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Novo ciclo
Os 12 anos da Aconseg-SP foram comemorados em uma cerimônia que reuniu 
associados, representantes de seguradoras, entidades do mercado segurador e 
imprensa especializada. A ocasião também ficou marcada pela posse da nova 
diretoria, que estará à frente da entidade no biênio 2016-2018.
Nesse novo ciclo, pretendemos estreitar o relacionamento com os corretores 
e aprimorar também a relação com seguradoras, por meio dos já tradicionais 
eventos mensais da Aconseg-SP e na colaboração para ações que estimulem a 
comercialização multi-ramos, por exemplo. 
Com o papel da associação e das assessorias de seguros consolidado, por conta 
do árduo trabalho desenvolvido ao longo desses 12 anos, esperamos que os 
próximos anos sejam repletos de crescimento e bons negócios para os corretores 
que atuam com esse importante canal de distribuição.
Por conta da atual realidade econômica do País, sabemos dos desafios que tere-
mos para que isso se concretize, mas deixo aqui registrado o compromisso meu 
e de minha diretoria para o apoio às assessorias e corretores.
Na última edição de 2015 da Revista da Aconseg-SP trazemos, entre outros as-
suntos, a cobertura da cerimônia de aniversário da associação e posse da nova 
diretoria, e uma matéria que aborda as ferramentas tecnológicas disponibilizadas 
pelas seguradoras que podem refletir em ganho de produtividade aos parceiros.
Em nome das assessorias filiadas à Aconseg-SP, estimamos que 2016 seja um ano 
de muitas realizações, bons negócios e prosperidade. Estendemos às famílias os 
votos de saúde e harmonia, e que todos os lares sejam repletos de saúde, alegria 
e seguro. Tenham todos um Feliz Natal e um excelente 2016!

Boa leitura!

Marcos Colantonio
Presidente da Aconseg-SP
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tor. A companhia também conta com aplicativos para smartpho-
nes e presença nas principais mídias sociais. No Facebook são 
mais de 30 mil fãs.

“Em sinistros, por exemplo, informamos os principais sta-
tus do processo por SMS. Outra inovação da Chubb foi o lan-
çamento do Guide Point, ferramenta global das áreas de Subs-
crição e Loss Control, para segurados corporativos. O Guide 
Point permite automação dos processos, garantindo maior agi-
lidade e ganho de eficiência operacional aos profissionais da 
companhia”, diz. 

Pecoraro destaca ainda o Sistema de Eventos Chubb. 
“Uma ferramenta online que permite a contratação das co-
berturas de RC Eventos, RD Eventos e Acidentes Pessoais, e 
garante maior agilidade e autonomia aos corretores no atendi-
mento a seus clientes”. O recurso pode ser acessado pelo site da 
Chubb e o corretor usa seu cadastro prévio. 

Na Yasuda Marítima, Wilson Lima, diretor comercial, 
conta que “canais de atendimento e interação com correto-
res e segurados são ferramentas com as quais temos constan-
te atenção. Para os corretores, foi lançada em maio deste ano 
a nova versão do Portal do Corretor com uma 
navegabilidade mais fácil e layout reconfigura-
do, propiciando interação mais prática para 
os corretores”.

Outra facilidade do Portal, “é que o cor-
retor consegue visualizar todas as apólices de 
um mesmo segurado ou todas as apólices de 
seus clientes junto à seguradora. Esse recurso 
também facilita a administração de todos os 
trâmites do corretor junto à seguradora, desde 
o andamento de um sinistro de um segurado 
até a consulta de demonstrativos financeiros”, 
pontua Lima.

Em um mundo cada vez mais conectado, as segura-
doras não têm medido esforços para dispor aos corretores 
ferramentas tecnológicas que facilitem o seu dia e a dia e 
aumentem a produtividade. 

Segundo Adilson Lavrador, diretor de operações e tec-
nologia da Tokio Marine, para os corretores de assessorias, a 
companhia desenvolveu há cerca de um ano o Portal Nossa As-
sessoria que, assim como no Portal Nosso Corretor, é possível 
realizar todas as transações online. 

“O site é uma ferramenta de gestão para as assessorias, 
que são um importante canal de distribuição da seguradora. As 
parceiras têm acesso às informações unificadas e podem consul-
tá-las com rapidez e agilidade no mesmo endereço eletrônico”, 
informa Lavrador.

Na SulAmérica, Marco Antunes, vice-presidente de ope-
rações e tecnologia, conta que nos últimos anos os investimen-
tos em inovação foram em variadas frentes. “E hoje contamos 
com diversas plataformas digitais voltadas para a melhoria dos 
processos de vendas e otimização do atendimento ao corretor”. 

Entre elas, o Portal do Corretor SulAmérica, onde o pro-
fissional encontra soluções online para efetuar suas atividades 
diárias. “Atrelado a ele, temos o Cotador Fácil, que permite a 
cotação online de diversos produtos, como seguro de automó-
veis, vida e previdência e saúde”, acrescenta.

