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O preocupante momento econômico demanda maior empenho dos players 
do mercado segurador. Aos corretores, uma alternativa estratégica é a diversi-
� cação de suas carteiras. Esse movimento é defendido pela Aconseg-SP pois 
acreditamos que dessa maneira o corretor exerce uma venda consultiva, tanto 
aos clientes que já fazem parte de sua carteira, como aos novos entrantes.

Nessa edição, a revista da Aconseg-SP traz uma matéria sobre a importân-
cia da diversi� cação para os pro� ssionais que atuam com as assessorias, com 
relatos de corretores que a partir da venda do seguro de auto expandiram as 
opções de produtos aos clientes. Um bom exemplo mencionado é o seguro de 
responsabilidade civil pro� ssional.

Outro destaque dessa edição é uma matéria sobre os benefícios do trabalho 
conjunto entre corretores e assessorias de seguros. Entre as vantagens mencio-
nadas por representantes da Aconseg-SP, incluem-se o maior acesso às segura-
doras, aumento de produtividade e quali� cação.

Nesse sentido, a edição conta também com uma matéria sobre os novos associa-
dos da entidade. Vale frisar que a representatividade da Aconseg-SP no mercado, 
conquistada ao longo dos anos, é um dos fatores atrativos para as assessorias.

Com a proximidade da realização do XVII Conec, que ocorrerá em outubro, 
trazemos uma entrevista com a 2ª vice-presidente do Sincor-SP, Simone Cris-
tina Fávaro Martins. Participar do Conec agrega conhecimento e traz oportu-
nidades de expansão de networking. A Aconseg-SP estima que os pro� ssionais 
que atuam com as assessorias estejam atentos a essa oportunidade.

Boa leitura!

Marcos Colantonio
Presidente da Aconseg-SP
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D
iretor da Tartari Corretora de Seguros, Ailton Antonio Tartari, perce-
beu que entre seus clientes de seguro automóvel havia pro� ssionais que 
atuavam nas mais diversas atividades. Ele, que já tinha o RC Pro� ssional 

e conhecia bem o produto, sabia o quanto seria bené� co para seus clientes. 
“Percebi que os meus clientes tinham a necessidade desse seguro e quando você é 

o segurado sabe que o RC Pro� ssional é um excelente investimento pelos benefícios 
que ele tem. Mas é um produto que requer persuasão de venda”, revela. 

Foi assim que, a partir de 2008, ele ampliou a sua carteira com o RC Pro� ssional 
para seus clientes engenheiros, médicos, dentistas, corretores de imóveis, entre ou-
tros. “Hoje, eu tenho uma carteira muito interessante de contabilistas, pro� ssionais 
que são muito vulneráveis”, exempli� ca. 

Ele explica o porquê do RC Pro� ssional requerer persuasão. “Quando há des-
conhecimento do produto as pessoas acham que ele é caro. Mas quando você faz 
uma venda consultiva com exemplos reais de pro� ssionais que tiveram que indenizar 
terceiros, há uma conscientização”, a� rma. 

Exemplos reais que são buscados em sites judiciários, entre casos de condenações 
e execuções. “Ainda há muita resistência quando se fala somente do produto. Por isso, 
buscamos ilustrar situações reais para os clientes, claro que sem citar os nomes dos 
pro� ssionais envolvidos”, ressalta.

Entre as atuais vantagens do RC Pro� ssional, ele pontua as facilidades das cota-
ções online e a redução do valor do prêmio. “Com a tecnologia é tão fácil vendê-lo 
como o seguro automóvel. Os custos do produto também reduziram bastante, o que 
facilitou muito a comercialização”, diz. 

Ainda de acordo com ele, “no Brasil, à medida que as pessoas estão entendendo seus 
direitos elas buscam soluções � nanceiras, motivo pelo qual aumenta a demanda pelo RC 
Pro� ssional”, diz, acrescentando que na corretora está sendo formado um pro� ssional 
para se dedicar somente ao RC Pro� ssional, ao RC Obras e riscos de engenharia. 

Seguro garantia
Assim como Tartari, Jurandyr Ribeiro Arroio, da Plenty Seg Corretora e Admi-

nistradora de Seguros, também começou a sua corretora tendo como carro-chefe 
o seguro de automóvel, ampliou o mix e há praticamente 10 anos passou a atuar 
também com o seguro garantia.

“Nós já trabalhávamos com seguros empresariais e as empresas demandavam diver-
sos tipos de seguros, entre eles o seguro garantia. No começo não foi fácil, mas à medida 
que elas perceberam as vantagens em liberar seus balanços para acesso ao crédito, a 
aceitação foi crescendo e a própria difusão do produto ajudou bastante”, recorda-se. 

Segundo ele, “o seguro garantia é de fácil contratação e importante por representar 
uma garantia a todos os envolvidos, principalmente a nível contratual. É um seguro que 
representa uma economia para as empresas tanto na sua contabilidade como em seus 
recursos � nanceiros, quando ela precisa despender de um montante de uma vez só”.

Sobre especialização, Arroio esclarece que o seguro garantia requer conhecimen-

to do próprio produto e dos negócios 
de seus clientes. “Mas conforme você 
vai fechando apólices, � ca mais fami-
liarizado com a linguagem contratual e 
passa a conhecer os meandros de cada 
empresa e segmento”, diz. 

