor. Por 
isso, é importante que as assessorias 
nos ajudem nessa construção”.

Essa atenção especial ao corretor 
de seguros que a companhia dará 
está baseada em análise dos per� s 
e de produção de cada pro� ssional. 

“Primeiro estamos analisando uma faixa de corretores que 
produzem até R$ 24 mil. Nessa faixa temos nove mil cor-
retores, desses, três mil já são atendidos por assessorias e 
os outros seis mil encaminhamos para as nossas � liais, para 
veri� car se o corretor tem potencial, se quer ou não traba-
lhar com a empresa e daremos direcionamento a eles para 
trabalharem com assessoria, pois acreditamos ser um braço 
importante da seguradora”, explica Pereira.

pois eles não têm a capilaridade 
que nós temos com as assesso-
rias”, comentou sobre a fusão das 
companhias.

companhias possuem negócios 
complementares, pois há uma 
composição de capacidades. “A 
ACE recentemente adquiriu a 

carteira de grandes riscos do Itaú, 

� delizar o contato com todas as 
pontas comerciais. “A assessoria, 
nesse processo, será fundamental, 
porque temos uma boa parte de 
corretores que não conseguimos 
atender de forma adequada como 
fazem as assessorias, implemen-
tando a produção e dando aten-

ramo que a Chubb não atua, pois 
está em médio mercado, pacotes 
empresarias, no qual eles não têm 
grande presente. Em vida, estamos 
na parte ‘corporate’ e eles em ‘a� ni-
ty’, em automóvel a ACE encerrou 
a carteira no ano passado e nós 

isso, é importante que as assessorias 
nos ajudem nessa construção”.

de seguros que a companhia dará 
está baseada em análise dos per� s 
e de produção de cada pro� ssional. 

CHUBB rea� rma importância
de canal assessoria

Eventos

Yasuda Marítima quer reforçar
trabalho com assessorias
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Parceiras

A SulAmérica Capitaliza-
ção traz ao corretor uma 
solução de negócio para ex-
pandir sua atuação no mercado imobiliário: o SulAmérica Ga-
rantia de Aluguel. Uma solução prática e sem burocracia para 
facilitar e agilizar a locação de imóveis residenciais e comerciais, 
substituindo o � ador e oferecendo vantagens para imobiliária, 
locador e locatário.
Com o Garantia de Aluguel, o valor é negociado livremente entre 
as partes, sem análise de crédito e  estando com os pagamentos 
em dia, ao � nal do contrato o locatário recebe 100% do valor utili-
zado na caução.  E, ainda, concorre a sorteios mensais pela Loteria 
Federal e tem à disposição assistência residencial gratuita. 
Para  o corretor, a oferta desse produto é uma oportunidade 
para fazer novos negócios, além de estreitar o relacionamento 
com seus clientes e viabilizar a oferta de outras soluções de pro-
teção da seguradora.

Garantia de Aluguel

SulAmérica
BRADESCO SEGURO

Simpli Empresa

Com foco em pequenas 
e médias empresas, o 
grupo Bradesco Seguros 
lançou o Bradesco Seguro 
Simpli Empresa, produto 
destinado ao comércio e 
aos prestadores de servi-

ços mais usuais, como pa-
darias, lanchonetes, restaurantes, pet shops, salões de beleza, 
farmácias, entre outros. 
A sua contratação é rápida e simpli� cada, sem burocracia e sem 
inspeção de risco. O seguro tem coberturas completas para 
incêndio, raio e explosão; danos elétricos; vendaval, furacão, 
tornado, granizo, queda de aeronaves e impacto de veículos 
terrestres; roubo de bens e mercadorias; despesas � xas; perda 
e pagamento de aluguel e diária de perda de renda líquida.
O cliente conta com a Assistência Empresarial Dia e Noite – 
serviços como chaveiro, eletricista, vidraceiro e encanador – e, 
ainda, concorre a sorteios de R$ 100 mil (valor bruto) mensais 
durante a vigência da apólice.

A presidência do Comitê Segu-
ros, Resseguros e Previdência da 
Câmara de Comércio Americana 
do Rio de Janeiro (AmCham Rio) foi 
assumida por Acacio Queiroz, atual 
presidente do conselho de admi-
nistração e chairman da Chubb 
Seguros do Brasil. 

Na nova função, Acacio vai 
liderar um grupo formado por 
representantes dos principais 

segmentos do setor, como saúde, seguros gerais, 
previdência e capitalização.