E, ainda, “voltado para imobiliárias que integram a car-
teira de corretores parceiros, desenvolvemos o App Garantia de 
Aluguel. Para o segmento de Auto, a Plataforma AGS, portal 
de cadastramento e acompanhamento de sinistro de automó-
veis de navegação autoexplicativa e alto grau de interação”.

Rodrigo Pecoraro, superintendente regional comercial da 
Chubb Seguros, conta que a companhia utiliza as principais 
ferramentas de comunicação disponíveis no mercado, como o 
e-mail marketing e o canal direto por meio do Portal do Corre-

Ferramenta

Em constante evolução, seguradoras 
disponibilizam ferramentas que 
refl etem em ganho de produtividade

aos corretores das assessorias
Tecnologia de ponta

Adilson Lavrador, diretor 
de operações e tecnologia 
da Tokio Marine
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Aumento da 
produtividade
Conforme Marco Antunes, o in-

vestimento no aperfeiçoamento de fer-
ramentas permite estreitar ainda mais 
o relacionamento que a SulAmérica 
tem com os corretores. “Por meio delas, 
é possível o acesso a informações deta-
lhadas do portfólio da companhia de 
forma ágil e de fácil entendimento. As 
vantagens também estão relacionadas a 
melhorias no atendimento aos clientes e 
novas vendas”.

Rodrigo Pecoraro destaca que “mais 
do que manter uma comunicação transpa-
rente com os parceiros de negócios, nossos 
esforços nesse sentido nos permitem resol-
ver processos e situações do dia a dia com 
muito mais agilidade e eficiência”. 

Outro ponto colocado por ele é a 
sinergia. “O conhecimento aprofunda-
do dos produtos, propiciado pelo tra-
balho da central de negócios, também 
garante uma comunicação bastante efi-
caz entre o corretor e a seguradora, com 
resultados extremamente positivos na 
agilidade e qualidade de atendimento”. 

Praticidade também comentada 
por Wilson Lima. “As ferramentas tec-
nológicas vêm propiciando mais agilida-
de no atendimento feito pelo corretor 
e mais interação devido aos diferentes 
canais de acesso à companhia. Não ne-
cessariamente nos momentos em que 
há um sinistro, mas elas aumentam as 
chances do segurado ter uma experiên-
cia positiva na prestação de serviço”.

 Adilson Lavrador diz que em rela-
ção ao Portal Nossa Assessoria, a grande 
vantagem é a rapidez na gestão da pro-

dução dos profissionais e a visualização 
simplificada e clara do status dos negó-
cios. “Por ele, o produtor da assessoria, 
que atua como um gerente comercial da 
unidade, tem um cadastro vinculado aos 
corretores que atendem, o que facilita a 
gestão do seu dia a dia e permite a gera-
ção de diversos relatórios”, acrescenta.

 
Novidades
Na Tokio Marine, uma das estraté-

gias é investir cada vez mais em mobili-
dade. “Os parceiros de negócios contam 
com um aplicativo mobile que disponibi-
liza diversas funcionalidades e pode ser 
baixado gratuitamente pela Apple Store 
e Google Play. O nosso objetivo é, em 
breve, permitir o fechamento dos negó-
cios de ponta a ponta por meio de smar-
tphones ou tablets”, antecipa Lavrador.

Pecoraro conta que a Chubb tra-
balha no desenvolvimento e aperfeiço-
amento de ferramentas com foco em 
todas as áreas de atuação da companhia. 
“Hoje, possuímos uma plataforma bas-
tante robusta na área de Personal Li-
nes e temos voltado nosso foco para a 
implementação de tecnologias e canais 
direcionados para o segmento de riscos 
empresariais”, revela. 

Na SulAmérica, Antunes diz que 
novas funcionalidades têm sido imple-
mentadas a partir de necessidades ma-
peadas junto aos próprios corretores, 
“garantindo, assim, que o tempo dos 
profissionais seja cada vez mais produ-
tivo e efetivamente voltado para fazer 
negócios e atendimento aos clientes. 
Por isto, temos equipes dedicadas a criar 
e adequar soluções de acordo com as 

O dia 10 de novembro de 2015 
� cará marcado no setor de segu-
ros por conta da irreparável perda 
causada pelas mortes de Marco 
Antonio Rossi, presidente da Bra-
desco Seguros e da CNseg, e Lucio 
Flávio de Oliveira, presidente da 
Bradesco Vida e Previdência. 
Em sua última participação no al-
moço mensal da Aconseg-SP, em 
março, Marco Antonio Rossi ex-
pressou otimismo em relação ao 
crescimento do setor. “Já vivemos 
tantas crises nesse país e isso faz 
parte do capitalismo, porém eu 
me considero uma pessoa otimis-
ta em relação ao futuro. Temos 
pessoas competentes e determi-
nadas a fazer um bom trabalho e 
ajustes que são necessários”.
Na ocasião, ele também comen-
tou sobre o papel das assessorias 
de seguros no mercado. “Não há 
dúvida que o papel exercido por 
vocês é de suma importância, pois 
agrega valor para as seguradoras, 
para o segurado e para o corretor, 
e tudo isso são fatores extrema-
mente positivos, que fazem com 
que tenhamos oportunidades e 
desenvolvimento das relações”.

