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Atuação 
consolidada

Reforçar cada vez mais ao mercado segurador o importante papel desen-
volvido pelas assessorias de seguros é um dos objetivos que a Aconseg-SP tem 
para os próximos anos. Essa prática é necessária por diversos fatores, como o 
atual momento econômico enfrentado pelo País.

Por conta disso, estamos empenhados em buscar as melhores soluções para 
as assessorias e, consequentemente, corretores parceiros. Um exemplo disso é 
a parceria � rmada com a Suhai Seguradora, seguradora que tem como foco o 
seguro para carros com valor competitivo, algo que agregará a venda dos cor-
retores, especialmente por conta da iminência da regulamentação do seguro de 
auto popular.

Também temos como propósito buscar as melhores soluções para os pro� s-
sionais parceiros das assessorias junto às seguradoras e, nesse sentido, reforçar 
a reciprocidade existente no relacionamento entre as companhias e assessorias. 

Outro relevante fator que pretendemos fortalecer é a ação conjunta com 
as entidades representativas do setor, como a parceria selada com o Sin-
cor-SP, veiculada em uma das matérias dessa edição. Almejamos que essa 
iniciativa seja bené� ca para os corretores, especialmente aos pro� ssionais 
ainda não sindicalizados. 

Além da função crucial de prestar consultoria aos corretores, a Aconseg-SP 
acredita que as assessorias podem – e devem – auxiliar os parceiros para a venda 
quali� cada. De nossa parte, rea� rmamos o compromisso de apoiar as assesso-
rias nessa empreitada, além de reforçar nossas ações em prol das associadas.

Boa leitura!

Marcos Colantonio
Presidente da Aconseg-SP
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Parceiros

A maioria dos corretores tem como carro-chefe o seguro de automóvel, po-
rém, muitos têm investido na ampliação do portfólio e os resultados têm 
sido grati� cantes. Como é o caso de Wilson Salustre, da corretora Nicola 

Neto, fundada por seu pai em 1964, com o seguro residencial. 
Segundo ele, “o automóvel ainda é a porta de entrada e nós buscamos identi� car 

as necessidades dos clientes. Percebemos que muitos utilizam a assistência do seguro 
e, com esta brecha, oferecemos o residencial que ainda tem como grande apelo assis-
tências oferecidas na apólice”, diz. 

Residencial
Mais do que as assistências cobertas, a consultoria que ele faz para os seus clientes 

é voltada à importância de proteger o patrimônio. “Mostramos que o seguro residen-
cial vale muito a pena. Muitas vezes a residência é o único bem do cliente. Também 
mostramos que para os que contratam assistência avulsa é mais vantajoso ter esta 
cobertura na apólice”, informa.  

Oportunidade que ele também identi� cou nos condomínios, pois nem sempre 
moradores de apartamentos sabem que não estão cobertos. “Muitos justi� cam que 
o prédio está segurado, mas a apólice contempla a área comum e não o conteúdo do 
apartamento”, comenta.

Outro ponto que ele destaca é a comparação comum entre as pessoas em 
relação ao prêmio do seguro de automóvel. “Elas tomam como base o preço do 
seguro do automóvel imaginando que o do residencial é muito maior, quando na 
verdade é ao contrário”. 

Com uma participação de 30% nos negócios da corretora, que atua em todos os 
ramos, exceto saúde e capitalização, Salustre conta que todos os meses novas apóli-

ces do residencial são fechadas e que as 
renovações são constantes. “Mas o que 
gostaríamos mesmo é que o residencial 
e o condomínio tivessem uma partici-
pação maior, de 70%”, revela.

E mercado não falta. “Principal-
mente em um momento de crise, as 
pessoas se conscientizam mais para es-
tarem protegidas, talvez porque a fonte 
de renda tenha diminuído e se houver 
algum contratempo será mais difícil ar-
car com as despesas. Momentos como 
estes podem ser de oportunidades. Ou-
tro segmento que também temos para 
explorar é o vida”, sugere. 

Vida
Representantes de uma operado-

ra de telefonia móvel, José Henrique 
Pereira de Souza e seu sócio, da Click 
Mais Seguros, começaram a atuar com 
seguros para smartphones a pedido dos 
clientes das empresas que atendiam.

“Começamos com seguros para ce-
lulares e como tínhamos em nossa car-

Corretores ampliam 
portfólio e mostram 

as oportunidades 
que há no mercado
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Parceiros

teira 80% de pessoas jurídicas, procu-
ramos diversi� car o nosso portfólio de 
produtos. Hoje, nós temos especialistas 
por segmentos, somos uma equipe de 
oito pessoas”, conta Souza.