Acacio Queiroz, que também faz parte do Conselho Diretor 
da CNseg, deu início aos trabalhos no dia 18 de agosto, em reu-
nião na sede da AmCham Rio, que contou com a presença de 
15 líderes e pro� ssionais do setor. “Temos um comitê extrema-
mente motivado, com uma presença marcante e uma partici-
pação efetiva. Posso a� rmar que sai feliz e satisfeito da nossa 
primeira reunião”, disse Queiroz.

A presidência do Comitê Segu-
ros, Resseguros e Previdência da 
Câmara de Comércio Americana 
do Rio de Janeiro (AmCham Rio) foi 
assumida por Acacio Queiroz, atual 
presidente do conselho de admi-
nistração e chairman da Chubb 
Seguros do Brasil. 

liderar um grupo formado por 
representantes dos principais 

segmentos do setor, como saúde, seguros gerais, 

Acacio Queiroz, 

chairman da

Chubb Seguros

Acacio Queiroz assume
presidência do Comitê de Seguros,

Resseguros e Previdência
da AmCham Rio

No primeiro semestre des-
te ano, a Tokio Marine Segura-
dora obteve um crescimento 
de 22% no prêmio emitido 
em relação a igual período de 
2014, com uma receita líqui-
da de R$ 1,89 bilhão. O Índice 
Combinado foi de 99,5% e o 
Lucro Líquido de R$ 74,3 mi-
lhões, 13,5% acima de igual 
período de 2014.

“Os números comprovam 
que estamos no rumo certo 
para alcançar as metas do Plano Avançar, que prevê um cres-
cimento médio de 15% ao ano até 2017”, diz o presidente da 
companhia, José Adalberto Ferrara. 

Na carteira de automóvel, o resultado foi 26,8% superior ao 
do ano passado. Em ramos diversos massi� cados, houve des-
taque para o produto condomínio, que teve um crescimento 
de 42,5% e, ainda em massi� cados, no segmento de pessoas, a 
expansão foi de 15,8%.

13,5% no primeiro semestre

Lucro líquido da Tokio Marine cresce

José Adalberto Ferrara, 
presidente da Tokio 
Marine Seguradora
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Produto

A Yasuda Marítima lançou um seguro de vida exclusivo 
para pequenas e médias empresas com características que 
dinamizam a contratação, agilizam o trabalho dos corretores 
de seguros e facilitam a gestão de benefícios por parte dos 
administradores das empresas. O PME Super Simples, como 
o próprio nome já indica, é um produto desenvolvido para 
contribuir com pequenas e médias empresas, nas quais o 
próprio dono precisa decidir todos os aspectos do dia-a-dia, 
mas geralmente não conta com muito tempo para fazer a gestão 
de benefícios.   

“O PME Super Simples é um seguro criado para facilitar 
o dia-a-dia do pequeno e médio empreendedor, além de 
contribuir com a gestão de pessoas e retenção de talentos por 
meio da expansão dos benefícios concedidos aos funcionários. A 
Yasuda Marítima tem investido substancialmente no segmento 
de Seguro de Vida, que ainda tem um grande potencial para 
crescer no Brasil”, afirma Samy Hazan, diretor de seguros de 
pessoas da Yasuda Marítima.

O produto tem como maior diferencial a possibilidade 
de realizar todo o processo online. Uma vantagem é que agora 
é possível encaminhar via e-mail 
documentos de segurados que 
antes era necessário entregar 
pessoalmente nos endereços 
da seguradora. Além disso, 
o PME Super Simples 
disponibiliza taxas mais 
competitivas, além de contar 
com flexibilidade em diversas 
coberturas, o que também 
permite ajustar a contratação 
para atender a diferentes 
perfis de empresas seguradas.

O PME Super Simples 

pode ser contratado para, no mínimo, duas pessoas e no 
máximo 300. Além das garantias básicas do seguro de 
vida, como auxílio financeiro em caso de morte, invalidez 
permanente ou parcial por acidente e doenças graves; a 
empresa também oferece algumas soluções adicionais como 
auxílio funeral, auxílio cesta básica e rescisão trabalhista. 
Outro diferencial do PME Super Simples são os serviços de 
assistência como funeral, cesta básica, natalidade, viagem, 
vítima de crime e segunda opinião médica.