HOMENAGEMHOMENAGEM

necessidades dos corretores de seguros”.
Wilson Lima, da Yasuda Marí-

tima, diz que a estratégia para 2016 é 
contemplar uma série de investimentos 
em produtos, tecnologia e ampliação de 
abrangência para dar suporte a um cres-
cimento substancial. “A eficiência e agi-
lidade nos processos é algo que a com-
panhia tem como prioridade”, conclui.

Ferramenta

Adilson Lavrador, diretor 
de operações e tecnologia 
da Tokio Marine

Marco Antunes, vice-
presidente de operações e 
tecnologia da SulAmérica

Rodrigo Pecoraro, 
superintendente 
da Chubb Seguros

Wilson Lima, 
diretor comercial 
da Yasuda Marítima
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Feliz 2016!

As assessorias e consultorias filiadas à 
Aconseg-SP desejam aos parceiros corretores 
que 2016 seja repleto de sucesso, bons negócios, 
prosperidade, saúde, amor, paz e alegria.
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Colantonio ressaltou as perspectivas para seu mandato 
na associação. “Diante da realidade econômica instável do nos-
so país, sabemos dos desafios que teremos para que o cresci-
mento e bons negócios para os corretores de seguros que atuam 
nas nossas assessorias se concretizem, mas deixo aqui registrado 
o compromisso meu e de minha diretoria para o apoio às asses-
sorias e aos nossos parceiros corretores de seguros”.

No dia 17 de novembro, Marcos Colantonio foi em-
possado presidente da Aconseg-SP, juntamente com a nova 
diretoria, para o biênio 2016-2018, com a presença de per-
sonalidades do setor e representantes das principais segura-
doras do mercado, em evento promovido em São Paulo. A 
ocasião também celebrou os 12 anos da entidade.

Jorge Teixeira Barbosa, que presidiu a entidade por 
quatro anos, se despediu do cargo exaltando a importância 
da associação para o mercado. “Agradeço o apoio das asso-
ciadas da Aconseg-SP durante minha gestão. Hoje me despe-
ço do cargo de presidente, onde assumi e procurei honrar, 
trabalhando com afinco, dedicação e lealdade aos princípios 
que norteiam a Aconseg-SP”.

O presidente empossado, Marcos Colantonio, tam-
bém comentou sobre a consolidação da Aconseg-SP no mer-
cado paulista em seus 12 anos de existência. “A trajetória de 
sucesso da associação durante esses anos é o resultado da 
união de profissionais que tinham como objetivo criar uma 
representação que reforçasse o trabalho das assessorias de 
seguros. Durante esse período, vimos crescer também o nú-
mero de seguradoras que buscam a Aconseg-SP para iniciar 
um trabalho com as assessorias do nosso mercado, o que 
demonstra nossa evolução e reconhecimento das entidades 
do setor”.

OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2015

Cerimônia de posse da diretoria também celebrou os 12 anos da entidade

Nova diretoria

Da esq. p/ dir.: Ricardo Montenegro, Milton Ferreira, Helio Opipari Junior, 
Margaret Tymus Freitas, Marcos Colantonio, Aparecida Gomes Garrido Cadima, 
Roberto Benedito de Oliveira, Jairo Henrique Christ e Arsênio Lelis de Almeida

Marcos Colantonio, 
presidente da Aconseg-SP
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O presidente ainda enfatizou a importância de apri-
morar o relacionamento entre os players do mercado. 
“Queremos estreitar o relacionamento entre as assesso-
rias, corretores de seguros e consequentemente com o 
Sincor-SP. Além disso, nossa diretoria também almeja afi-
nar o contato com as seguradoras, por meio dos já tradi-
cionais eventos mensais da Aconseg-SP e na colaboração 
em ações que estimulem a diversificação da produção e 
a comercialização de vários tipos de seguros como vida, 
saúde, previdência e outros ramos”.

Reconhecimento e perspectivas
Diversos diretores, presidentes e personalidade do se-

tor estiveram presentes. Entre eles, o presidente da Tokio 
Marine, José Adalberto Ferrara, que ressaltou a importância 
das assessorias na atuação da seguradora. “Quero agradecer 
a Aconseg-SP, que é um importante canal de vendas para 
a Tokio Marine. No Brasil, cerca de 40% da produção de 
automóvel vem das Aconsegs, sendo que esse ramo é 60% 
da carteira. Devemos muito a essa parceria de longa data”.

Os diretores da SulAmérica Seguros também partici-
param da celebração e reforçaram a importância da entida-
de. “A SulAmérica faz 120 anos de atuação no mercado e 
a Aconseg-SP representa uma parte muito importante do 
relacionamento dos corretores de seguros com a seguradora. 
Por isso, nosso agradecimento e orgulho de fazer parte dessa 
parceria”, enfatizou o diretor comercial, Luciano Lima. 

Os diretores da Bradesco Seguros também marcaram 
presença na festa de posse, e lembraram a importância que 
Marco Antonio Rossi, falecido em novembro, em um aci-
dente aéreo, dava para as assessorias de seguros. 