E um dos segmentos da Nicola Neto 
é o seguro de vida empresarial, aten-
dendo convenções trabalhistas. “É um 
produto bem acessível para as empresas 
e fácil de vender. As coberturas das se-
guradoras são praticamente as mesmas 
e às vezes há uma cláusula acessória a 
mais em uma delas”, diz. 

Atuando com várias seguradoras, 
Souza explica que para os clientes o que 
faz a diferença é qual companhia con-
tratar. “Eles têm preferências e eu faço a 
consultoria mostrando quais são as que 
melhor lhes atendem”. De acordo com 
ele, para vender o vida é preciso gerar 
necessidade e ter volume. 

Ele explica que “pelo fato de o va-
lor do seguro ser baixo é preciso fechar 
negócios com muitas empresas para 
ter retorno. Este é o maior desa� o do 
seguro de vida, o volume, mas por ser 
um produto muito acessível, ele é um 
investimento para a empresa e também 
abre portas para outros seguros”, expõe. 

Tanto que em cada um dos clientes 
atendidos pela sua corretora, em mé-
dia, são quatro ou cinco outros segu-
ros colocados. Diversi� cação que traz 
vantagens para eles e para os clientes. 
“É muito mais fácil o cliente ligar para 
um único corretor e resolver todos os 
seus seguros do que ligar para cada um 
que lhe atende em apólices especí� cas. 
E para nós, é mais � delização”, conclui. 

Empresarial 
A Vila Nova Corretora de Seguros 

iniciou suas atividades no ano de 1982. 
Corretora de um banco que atuava com 
seguros empresariais, ela buscou neste ni-
cho atender os clientes já existentes, mas 
sempre procurando diversi� car a oferta de 
produtos. 

“A carteira de automóvel estava se 
perdendo no banco e começamos a 
operar com este produto e também 
com outras linhas. Posteriormente, o 
banco ‘quebrou’ e � camos com a cartei-

ra do seguro empresarial”, conta Mar-
cos Antonio Durand Sola. 

Hoje a Vila Nova é uma corretora 
com tradição de seguros para empre-
sas de pequeno e médio portes. Sobre 
a colocação do produto, Sola lamen-
ta que muitas atividades ainda sejam 
excluídas. “Desde o � m do mono-
pólio do IRB há muita restrição no 
seguro empresarial, muitas atividades 
não são aceitas, e temos que vender o 
produto duas vezes, para o cliente e 
para a seguradora”, revela.

Segundo ele, “as seguradoras têm 
negociado a exclusão de várias ati-
vidades para conseguirem melhores 
taxas com seus resseguradores. Mas 
acreditamos que com o tempo isso 
se acomodará, inclusive, a assessoria 
tem nos ajudado na colocação de al-
gumas atividades junto às segurado-
ras. Ela também nos abriu caminho 
para outros ramos, como o Garantia, 
nos dando suporte”. 

Com um portfólio de produtos de 
vários segmentos, Sola defende a ne-
cessidade da diversi� cação. “A concor-
rência está muito grande, diminuiu o 
número de seguradoras e muitos que 
trabalhavam nelas passaram a atuar 
como corretores de seguros. É preciso 
buscar novos ramos, oportunidades de 
mercado e carteiras as quais a concor-
rência não seja tão forte”, orienta. 

Odontológico 
Na Help Corretora de Seguros, 

Wilson Gerson Colombo, começou 
no caminho oposto de muitos corre-
tores. Ao invés de focar no seguro de 
automóvel, desde 2010, o seu carro-
chefe são o saúde e odontológico que, 
juntos, somam 30% de sua produção. 

E ele explica o motivo: “hoje 90% 
das corretoras são voltadas para o se-
guro de automóvel é há uma guerra 
de preço. Eu faço este seguro para os 
clientes que me pedem. Já no saúde e 
odontológico não há guerra de preço, 
o foco é o atendimento aos clientes. 
É um produto mais fácil de traba-
lhar”, compara.

Especificamente no odontológi-
co, ele destaca o baixo custo como 
vantagem competitiva. “Assim, mui-
tas vezes ele se torna porta de en-
trada na empresa e mostrando a sua 
prestação de serviço você consegue 
colocar outros produtos de sua car-
teira no mesmo cliente, até mais do 
que o saúde, cujo custo é maior”.

Benefícios que na opinião de 
Colombo ainda não são tão nítidos 
para os empresários. “Nem todos 
perceberam que benefícios concedi-
dos aos funcionários são uma forma 
de reter mão de obra qualificada. O 
produto odontológico dá retorno à 
empresa e é acessível”, finaliza.