Foco em seguro vida
A companhia segue a tendência do mercado, que registra 

crescimento no ramo de seguros de pessoas. No primeiro semestre 
deste ano, a Yasuda Marítima alcançou R$ 76,1 milhões em 
prêmios de seguros do ramo de pessoas, cerca de 13,4% acima 
do mesmo período do ano passado. Também para o ramo vida, 
a companhia lançou nesse segundo semestre a campanha Selfie 
dos Campeões. Com o slogan Vendeu. Clicou Ganhou! A 
ação tem abrangência nacional e se vale do popular hábito das 
pessoas postarem selfies nas redes sociais para incrementar a 

interação com os corretores de seguros. 
Basta o corretor acessar o hotsite www.
selfiedoscampeoes.com.br, efetuar um 
cadastro e baixar o app exclusivamente 
criado para a ação por meio do QR 
Code disponibizado. Cada venda 
dos produtos Vida Yasuda Marítima 
representa pontos que poderão ser 
resgatados em prêmios que vão desde 
eletrodomésticos até motos e um carro 0 
KM. Os corretores participantes poderão 
também concorrer a prêmios extras 
pela participação com o envio de selfies 
relativas às apólices comercializadas.

lança novo seguro de vida

com foco em
pequenas e médias empresas

Yasuda Marítima
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Em julho, a Aconseg-SP recebeu em 
seu almoço o presidente do SindsegSP, 
Mauro Batista, que destacou fatores 
que rati� cam a evolução do setor nos 
últimos anos, além da importância da 
atuação das assessorias.

Na ocasião, ele mencionou que as 
assessorias são enxergadas pela maio-
ria do mercado como agregadoras, por 
conta do trabalho desenvolvido no uni-
verso heterogêneo dos corretores. “Há 
corretores que tiveram a oportunidade 
de se organizar, criar grandes estruturas 
e conseguem gerir isso e avançar, mas outros não têm essa 
possibilidade. Então, as assessorias existem para isso”.

De acordo com ele, a força desse canal não se limita a 

negociar condições com seguradoras e in-
tervir quando corretores precisam. “As as-
sessorias têm capacidade de fazer uma re-
volução dentro do sistema de corretores, 
dando aprimoramento a essas pessoas”. 

Mauro Batista frisou a pretensão do Sin-
dsegSP disponibilizar a estrutura do sindi-
cato e promover eventos para a discussão 
de assuntos pertinentes às assessorias. 

Durante o evento, Mauro Batista também 
comentou sobre a importância de as entida-
des que representam o mercado investirem 

na atuação conjunta e troca de ideias. “Quere-
mos ter entrosamento permanente com todas as instituições 
do mercado, com a Aconseg-SP, assessorias, os sindicatos dos 
corretores e a sociedade como um todo”.

negociar condições com seguradoras e in-
tervir quando corretores precisam. “As as-
sessorias têm capacidade de fazer uma re-
volução dentro do sistema de corretores, 
dando aprimoramento a essas pessoas”. 

dsegSP disponibilizar a estrutura do sindi-
cato e promover eventos para a discussão 
de assuntos pertinentes às assessorias. 

comentou sobre a importância de as entida-
des que representam o mercado investirem 

na atuação conjunta e troca de ideias. “Quere-

Almoço com SindsegSP

pessoas no primeiro semestre
Tokio Marine cresce 15,8% no segmento de

A Tokio Marine Seguradora anuncia o crescimento de 15,8% na carteira de pessoas no primeiro semestre de 2015. Uma das estratégias para atingir 
esse resultado foi reforçar o time de gerentes comerciais de vida, que passou de 13 para 27 especialistas. O objetivo da companhia é ser uma das 
cinco maiores empresas independentes de vida em grupo e � gurar entre as dez maiores seguradoras de pessoas do País até 2018.  
“Os Gerentes de Vida estão estrategicamente distribuídos por todo o País, oferecendo apoio técnico-comercial e promovendo, periodi-
camente, uma série de treinamentos para divulgar nossos diferenciais e serviços aos corretores e assessorias. A missão destes especia-
listas é apresentar as vantagens dos produtos Simples Vida Empresa, Vida em Grupo e PME Vida em Grupo e oferecer as melhores solu-
ções de acordo com as necessidades dos parceiros de negócios”, a� rma o superintendente comercial nacional vida, Marcos Kobayashi.

Marcos Colantonio (foto em destaque), 
da Copasul Assessoria de Seguros, será o 
presidente da Aconseg-SP para o biênio 2016-
2018. Membro da atual Comissão Editorial da 
Revista da Aconseg-SP, Colantonio preside uma 
chapa única eleita para a próxima gestão.
Além de Colantonio, a nova diretoria será 
composta por Ricardo Montenegro, como 
vice-presidente; Roberto B. de Oliveira, 
diretor � nanceiro; Milton Ferreira, diretor 
administrativo; Jairo Christ, diretor do interior. O conselho será presidido por Hélio Opipari Jr., e 
também farão parte Arsenio L. de Oliveira; Margaret Tymus Freitas; e Aparecida G.G Cadima.
A posse de Marcos Colantonio será realizada no � nal do ano, juntamente com a comemoração do 
aniversário de 12 anos da Aconseg-SP.