O diretor geral da Bradesco Seguros, Marco Antonio 
Gonçalves, agradeceu em nome da companhia o relaciona-
mento construído com a Aconseg-SP e o fato de a entidade 
colaborar para a parceria entre seguradoras e corretores.

O presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, tam-

bém cumprimentou 
a Aconseg-SP e res-
saltou a parceria da 
associação com o 
sindicato. “Quero pa-
rabenizar a Aconseg-
SP e o Jorge por seu 
período de gestão. No 
início da minha gestão 
no Sincor-SP tivemos 
uma aproximação de 
ideais e ações. Certa-
mente, nunca houve 
tamanha aproximação 
do sindicato com a associação. Por diversas vezes, já mencio-
nei meu apreço, respeito e entendimento que as assessorias 
prestam ao mercado e principalmente aos corretores. Desejo 
sucesso para a gestão do Marcos, onde consolidaremos ain-
da mais essa aproximação. Parabéns a Aconseg-SP por esse 
momento de tamanha importância para uma entidade”.

O presidente do SindsegSP, Mauro Batista, também 
saudou a nova diretoria da entidade. “Saúdo Jorge Teixei-
ra  Barbosa, que presidiu com brilhantismo a Aconseg-SP 
e digo a Marcos Colantonio que nós, seguradores, estamos 
atentos e dispostos a apoiá-lo, percebendo o trabalho profí-
cuo dos presidentes que já passaram na associação, que faz o 
diferencial no mercado. 12 anos é uma história bonita que 
já deixa sua marca no mercado”.

Além de Marcos Colantonio, a diretoria da Aconseg-
SP para o biênio 2016-2018 é composta por Ricardo Monte-
negro, vice-presidente; Roberto Benedito de Oliveira, dire-
tor financeiro; Milton Ferreira, diretor administrativo; Jairo 
Henrique Christ, diretor do interior; Helio Opipari Junior, 
presidente do conselho de administração; e Arsênio Lelis de 
Almeida, Margaret Tymus Freitas, Aparecida Gomes Garri-
do Cadima, como conselheiros fiscais.
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Nova diretoria

Presidentes da Aconseg-SP: Osmar Bertacini, Marcos Colantonio, 
Luiz Gustavo Miranda de Sousa e Jorge Teixeira Barbosa

Jorge Teixeira Barbosa, 
Presidente da Aconseg-SP nos 

biênios 2011-2013 e 2013-2015 

Marcos Colantonio, presidente da Aconseg-SP, e família
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E a assessoria na linha de frente para abrir portas e agilizar negócios

Diretor da Gaspar & Krauss Corretora de Seguros, em 
Limeira (SP), Cléber Krauss Ferreira ainda era um menino 
quando seu pai agenciava seguro de vida e, junto ao seu irmão, 
ele o ajudava a preencher cartões propostas. Aos 18 anos ele fez 
o curso de corretagem e, em 1990, montaram a corretora que 
já havia sido iniciada pelo seu pai.

Ao lado do pai, da mãe e de seus dois irmãos, a corretora 
foi organizada por departamentos. “E mesmo a supervisão 
geral sendo centrada em nós proprietários e corretores, ela 
tem departamento de seguros novos, renovação, pessoas (vida, 
previdência e RC Profissional), parcelas em atraso, conferência 
e arquivo, de cotações e de sinistro”, especifica.

Na visão de Ferreira, a departamentalização é a tendência 
para o mercado de corretagem de seguros. “No nosso caso, temos 
também oito funcionários, de forma enxuta e eficaz, os nossos 
mais de 6 mil clientes são atendidos de forma rápida. Temos 
um departamento de sinistro ágil, retornos rápidos, cotações 
com preços justos e seguradoras da mais alta qualidade”, diz. 

Em sua opinião, “quem não tiver uma estrutura para 
atendimento com nível de excelência está fora do mercado”. 
Com um portfólio que abrange seguros de automóvel, 
residência, seguro de vida, previdência, empresarial, RC 
Profissional, sendo o carro-chefe seguro de pessoas seguido por 
automóvel, Ferreira conta que a parceria com a assessoria vem 
de longa data.

“O principal benefício é podermos contar com um 
agrupamento de seguradoras que a assessoria tem parcerias e 
isto minimiza o nosso tempo de ficar cotando ou buscando 
seguradoras no mercado dos produtos que comercializamos. 
Com ela, nós temos total respaldo e atendimento de seus 
assessores nos diversos ramos que trabalhamos.”, afirma. 

Outra vantagem da parceria nas palavras de Ferreira é 

que a própria assessoria busca no mercado 
a seguradora, de forma que a corretora 
feche com mais agilidade os seus 
negócios. “Hoje a corretora de 
seguros que não tiver uma assessoria 
como sua parceira terá muitos 
entraves para desenvolver seus 
trabalhos”, acrescenta.

Novos negócios
Na ampliação do portfólio, ele também menciona 

a assessoria como porta de entrada. “No nosso caso, 
principalmente no RC Profissional, precisávamos de uma 
seguradora de porte, estruturada e com preço condizente. E 
foi a assessoria que fez este trabalho, nos apresentou e hoje 
comercializamos de forma rápida e eficaz este produto”, revela. 