José Henrique Pereira de Souza

Wilson Gerson Colombo

“Principalmente em um momento de crise, as 

pessoas se conscientizam mais para estarem 

protegidas, talvez porque a fonte de renda tenha 

diminuído e se houver algum contratempo será 

mais difícil arcar com as despesas”

“Este é o maior desafio do seguro de 

vida, o volume, mas por ser um produto 

muito acessível, ele é um investimento 

para a empresa e também abre portas 

para outros seguros”
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O primeiro almoço de 2016 da Aconseg-SP foi realizado em fevereiro, 
com os diretores da Suhai Seguradora, que comentaram sobre a atua-
ção da empresa no mercado, enfatizaram a importância das assessorias 

no sucesso da seguradora no ano passado e reforçaram a parceria e expectativa de 
crescimento para esse ano.

“Tivemos um ano de 2015 interessante e surpreendente, e parte desse sucesso foi 
graças à parceria que possuímos com vocês. Hoje já temos 19 assessorias que estão 
conosco, por isso tivemos um ano aquecido com alguns resultados relevantes. E que-
remos reforçar nossa parceira sólida, não somente em 2016, mas por muitos anos”, 
enfatiza o diretor comercial, Robson Tricarico.

O presidente da seguradora, Fernando Soares, reforçou a importante união com 
a Aconseg-SP durante o ano passado. “A Aconseg-SP foi de suma importância para 
nós no ano de 2015, essa parceira com as assessorias foi parte importante para nos-
so sucesso. Para a Suhai, o ano que passou foi muito bom. Apesar de ser difícil na 

economia em geral, cres-
cemos 100% em 2015 e 
no � nal do ano atingimos 
40 mil segurados, além 
disso, nossa sinistralidade 
diminuiu e assim conso-
lidamos nossa estratégia, 
conseguimos nos diferen-
ciar no produto de furto 
e roubo, entender bem o 
cliente, fazer uma acei-
tação boa e preci� car da 
melhor forma. Desta for-
ma, chegamos em 2016 
com estrutura sólida para 
continuar crescendo”.

Para esse ano, a Suhai 
implementará novas co-

berturas.  “Agora em 2016 colocaremos 
cobertura para perda total por colisão 
e terceiros. Manteremos o carro-chefe, 
que é furto e roubo, mas iremos adicio-
nar essas coberturas no nosso produto. 
Além disso, expandiremos para o res-
tante do Brasil e chegaremos ao norte 
e nordeste no meio do ano”, comenta 
Soares.

Parceria 
O presidente ressalta que as assesso-

rias são o principal canal de distribuição 
hoje. “Vocês representam parte impor-
tante da nossa estratégia de crescimen-
to. Hoje 50% da nossa produção pro-
vêm das assessorias e nossa expectativa 
é ampliar esse relacionamento, ao ponto 
de que 70% venham das assessorias até 
o � nal do ano. Para 2016 nossa perspec-
tiva é crescer 65%”.

Em relação à estrutura e sinistrali-
dade, a seguradora apresentou números 
signi� cativos. “Em prêmio de automóvel, 
produzimos 52 milhões de reais, tivemos 
sinistralidade de 43%, a nossa DA (des-
pesas administrativas) � ca em torno de 
30% e esse ano já está em 20%, isso por-
que crescemos muito e diluímos a despe-
sa administrativa. En� m, a empresa está 
sólida, 100% saudável, com estrutura de 
capital sólida”, explica Fernando Soares.

Marco Suhai, presidente do conse-
lho da seguradora, também destacou a 
importância das assessorias. “Não que-
remos concorrer com as maiores, que-

Relacionamento

Seguradora pretende fortalecer a parceria 
com corretores que atuam com assessorias

Marcos Colantonio, presidente 
da Aconseg-SP e Marco 
Suhai, presidente do conselho 
da Suhai Seguradora
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remos trazer essa proteção para quem 
ganha menos, tem um carro mais velho, 
que não foi aceito pelas seguradoras 
maiores, e tudo isso através do corretor 
de seguros, já que não estamos ligados 
aos grandes bancos, queremos através 
desse pro� ssional trazer nossa expansão 
e com isso, nosso principal foco é traba-
lhar com assessoria”.

Ele salienta ainda que já conta com 
as assessorias para seu crescimento e as 
coloca como parte do plano de expan-
são para os próximos anos. “O melhor 
ainda está por vir, esse é só o começo, 
porque viemos ao mercado para � car, 
pois nossos planos são para décadas, 
com foco para sempre trabalhar com as 
assessorias”.