Parceiras
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Parceiras

Em várias localidades do País, 
a população tem vivenciado 
escassez de chuva e, conse-
quentemente, queda nos ní-
veis dos reservatórios. Re� e-
xo que não impacta somente 
na possibilidade de falta de 
água, mas também na tarifa 
de energia elétrica, tanto que 
somente nos sete primeiros 
meses deste ano, o paulis-
tano já sentiu no bolso um 
aumento superior a 50% no 
valor da conta de consumo.
Pequenas práticas, seja em 
casa ou no escritório, podem 
minimizar o custo da conta, 
o que se traduz também em 
mudanças de hábitos, como 
por exemplo, evitar luzes 
acessas desnecessariamente, 
opte pela luz natural à me-
dida do possível. Também é 
comum deixar os aparelhos 
ligados em modo stand-by 
mas mesmo dessa forma 
consomem energia. 
Outro ponto de atenção é o 
ar-condicionado. Manter os 
� ltros sempre higienizados e 
regular a temperatura evita 
sobrecarga do aparelho e eco-
nomiza energia. E no � nal do 
expediente, tire os aparelhos 
da tomada. Isto também faz di-
ferença no preço da sua conta.

de hábito

Dicas de
para um mundo mais 
Sustentabilidade

SEGURO

Mudanças

O mercado de seguros está em constante evolu-
ção e há muitas  oportunidades para que os correto-
res aumentem sua produção. Com este foco, o prin-
cipal pilar da atual gestão do Sincor-SP é promover 
ações voltadas ao empreendedorismo dos corretores 
e fortalecimento da classe.

“Se o corretor entende o espírito de empreender 
ele tem de estar ao lado da entidade que vai favorecer 
o seu desenvolvimento, vai representá-lo, dar segu-
rança ao seu negócio e, consequentemente, retorno 

ao seu investimento”, diz Alexandre Camillo, presidente do Sincor-SP.
De acordo com o executivo, “é nosso desejo aumentarmos a base de associados, 

pois quanto maior ela for maior será a representatividade da entidade, e nós podere-
mos fazer mais para representar e trabalhar os interesses dos corretores de seguros”.

O Sincor-SP também oferece benefícios aos seus associados, como planos de saúde, 
seguros de vida e de responsabilidade civil, assessoria jurídica, a Universidade Corporati-
va Sincor, entre outros. Atualmente, sob seu guarda-chuva estão 11.193 mil associados.

Por que se associar?

Alexandre Camillo, 
presidente do 
Sincor-SP

O corretor de seguros
ao longo da história

Em 1964, pela Lei 4594, foi regulamentada 
a atividade do corretor de seguros. Mais de 
meio século se passou sem que ela sofresse 
alguma alteração, o que nas palavras de Ale-
xandre Camillo, presidente do Sincor-SP, mostra 
que o corretor cumpriu o seu papel. “Caso contrário, muitas te-
riam sido as propostas e as alterações na lei”, a� rma.
Ele lembra ainda que até o � nal dos anos de 1980, seguros no Brasil eram elitiza-
dos em termos de produtos e distribuição, o que mudou muito, principalmente 
nos últimos 20 anos, pelas mãos do corretor. “Foi ele quem aproximou este mer-
cado do consumidor, criou a demanda, mostrando a importância da proteção do 
seguro”, diz.  
E como uma conquista, o executivo destaca a recente inclusão da categoria no 
Simples Nacional, “o que propicia um ambiente para o desenvolvimento do corre-
tor de seguros”, acrescenta. Pro� ssional este que é fundamental na distribuição e 
no desenvolvimento desta pulsante indústria.

que o corretor cumpriu o seu papel. “Caso contrário, muitas te-

Levantamento do economista Luiz Castiglione para o SindsegSP mostra que o setor avançou 
mesmo com a crise econômica. Comparando o primeiro semestre de 2015 com o mesmo pe-
ríodo de 2014, o mercado de seguros - excluído o seguro saúde - teve crescimento de 14,4%, 
saltando de R$ 106,7 bilhões para R$ 122 billhões.
Excluindo o produto � nanceiro VGBL/PGBL, há um volume de vendas da ordem de R$ 68,8 
bilhões contra R$ 65,6 bilhões de 2014, um crescimento de 4,8% (inferior à in� ação média 
registrada no período). O segmento de seguros apresentou um crescimento de 5,9%, já o de 
previdência tradicional uma redução de 0,4% e capitalização um aumento de 1,1%.
Ficam, segundo o economista, claros os efeitos da recessão. O VGBL/PGBL está contribuindo 
para que o crescimento da venda global ainda permaneça em dois dígitos, levados em gran-
de parte pela transferência de aplicações � nanceiras que passaram a perder rentabilidade 
com o avanço da taxa de juros.
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