E, ainda, “foi a assessoria que também nos apresentou 
o multicálculo, cujo tempo foi muito minimizado e agilizou 
muito o nosso processo de cotação de automóvel”. Em sua 
avaliação, cada vez mais o mercado exige que o corretor, mais 
do que vender produtos, seja um consultor do seu cliente. 

“Com uma assessoria nos atendendo podemos oferecer 
uma prestação de serviços com qualidade total e com excelência 
em nossos atendimentos. Acredito que o RC Profissional será 
um nicho de mercado muito interessante para se trabalhar em 
nossa região, e nós estamos focados na criatividade em oferecer 
novos produtos aos nossos clientes”, conclui. 

Ferreira é também palestrante internacional e autor do 
livro em que narra a sua própria história de superação, “E o 
milagre aconteceu”, em sua 8ª edição e já traduzido para outros 
idiomas. O livro, inclusive, está sendo baseado para ser um 
longa metragem.

Corretor de Sucesso

Corretagem no DNA

A Chubb acaba de disponibilizar em sua carteira de linhas � nanceiras o Chubb ProE&O – Seguro de 
Responsabilidade Civil Pro� ssional, que tem por objetivo indenizar os prejuízos causados a terceiros 
em razão de erros e/ou omissões na prestação de serviços pro� ssionais. 
O setor de serviços continua a aumentar em tamanho e escopo. Com isso, as empresas prestadoras de 
serviços pro� ssionais estão experimentando um aumento correspondente nas demandas por falhas, 
ainda que alegadas, na prestação de seus serviços. 
Conforme Eduardo Viegas, diretor de Linhas Especiais da Chubb, “o ambiente litigioso no Brasil coloca 
as empresas deste setor em risco de sofrer perdas de capital por conta de processos e eventuais con-
denações por erros, falhas e omissões na prestação de um serviço. O seguro Chubb ProE&O vem ao 
encontro desta necessidade”.

Chubb lança seguro E&O - Erros e Omissões para pro� ssionais diversos

Eduardo Viegas, diretor 
de Linhas Especiais da 
Chubb Seguros

Cléber Krauss Ferreira, 
diretor da Gaspar & Krauss 

Corretora de Seguros
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ocorrências difíceis de prever e controlar, o segurado terá a 
tranquilidade de que terá a sua propriedade reintegrada, ga-
rantindo assim a sua tranquilidade e da sua família.

Nos anos recentes, a incidência de vendavais tem sido 
mais intensa e chamado a atenção devido às suas proporções. 
Segundo dados do Anuário Brasileiro de Desastres Naturais 
2013, no ano de 2013, só os vendavais afetaram a vida de 
aproximadamente 124 mil pessoas, das quais 4,5 mil ficaram 
desabrigadas e 6,5 mil desalojadas. A região Sul é onde acon-
tecem a maior parte dos eventos, totalizando 62,5%. Em se-
guida, com 21,88%, vem a Região Sudeste e, empatadas, as 
regiões Norte e Nordeste, com 6,25%. A Região Centro Oeste 
é responsável por 3,13% das ocorrências. 

A equipe da Yasuda Marítima já registrou e acompa-
nhou situações que são bons exemplos de como é importante 
contratar um seguro residencial. 

Uma dessas situações é que a companhia teve cerca de 
140 sinistros decorrentes da chuva de granizo (inclusive foi 
decretado estado de calamidade), ocorrida em 17 de outubro 
de 2014 em Campo Largo (PR). Devido à proporção desse 
evento, a gerência local montou um esquema de contingen-
ciamento para viabilizar um atendimento rápido e efetivo na 
região. Os contatos com segurados foram feitos em no máxi-
mo 5 dias, o que gerou um feedback muito positivo para o 
atendimento prestado.

As mudanças climáticas que presenciamos hoje em dia 
muitas vezes surpreendem até os meteorologistas. O Brasil é 
um país tropical, mas propenso a tempestades e vendavais, 
que não se limitam mais ao verão – eles acontecem ao longo 
de todo o ano. Com o aumento na incidência nos anos re-
centes, os fenômenos da natureza deixam claro que, em todo 
o País, o seguro residencial com cobertura contra vendaval, 
furacão, ciclone, tornado, impacto de veículos terrestres, que-
da de aeronave, granizo e fumaça é uma opção cada vez mais 
necessária e contratada por muitos segurados. 

“A contratação de seguro residencial aumentou 11% no 
período de janeiro a setembro deste ano em relação ao mesmo 
período de 2014. Isso porque, cada vez mais as pessoas estão 
percebendo a importância do seguro para a saúde financeira”, 
considera Leandro Poli, diretor técnico de seguros patrimo-
niais da Yasuda Marítima.

Com a cobertura básica do seguro residencial, o segu-
rado garante indenização por qualquer dano causado por in-
cêndio, raios (que atinjam diretamente o imóvel segurado) e 
explosões. Já a cobertura contra vendavais assegura uma inde-
nização por perdas e danos materiais diretamente causados 
por vendaval, furacão, ciclone, tornado, impacto de veículos, 
queda de aeronave (ou qualquer outro engenho aéreo ou es-
pacial), granizo e fumaça. 