Sobre a oferta de seguros para car-
ros antigos, o diretor de produto, Jorge 
Martinez, ressalta a visão da empresa 
sobre seguro popular e os re� exos para 
a companhia. “O que pode acontecer 
é que o seguro das outras seguradoras 
para carros mais antigos � cará mais 
competitivo, por conta das peças usadas 
e certi� cadas pelos desmanches. Porém, 
nós continuaremos com nosso diferen-
cial de cobertura exclusiva de roubo e 
furto, de perda total, mas ainda temos 
margem boa de manobra”.

Para o presidente da Aconseg-SP, 

Marcos Colantonio, saber que as asses-
sorias são prioridade para a Suhai traz 
boas perspectivas. “Tudo o que quere-
mos é que assessorias sejam reconheci-
das dessa forma. Com a entrada desses 
novos produtos facilitará ainda mais a 
colocação da seguradora para os corre-
tores de seguros que atuam em parceria 
com as assessorias”.

Robson Tricarico, diretor comercial da Suhai Seguradora

Fernando Soares, presidente da Suhai Seguradora
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Parceria

R
ecentemente foi � rmada uma 
parceria entre o Sincor-SP e a 
Aconseg-SP com o objetivo de 

incentivar a capacitação dos corretores 
de seguros. Alexandre Camillo, presi-
dente do sindicato, a� rma que a meta 
é se aproximar do corretor de pequeno 
porte, que na maioria das vezes é o par-
ceiro principal das assessorias. 

Segundo ele, “com esta proximidade, 
nós queremos levar para estes corretores a 
mensagem do que o Sincor-SP tem feito 
para o mercado de corretagem e estimulá-
los a associar-se”, enfatiza Camillo. 

Como exemplo, ele cita ações como 
a capacitação de corretores, difusão do 
conceito do empreendedorismo e do 
censo de oportunidades que os cor-
retores têm mediante a diversi� cação 
de produtos e de integrantes de suas 
carteiras. “São ações em conjunto que 
deram resultados e os números do mer-
cado de 2015 comprovam”, acrescenta. 

Ele esclarece que o foco são correto-
res de pequeno porte, mas que as asses-
sorias também são parceiras dos de mé-
dio e grande portes, que muitas vezes 
têm pouca produção em determinadas 
seguradoras. E que, quanto mais corre-
tores associados, mais força se tem no 
mercado. “O que é benefício para toda a 
cadeia produtiva do setor e melhor ain-
da para a Aconseg-SP”, diz.

Camillo também destaca a sinergia 
entre as entidades. “Diariamente, as 

assessorias estão junto aos corretores 
os auxiliando no seu aprimoramento e 
o papel do sindicato é justamente pro-
mover o desenvolvimento da categoria. 
Nós temos estrutura, a orientação e re-
cursos para este objetivo e a Aconseg-
SP, o contato constante com os correto-
res que queremos atingir”, a� rma. 

O executivo adianta que em breve será 
apresentado à Aconseg-SP o novo proje-
to do sindicato para novos sócios e que, 
com a participação de ambas as entida-
des, um novo produto será desenvolvido 
e somado à grade de benefícios aos sócios. 

Camillo informa que também foi 
criada uma agenda de reuniões bimes-
trais entre as entidades. “Com base nas 
informações e acessos que temos ao 
mercado, discutiremos questões rele-
vantes do setor como um todo; os desa-
� os e as oportunidades”, conclui. 

Aconseg-SP e Sincor-SP firmam parceria para 
estimular capacitação dos corretores de seguros

Expectativas
Nas palavras de Marcos Colantonio, 

presidente da Aconseg-SP, a parceria 
vem para bene� ciar os corretores par-
ceiros das assessorias. “Há muitos cor-
retores que ainda não são sindicalizados 
e vamos mostrar para eles os benefícios 
que o Sincor-SP oferece e a importância 
deles serem sindicalizados”, comenta. 

De acordo com Colantonio, “corretor 
sindicalizado é corretor forte. Ele tem o 
sindicato trabalhando em seu benefício, 
representando-o junto às seguradoras e 
instituições. É muito importante ele ser 
sindicalizado para ter este benefício.

Jairo Christ, diretor do Interior da 
Aconseg-SP, acrescenta: “esta aproxima-
ção com o Sincor-SP trará para nós uma 
exposição maior da própria associação, 
permitindo que façamos algumas parce-
rias com interesses em comum”, diz.

Como exemplo, ele cita o seguro de 
Responsabilidade Civil para todos os cor-
retores. “E também em conjunto, nós fa-
remos um trabalho em relação aos novos 
associados, para que os corretores parcei-
ros sejam sindicalizados e tenham os be-
nefícios que o Sincor-SP oferece”, � naliza.

Marcos Colantonio, presidente da Aconseg-SP

Alexandre Camillo, presidente do Sincor-SP
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E
m tempos de crise, a Aconseg-SP tem focado esforços para que corretores 
parceiros das assessorias busquem alternativas, potencializem suas carteiras 
e estejam atentos às oportunidades. Nesta matéria, quem dá as dicas para 

este caminho é Sergio Ricardo de Magalhães Souza, executivo do mercado de segu-
ros há mais de 20 anos, sócio-diretor da Gravitas AP - Consultoria e Treinamento, 
especializada em gerenciamento de riscos, seguros e resseguro.

“O corretor de seguros tem que pensar que para tudo o que fazemos na vida 
pessoal ou pro� ssional é necessário ter estratégia e planejamento”, a� rma. Estratégia 
que inclui o marketing, necessário para fazer com que produtos e serviços possam 
ser conhecidos pelos clientes, e também para que eles possam ser informados dos 
diferenciais que esses produtos e serviços têm, criando interesse. 

Segundo ele, “há uma verdadeira caixa de ferramentas que pode ser usada, mas o 
importante é estabelecer um plano de marketing que possa traduzir os objetivos es-
tratégicos da corretora de seguros e, a partir daí, planejar cada uma das ações”, orienta. 

Como exemplo, ele cita que se uma pequena corretora quer crescer no segmento 
de seguros de automóveis deve começar por fazer algumas perguntas. “A primeira 
delas é ‘quanto quer crescer, em quanto tempo?’. A resposta deve dar a direção para 
uma série de decisões, como por exemplo, quais clientes quer ter? Onde prospectá-
los? Como abordá-los? Quantos negócios serão necessários fechar para atingir os 
objetivos?”, pontua.

Diversificação 
Souza orienta que, ao invés de focar no comissionamento, o importante é voltar-

se para o relacionamento. “Assim, o corretor pode passar a fazer parte não somente 
dos negócios de uma pessoa, mas também da sua família e amigos, porque a melhor 
das estratégias de crescimento de carteira é a indicação pessoal e isso só acontece 
quando o cliente se sente bem atendido”. 

Ele complementa que “a diversi� cação de carteira é natural e desejada, mas pou-
cos se capacitam de verdade para isso. Quem não diversi� ca dá oportunidade para 
que outros façam”. 

No relacionamento com o cliente, ele aponta algumas falhas. “Alguns corretores 
visitam seus clientes apenas na renovação dos seguros de automóveis, quando o fazem. 
Muitos apenas enviam e-mail com cotações e cartões de aniversário; a comunicação 
quase não existe e assim os negócios não prosperam. Há uma máxima no futebol que 
diz que quem pede, recebe, mas quem se movimenta tem prioridade”, compara. 

O sucesso, destaca o especialista, “está em fazer contato com os clientes e pergun-
tar, criar interesse, chamar atenção para serviços que ele já tem e não utiliza. A partir 
daí as demandas aparecem. E, ainda, criar o hábito de “visitar” a concorrência é muito 
salutar, sobretudo no ambiente digital. 

Em suas palavras, “isso serve para entender estratégias de serviços e criar ben-
chmarks. A diferenciação vem da inovação e da criatividade, mas isso quando se 

está antenado com as necessidades dos 
clientes. Para isso só há uma regra: ou-
vir”, esclarece.

Mantenha o cliente
Souza orienta que um bom plane-

jamento de marketing deve levar em 
consideração estratégias para manter 
clientes e para conseguir novos, prefe-
rencialmente, por indicação dos atuais. 
“Qualquer livro sobre marketing dirá 
que conseguir um novo cliente é 4, 5 
ou 10 vezes mais difícil do que manter 
um cliente atual. Apesar desse número 
sempre mudar, o conceito por trás dessa 
ideia é extremamente válido”, diz.

Ele esclarece que o principal moti-
vo para isso acontecer é o fato de que o 
cliente atual já absorveu a “carga de con-
vencimento” necessária para optar pela 
empresa. “Já o cliente novo precisa pas-
sar por todo um processo de reconhecer 
a demanda, conhecer a sua marca, aceitar 
que você é a melhor opção para satisfa-
zer a demanda e se convencer que o pro-
duto/serviço entregue possui um valor 
maior do que o preço cobrado”, compara.