Ou seja, mesmo ao enfrentar fenômenos naturais e 

Dica

chamam atenção para a importância
do seguro residencial

Ocorrências de VENDAVAIS
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No almoço de outubro, 
a Aconseg-SP recebeu o 
presidente da SulAmérica, 
Gabriel Portella, e mem-
bros de sua diretoria exe-
cutiva, que a� rmaram que 
o relacionamento da se-
guradora com as assesso-
rias é maduro e, por isso, 
importante como braço 
comercial da companhia.

Para Portella, as modi-
� cações que ocorrem é sempre em direção a melhorar o rela-
cionamento com as assessorias. “Essas mudanças são todas na 
direção em tratá-los como tratamos nossos executivos, de levar 
os mesmo modelos de gestão e preocupações que temos co-
nosco. Vocês são braços da nossa empresa, por isso não conse-
guimos ter um relacionamento diferente do que temos com a 
nossa equipe”, destacou.

Em constante inovação em 
prol dos associados, recentemen-
te o Sincor-SP anunciou a criação 
de um banco de currículos, o 
Emprego Seguros, disponível a 
partir do início de 2016, especi� -

camente para corretores pessoas 
jurídica e física que buscam pro� ssionais das mais diversas áreas, 
como técnico de automóvel ou de sinistros, por exemplo. 

Luiz Morales, coordenador da Comissão Social do Sincor-SP, 
conta que também foi feita uma parceria com a Escola Nacional 
de Seguros para a inclusão dos participantes do programa Ami-
go do Seguro, uma iniciativa da Escola para formação de mão de 
obra. “A parceria que temos com a Funenseg é treinar estagiários 
e independentemente também incluí-los no banco de currículos”, 
informa.

No Emprego Seguros também haverá um espaço exclusivo 
para pro� ssionais de outras áreas que pretendem ingressar no se-
tor. “Daremos a oportunidade deles virem para o Sincor e se pro-
� ssionalizarem”, diz. 

Outra ação da entidade é a criação da Casa dos Corretores. “Um 
espaço com toda a estrutura de escritório nas regionais para que 
eles possam usufruir, atender clientes, e também a população no 

O vice-presidente co-
mercial, Matias Ávila, re-
forçou que as assessorias 
são de suma importância 
para a seguradora. “Te-
mos sido pragmáticos no 
relacionamento com os 
corretores de seguros, e a 
assessoria faz parte da es-
tratégia da SulAmérica. As 
regras de negócios visam 
o desenvolvimento do ne-

gócio e com isso a� nar ainda mais essa relação”. 
Luciano Lima, diretor da regional São Paulo Capital, comen-

tou que no início do ano as assessorias receberam uma meta 
para 2015, que já foi alcançada. “Perguntávamos se seria possí-
vel, mas hoje a participação das assessorias na companhia é de 
20%. Por isso é imprescindível a relação e dedicação das asses-
sorias em São Paulo, agradeço pelo desempenho de cada uma”.

atendimento ao DPVAT”, especi� ca Morales, complementando 
que este projeto já está em andamento. 

Inclusive, o tema DPVAT faz parte de uma campanha do Sincor-
SP cujo objetivo é alertar a sociedade sobre a cobertura do seguro 
evitando o  atravessador. “Nós � zemos folheto, lixeirinha, banners 
e cartazes destacando que nas nossas regionais o atendimento é 
100% gratuito e nós damos entrada no DPVAT. É um direito e um 
dever nosso fazer isso”, destaca Morales.  

E entre tantas outras campanhas desenvolvidas pelo Sincor-SP, 
duas delas também estão relacionadas ao trânsito. “A Maio Ama-
relo, uma campanha internacional que abraçamos junto ao Sind-
segSP e a ONG Terapeutas do Trânsito para conscientizar e alertar 
a sociedade em relação às mortes no trânsito. Campanha que de-
vemos repetir no próximo ano”, antecipa.

A outra é o programa Trânsito Seguro, também junto às duas 
entidades, que envolveu dez regionais do Sincor-SP no interior do 
Estado, similar à Maio Amarelo. “O meu objetivo neste mandato é 
conseguir que boa parte dos corretores associados doe parte do 
seu tempo para a área social”, revela Morales. 

Segundo ele, “os corretores precisam ser atuantes e mostrar para 
a sociedade que eles são importantes. O maior benefício em ser as-
sociado ao Sincor-SP é lutar pela categoria e pro� ssão; é dar força 
para o nosso líder desenvolver o trabalho para eles”, � naliza.