Dicas

O segredo está no relacionamento com o cliente. As oportunidades estão na sua frente

Sergio Ricardo de Magalhães Souza, 
sócio-diretor da Gravitas AP
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Dicas

De acordo com ele, além da venda 
para o cliente atual ser mais fácil, há a 
possibilidade de indicações para outros 
clientes e acrescenta: “outra caracterís-
tica interessante da � delização é que, 
ao monitorá-la, você consegue uma 
noção sobre a qualidade do seu serviço 
muito maior do que qualquer pesquisa 
de opinião”.

Prospecção no 
mundo digital 
Como dica de prospecção de clientes 

no universo digital, Souza começa por 
dizer que este mundo não é para ama-
dores e que se faz necessário um plano 
de mídias digitais com especialistas, 
como se preparar para atuar de forma 
dinâmica, porque é um mercado de pre-
sença, frequência e conteúdo.

Ele destaca que geralmente um site 
vendedor faz efeito contrário: afasta os 
clientes, ao contrário de um site onde 
eles possam encontrar informações re-
levantes, como por exemplo, telefones 
dos serviços de assistência 24 horas 
das seguradoras.

Souza enfatiza que informações 
como esta disponível no site do corretor 
agrega valor, � deliza clientes e estabe-
lece vantagem competitiva. “Mais que 
isso, transforma o site em referência. 
Aparentemente não se está vendendo 
nada, mas quando o cliente compara o 
serviço com os corretores concorrentes 
a coisa muda de � gura”, expõe. 

As estratégias de prospecção digital 
não são simples e exigem investimento 
de tempo e dinheiro, mas têm se mos-
trado muito interessantes. Para � nalizar, 
Souza comenta que usar o LinkedIn, 
Facebook, Instagram, Google, Yahoo e 
outras redes sociais podem levar a men-
sagem que se quer.

“O importante é perceber que em 
tempos do Marketing 3.0, as pessoas 
querem interagir, comentar, discutir e 
expor suas opiniões, sobretudo quando 
identi� cam valor nas mensagens. Assim, 
não se trata de encontrar clientes em um 
primeiro momento, mas de arrebatar se-
guidores e admiradores”, conclui. 

Performar mais com a mesma estrutura

Confira as 10 dicas de Sergio Ricardo de Magalhães Souza 

Não dê descontos que 
possam comprometer 
as margens

Aproxime-se ainda 
mais dos clientes 
tradicionais

Corte despesas 
supérfluas

Reúna sua equipe, 
ouça ideias e 
discuta soluções

Racionalize os custos Capacite a sua equipe

Não aceite vender por 
qualquer preço e para 
qualquer um

Novos bons clientes 
são importantes, 
mas os antigos são 
mais ainda

Negocie melhor com 
seguradoras conhecidas 
e tradicionais

Use bem o tempo, 
aproveite-o para pensar o 
negócio, traçar estratégias 
e fazer acontecer

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10
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N
a segunda edição da pre-
miação das melhores as-
sessorias da Sucursal São 

Paulo da SulAmérica, as associadas 
da Aconseg-SP foram as mais pre-
miadas. O evento foi realizado em 
São Paulo, em fevereiro.

Luciano Lima, diretor da regio-
nal São Paulo - Capital da SulAmé-
rica, diz que o objetivo é reconhecer 
o trabalho destes importantes par-

ceiros de negócios. “Os corretores 
que operam junto às assessorias tra-
balham com esforço e dedicação o 
ano todo, e por isso esta premiação 
faz todo sentido”, acrescenta. 

A premiação contou com a parti-
cipação de 19 assessorias e o critério 
adotado foi o volume de produção 
em cada ramo de seguro. “Tivemos 
também uma premiação especial, com 
foco na produção média por corretor”, 
especi� ca Lima.

Segundo Marcos Colantonio, pre-
sidente da Aconseg-SP, “90% das 
premiadas foram as assessorias asso-
ciadas à entidade, e nós estamos mui-
to felizes com o resultado”, disse. A 
sucursal assessorias da SulAmérica é 
a segunda maior da diretoria de São 
Paulo, e com um mix de produtos bas-
tante variado.

Premiação

As associadas da 
Aconseg-SP foram as 
mais premiadas, com 
uma carteira bastante 
diversificada

Na premiação, os ramos contem-
plados foram auto, massi� cado, saúde, 
odonto, vida, previdência e assessoria 
mais produtiva (maior volume de pro-
dução média por corretor). 

Para ilustrar a diversi� cação da 
produção das assessorias junto à 
SulAmérica, Colantonio informa 
que o automóvel já não é tão o carro-
chefe. “Ele representa entre 30% e 
35% da produção. Metade é o saúde e 
os ramos multirrisco, empresarial, vida 
e capitalização totalizam os 100% da 
produção na companhia”, pontua. 

Para � nalizar, Luciano Lima infor-
ma que a � lial assessorias representa 
atualmente 18% de toda a produção 
da regional São Paulo – Capital da 
SulAmérica e que, nos últimos anos, 
esta participação aumentou dois pon-
tos percentuais.
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A SulAmérica está de casa nova 
em São Paulo, no bairro de Pi-
nheiros. A estrutura segue os mais 
avançados conceitos de constru-
ção verde, como uso de materiais de baixo impacto ambiental, 
descarte adequado de resíduos de obras, reuso de águas oriun-
das dos lavatórios e incentivo à reciclagem.
“Temos orgulho de entregar para nossos colaboradores e par-
ceiros uma estrutura ampla, moderna e confortável que, além 
de atender as necessidades tecnológicas e operacionais da em-
presa, contribuirá para a revitalização de uma das regiões mais 
tradicionais da cidade de São Paulo”, diz o presidente da SulA-
mérica, Gabriel Portella. 
Ao optar por Pinheiros, a companhia assumiu o compromisso 
de apoiar iniciativas da administração municipal de moderniza-
ção e valorização do bairro.

SulAmérica tem nova

sede em São Paulo
VENDAS DO SEGURO RESIDENCIAL

da Bradesco Seguros

CRESCERAM 15,4% NO PAÍS

O desempenho do seguro 
residencial da Bradesco 
Seguros em 2015 de-
monstra que as famílias 

brasileiras estão cada vez mais conscientes da necessidade 
de proteger suas casas. No período, as vendas de apólices re-
sidenciais atingiram R$ 438,5 milhões, 15,4% a mais que em 
2014. O desempenho foi superior ao do mercado, que apre-
sentou evolução de 6,4%, segundo a Susep. 
Em São Paulo, as vendas de seguros residenciais da empresa 
cresceram 10,2% se comparadas a igual período de 2014, to-
talizando R$ 158 milhões em prêmios. O percentual é superior 
ao registrado pelo mercado paulista, que decresceu 6%, tam-
bém conforme a Susep. 
Há seis anos consecutivos, o seguro residencial da Bradesco Se-
guros é considerado a ‘Escolha Certa’ por levantamento realizado 
pela ProTeste - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor.

A Yasuda Marítima lançou o se-
guro Auto Supremo Yasuda Marí-
tima, desenvolvido para atender 
às necessidades de proprietários 
de veículos de valor superior a 
R$ 100 mil. O produto inclui co-
berturas especí� cas e pacotes 
personalizados, com uma série 
de serviços de alto padrão reu-
nidos em uma única rede de 
atendimento. 

“A Yasuda Marítima busca 
inovar e disponibilizar aos segurados o que há de melhor no 
mercado. Com o Auto Supremo vamos atender um público que 
tem por hábito demandar serviços especializados e bastante 
especí� cos. O produto é um pacote completo com coberturas 
que garantem tranquilidade, segurança e conforto aos donos 
de veículos de luxo”, a� rma Adriano Fernandes, superintenden-
te de Produtos Auto da Yasuda Marítima Seguros.

guro Auto Supremo Yasuda Marí-
tima, desenvolvido para atender 
às necessidades de proprietários 
de veículos de valor superior a 
R$ 100 mil. O produto inclui co-
berturas especí� cas e pacotes 
personalizados, com uma série 
de serviços de alto padrão reu-
nidos em uma única rede de 
atendimento. 

Adriano Fernandes, 

superintendente da Yasuda 

Marítima Seguros

Yasuda Marítima
investe no segmento

de veículos de luxo

A Tokio Marine anunciou recen-
temente que João Luiz de Lima é 
o novo diretor Comercial Nacional 
Varejo e � cará no comando das 
nove regionais da companhia, in-
cluindo SP Capital, SP Interior I, SP 
Interior II. Uma de suas missões é 
manter a expansão do canal varejo, 
que hoje representa 71,5% da pro-
dução da companhia, que foi de 
R$ 3,82 bilhões em 2015. 

“Planejo fortalecer as ações 
que já vinham sendo desen-
volvidas, compartilhando co-
nhecimento e estimulando as 
equipes a aprimorar os proces-
sos de forma contínua. Isso será 
fundamental para alcançarmos 
a produção de R$ 4,3 bilhões em 
2016”, a� rma o executivo.