SulAmérica reforça importância
do relacionamento com assessorias

Parceiras

Sincor-SP desenvolve campanhas para envolver o corretor 
na sociedade e anuncia a criação de um banco de currículos

prol dos associados, recentemen-
te o Sincor-SP anunciou a criação 
de um banco de currículos, o 
Emprego Seguros, disponível a 
partir do início de 2016, especi� -

camente para corretores pessoas 

SEJA PARTICIPATIVO!

mercial, Matias Ávila, re-
forçou que as assessorias 
são de suma importância 
para a seguradora. “Te-
mos sido pragmáticos no 
relacionamento com os 
corretores de seguros, e a 
assessoria faz parte da es-
tratégia da SulAmérica. As 
regras de negócios visam 
o desenvolvimento do ne-

Luiz Morales, coordenador da 
Comissão Social do Sincor-SP
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Para falar em comportamento de consu-
mo no mercado de seguros é preciso ter 

muito claro o planejamento estratégi-
co e o posicionamento da corretora, 
bem como o relacionamento com o 
cliente. Exatamente tópicos que Ká-
tia Manangão, palestrante da Escola 
Nacional de Seguros e mestre em 
Educação com dissertação na área 
de Educação Corporativa pela 
Universidade Católica de Petró-
polis (UCP), leva ao público em 
suas apresentações. 

“O primeiro passo é o plane-
jamento estratégico, o momento 
para definir o negócio da corretora 
e decidir se isso se dará de dentro 

para fora, se os produtos e serviços a 
serem trabalhados serão definidos internamente, 

ou se isso se dará de fora para dentro, com a identificação das 
necessidades dos clientes e adequação de portfólio”, orienta. 

Ela alerta que muitas corretoras, principalmente as peque-
nas, têm ausência de planejamento por acharem que não é uma 
ferramenta acessível. “Ao contrário, ela é muito acessível, pois é 
viável adequá-la à realidade do seu negócio, e ela influencia na 
forma de enxergar o comportamento dos diversos públicos para 
se posicionar no mercado e prospectar com expertise”, acrescenta.   

E como seguro é entrega de serviço, ponto de atenção 
é a forma de se comunicar com os clientes. “Há questões 
relacionadas à intangibilidade do produto que é o seguro, 

quem se comunica melhor consegue um melhor relaciona-
mento, de forma que se torna conveniente oferecer serviços 
agregados”, exemplifica.

Novos consumidores
Kátia Manangão lembra ainda que há uma nova classe 

média, consumidores entrantes acessando recursos, bens, espe-
cialmente imóveis e veículos, o que abre uma possibilidade de 
um campo infinito de novas prospecções a serem trabalhadas. 
“E quem tem a primeira experiência com seguro não vai abrir 
mão de ter seu bem resguardado, protegido”, diz. 

Segundo ela, o que pode acontecer em um momento de 
crise econômica é um exercício maior de negociação, busca 
por melhores propostas. “E o corretor será muito exigido com 
informações e justificativas em relação a determinado seguro, 
valores de coberturas e o que está sendo agregado em termos de 
serviços na apólice que está sendo adquirida”. 

Movimento que requer um diálogo aprofundado. “Quem 
fala com todo mundo não fala com ninguém, não vende bem to-
dos os produtos e serviços. Diferencie-se com um discurso mais 
aprofundado. À medida que mostrar que você tem expertise em 
determinado segmento, as pessoas vão optar por você como profis-
sional, corretora, por ter se posicionado desta forma no mercado”. 

Para finalizar, ela comenta que não dá para ficar de fora 
das redes sociais. “Esta é uma tendência irreversível e um dos 
maiores desafios das corretoras pequenas é adaptar-se a ela, 
inclusive para recomendações, pois quando um cliente valida 
uma corretora em uma rede social torna-se um defensor de 
marca e, para tanto, ela deve ter um atendimento diferenciado 
para chegar a este ponto de expressão”, conclui.

Como as corretoras podem se preparar para atender os novos consumidores

Dica

mercado de seguros
Comportamento de consumo no

Para falar em comportamento de consu-
mo no mercado de seguros é preciso ter 

muito claro o planejamento estratégi-
co e o posicionamento da corretora, 
bem como o relacionamento com o 
cliente. Exatamente tópicos que Ká-
tia Manangão, palestrante da Escola 
Nacional de Seguros e mestre em 
Educação com dissertação na área 
de Educação Corporativa pela 
Universidade Católica de Petró-
polis (UCP), leva ao público em 
suas apresentações. 

“O primeiro passo é o 
jamento estratégico
para definir o negócio da corretora 
e decidir se isso se dará de dentro 

Como as corretoras podem se preparar para atender os novos consumidores

Comportamento 

Kátia Manangão, palestrante 
da Escola Nacional de Seguros

O desempenho do seguro residencial da Bradesco Seguros de janeiro a setembro de 2015 de-
monstra que as famílias brasileiras estão cada vez mais conscientes da necessidade de proteger 
suas casas. No período, as vendas de apólices residenciais da empresa atingiram R$ 354,7 milhões 
em todo o País, 12,4% superior a igual período do ano passado.
O desempenho superior ao do mercado – que apresentou evolução de 3,5% no período, segun-
do a Superintendência de Seguros Privados (Susep) – fez com que a Bradesco Seguros atingisse 
19,9% de market share e a liderança do mercado em setembro. 
Há cinco anos consecutivos, o seguro residencial da Bradesco Seguros é considerado a ‘Escolha 
Certa’ por levantamento realizado pela ProTeste – Associação Brasileira de Defesa do Consumidor.