Outra mudança de cargo é de George Dutra, que passa a 
ocupar o posto de superintendente Comercial Varejo SP - Ca-
pital. “Nós vamos aprimorar processos, sempre ouvindo su-
gestões dos gestores das sucursais, e aumentar ainda mais a 
proximidade com os corretores e assessorias”, diz. Em 2015, a 
Regional São Paulo-Capital cresceu 15% em relação ao ano an-
terior, com uma produção de R$ 468 milhões.

Mudanças de cargo na Tokio Marine

Outra mudança de cargo é de George Dutra, que passa a 

Parceiras

João Luiz de Lima, di-
retor comercial nacional 
varejo da Tokio Marine

George Dutra, 
superintendente 
comercial varejo SP - 
Capital da Tokio Marine

Gabriel Portella, 
presidente da 

SulAmérica
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Quem se lembra da crise ener-
gética de 2001 e a sobretaxa 
na conta de consumo imposta 
pelo governo, lembra também 
que foi preciso aprender a ra-
cionalizar, o que se tornou um 
hábito. O mesmo vale para evi-
tar desperdícios na corretora, 
o que se traduz em redução de 
custos, tão necessária no cená-
rio atual do País e que, futura-
mente, se reverte em ganhos.
O primeiro passo é conhecer 
de fato quais são os reais cus-
tos e buscar alternativas mais 
baratas, como exemplo, jun-
to às operadoras de telefonia 
e/ou de prestadoras de servi-
ços de internet. Uma dica é 
utilizar sistemas vinculados à 
rede de computadores como 
o VoIP e o Skype, ou adquirir 
planos corporativos de tele-
fonia móvel e/ou � xa. 
Também é importante en-
volver as pessoas que fazem 
parte da equipe para veri� car 
desperdícios de materiais ou 
serviços. Lembre-se que o 
resultado é sempre melhor 
quando todos estão envol-
vidos. Outra dica é otimizar 
os canais de atendimento, 
como o uso do e-mail, entre 
outros, desde que isso não 
comprometa o relaciona-
mento com o seu cliente.

corporativa

Dicas de
para um mundo mais 
Sustentabilidade

SEGURO

Sustentabilidade

Panorama

No guarda-chuva da Aconseg-
SP estão 24 assessorias associadas 
que representam em torno de oito 
mil corretores. Uma parceria que ao 
longo dos anos tem gerado ótimos 
resultados com a missão de desen-
volver a cultura do seguro. 

Segundo Marcos Colantonio, 
presidente da Aconseg-SP, as as-
sessorias atendem os corretores 
operacionalmente, tecnicamente 
e comercialmente. “Em relação às 
seguradoras, o nosso objetivo é co-
locar os produtos delas na prateleira 
do corretor. Um trabalho em con-
junto que faz com que a produção 
das companhias cresça de maneira 
uniforme”, acrescenta.

Ele enfatiza que “os corretores 
têm nas assessorias a retaguar-
da para oferecer aos seus clientes 
um mix de produtos, um leque de 
oportunidades para que possam ga-
rantir a � delidade 
de seu cliente, 
deixando-o co-
berto em todas 
as suas necessi-
dades, desenvol-
vendo a cultura 
do seguro”. 

Sobre diversi-
� cação, ele conta 
que “as vendas 
de veículos novos 

diminuíram 
e é uma opção 
para o corretor diversi� -
car sua carteira, como também para 
a seguradora. A nossa área comer-
cial vai ao corretor e lhe apresenta 
os produtos das seguradoras que 
trabalham conosco. Conhecendo os 
produtos ele tem muito mais facili-
dade em oferecer ao cliente”.

Retratando um balanço de 2015, 
Colantonio diz que “a crise pas-
sou longe do nosso mercado. Nós 
crescemos bastante e todas as se-
guradoras que trabalham conosco 

foram muito bem no 
ano passado. Temos 
muito a expandir 
e iremos colher os 
frutos de tudo o que 
foi feito. Sempre 
há o que melhorar 
na nossa produção 
e na relação com 
o consumidor. O 
importante é tra-
balhar com resulta-
dos”, conclui. 

Parceria com os corretores de seguros 
que resulta em diversificação da carteira 
e aumento de produção

ano passado. Temos 
muito a expandir 
e iremos colher os 
frutos de tudo o que 
foi feito. Sempre 
há o que melhorar 
na nossa produção 
e na relação com 
o consumidor. O 
importante é tra-
balhar com resulta-
dos”, conclui. 

Marcos Colantonio, 
presidente da 
Aconseg-SP
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