Vendas do seguro residencial da Bradesco Seguros cresceram 12,4%
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Mesmo com as chuvas pre-
sentes nos meses de verão, 
fato é que os recursos hídri-
cos estão escassos e além 
do risco de falta de água, os 
re� exos na conta de luz são 
evidentes. Segundo o físico 
e ex-ministro da Educação, 
José Goldenberg, o consumo 
de energia elétrica cresceu 
mais nos últimos anos do 
que o próprio PIB pelo estí-
mulo ao consumo à chama-
da nova classe média. 
Ao mesmo tempo, as fontes 
termoelétricas ganharam 
mais participação na matriz 
energética do País, atual-
mente representam 25% do 
total, e são mais caras que 
a energia produzida pelas 
hidrelétricas, refletindo, as-
sim, na conta de consumo. 
“Em 2009, a energia hidre-
létrica representava 84,2% 
da matriz energética, per-
centual hoje que é de 65%”, 
compara Goldenberg. 
Ele defende que o único 
caminho é o racionamento, 
tal como o modelo prati-
cado pela Sabesp que com 
incentivos ao consumidor 
resultou em redução do 
consumo. Uma prática para 
uma conscientização.

a economizar

Dicas de
para um mundo mais 
Sustentabilidade

SEGURO

Porque continuar

Parceiras

A SulAmérica traz para as imobiliárias que integram as 
carteiras de seus corretores parceiros o aplicativo SulAmé-
rica Garantia de Aluguel. Pioneiro no mercado imobiliário, 
o app apresenta no smartphone ou tablet informações 
sobre as diferentes modalidades de garantia locatícia e 
simulações do Garantia de Aluguel. 

Disponível nas lojas Google Play (Android) e App 
Store (iOS), o aplicativo permite comparar o produto 
com outras opções de garantia locatícia, como � ador, depósito e seguro-� ança. 

O SulAmérica Garantia de Aluguel dispensa análise de crédito, tem renovação au-
tomática e conta com a Assistência Residencial (serviços como chaveiro, eletricista, 
encanador etc.) e descontos em uma rede de empresas parceiras. 

SulAmérica Garantia de Aluguel
tem aplicativo para smartphone

Na XVIII edição do Prêmio Cobertura - Performance 
2015, uma realização da Revista Cobertura Mercado 
de Seguros em parceria com a Rating de Seguros Con-
sultoria, a Tokio Marine foi eleita a seguradora do ano. 

A companhia também foi reconhecida pela melhor 
performance nas carteiras de Seguros de Transporte In-
ternacional, Riscos de Engenharia e Total de Seguros. 

Na solenidade de entrega do prêmio, em 23 de no-
vembro, na Casa Petra, em São Paulo, José Adalberto 
Ferrara, presidente da Tokio Marine, validou que a pre-
miação é um reconhecimento ao trabalho e empenho 
de toda a equipe da seguradora.

Também estiveram presentes os diretores da Tokio 
Marine, Valmir Rodrigues, executivo comercial; Marcelo Goldman, executivo de produ-
tos massi� cados; Sidney Cezarino, property, riscos de engenharia e energy; João Melo, 
comercial nacional varejo, o superintendente de transportes, Valdo Alves, e o gerente 
de riscos de engenharia, Luciano Martins.

seguradora do ano
Tokio Marine é eleita

José Adalberto Ferrara, 
presidente da Tokio 
Marine Seguradora

Yasuda Marítima ganha selo
Frota Neutra de Carbono

A Yasuda Marítima, conquista o selo Frota Neutra de Carbo-
no. O certi� cado foi entregue pelo IBDN - Instituto Brasileiro 
de Defesa da Natureza - em reconhecimento pelo esforço da 
companhia em minimizar os efeitos dos poluentes emitidos 
por sua frota de veículos.
Durante o mês de setembro, a companhia realizou uma ação de plantio 
de árvores baseada em um levantamento feito pela Unidade de Patri-
mônio da empresa, que calculou a quantidade a ser plantada para neu-
tralizar todo o gás carbônico emitido por sua frota de veículos. 
Colaboradores e seus familiares aderiram à campanha. No Par-

que do Tietê, em São Paulo, mil mudas de árvores nativas da 
mata atlântica foram plantadas. “O selo Frota Neutra de Carbono é um diferencial impor-
tante para a nossa companhia que tanto valoriza as ações sustentáveis”, a� rma Roberta 
Cristina Caravieri, gerente de Recursos Humanos da Yasuda Marítima.

A Yasuda Marítima, conquista o selo Frota Neutra de Carbo-
no. O certi� cado foi entregue pelo IBDN - Instituto Brasileiro 
de Defesa da Natureza - em reconhecimento pelo esforço da 
companhia em minimizar os efeitos dos poluentes emitidos 
por sua frota de veículos.
Durante o mês de setembro, a companhia realizou uma ação de plantio 
de árvores baseada em um levantamento feito pela Unidade de Patri-
mônio da empresa, que calculou a quantidade a ser plantada para neu-
tralizar todo o gás carbônico emitido por sua frota de veículos. 
Colaboradores e seus familiares aderiram à campanha. No Par-

que do Tietê, em São Paulo, mil mudas de árvores nativas da 

Roberta Cristina 
Caravieri, gerente de 
Recursos Humanos da 
Yasuda Marítima
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