Conhecimento que, segundo ele, é 
indispensável para atuar em qualquer 
ramo. “Quem trabalha com seguros 
tem que obrigatoriamente conhecer 
um pouco de tudo, pois você lida com 
os mais diversos tipos de clientes e tem 
os mais diversos tipos de negócios em 
suas mãos”, defende.

Para � nalizar, ele diz que “o corre-
tor tem que ser curioso e buscar saber 
como funciona a atividade de seu clien-
te para que possa atender melhor as 
suas necessidades”, o que se traduz na 
venda consultiva.

Seguros empresariais
Atendendo desde o pequeno cliente 

até as grandes indústrias no que tan-
ge seguros empresariais, José Roberto 
Comite, CEO do JCTM Group, levou 
para a sua corretora a experiência que 
tinha de 23 anos na gestão de indús-

Afonso Celso Aguiar, da 
AG&K Corretora de Seguros

A partir do seguro de automóvel, corretores mostram como 
diversificaram a carteira com uma venda consultiva

Corretores Parceiros
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trias, criando um time de expertise em 
gestão de riscos.

“Também iniciamos com uma car-
teira de seguro de automóvel e dois 
anos depois começamos a trabalhá-la e 
identi� camos que havia vários segura-
dos, executivos e empresários dos mais 
diversos segmentos e portes, potenciais 
clientes para seguros empresariais”, 
lembra-se.

O primeiro passo foi capacitar-se, 
participar de treinamentos, estudar 
o mercado e toda a parte técnica e de 
gerenciamento de risco. “E a minha ex-
periência em indústria me ajudou mui-
to, pois eu sabia quais coberturas eram 
necessárias tanto para ela como para 
os seus negócios. Tendo conhecimento 
disso, eu comecei a trilhar para ofere-
cer diferenciais aos nossos segurados e 
clientes”, conta.

Comite conta que o segmento PME 
foi fundamental para a estabilização 
de sua carteira de seguro empresarial. 
“Começamos a diversi� car mais em 

cima deste cliente e, com isso, fomos 
convidados a participar de concorrên-
cia e estudos de grandes empresas, dos 
mais diversos segmentos, inclusive nos 
que hoje são considerados riscos decli-
náveis pelo mercado”. 

Para ele, o que há é risco mal traba-
lhado. “Nós somos especializados exa-
tamente na avaliação do risco. Muitas 
empresas nos dizem que já tentaram 
contratar o seguro sem sucesso, isso 
acontece porque não basta ir à empresa 
e mostrar as coberturas, até porque isso 
pode depor contra o corretor por ele ser 
responsável por todas as informações 
prestadas”, alerta.

A expertise, diz ele, consiste em 
orientar o cliente sobre o dimensiona-
mento correto do risco, saber se ele tem 
uma relação dos seus ativos e se eles 
estão devidamente depreciados. “E, o 
mais importante de tudo, ele ter o pla-
no de manutenção preventiva e todos 
os sistemas protecionais efetivamente 
funcionando”, acrescenta. 

Ele recorda-se que a questão do ris-
co declinável veio com a abertura do 
mercado ressegurador que, até então 
com o monopólio do IRB, havia muito 
pouco conhecimento técnico da ope-
ração e muitas facilidades. “Tanto que 
riscos considerados de alta sinistrali-
dade tinham aceitação tranquila, o que 
levou empresas e indústrias a se aco-
modarem; a não investirem principal-
mente em sistemas protecionais. Isso 
mudou muito”. 

Seguro saúde
Com atuação em ramos diver-

sos, Afonso Celso Aguiar, da AG&K 
Corretora de Seguros, conta que teve 
a honra de participar do lançamento 
do primeiro seguro saúde no Brasil e, 
em suas palavras, “seguro saúde é hoje 
a ‘coqueluche’ em relação aos demais 
produtos”, a� rma. 

Aguiar compara com a carteira de 
seguro de automóvel, ainda carro-chefe 
de muitas corretoras. “Diferentemente 
do seguro automóvel, o de saúde ainda 
não está corrompido, pois ele tem re-
gras distintas (produtos PME e empre-

sarial, por exemplo) e a taxa é pratica-
mente a mesma para pequenas e médias 
corretoras”, compara. 

Para ele chega a ser quase incompreen-
sível como o brasileiro se preocupa mais 
em proteger o seu automóvel, do que sua 
vida ou seu patrimônio (residência). “Mas 
este é um trabalho de conscientização que 
deve ser feito”, acrescenta. 

No seguro saúde, ele ressalta que o 
maior divisor de águas foi a lei de nº  

9656/98, que dispõe sobre os planos 
e seguros privados à assistência à saúde. 
“Ela é a mais importante como referên-
cia para o consumidor, pois até então os 
contratos de seguro saúde davam limi-
tes para coberturas”, diz.

Ele comenta que a lei também foi 
relevante para as seguradoras. “Pois elas 
tiraram o produto Pessoa Física do bal-
cão e colocaram no mercado produtos 
PJ, o que foi o grande pulo do gato com 
contratos com entidades de classes”. 

Aguiar conta que no passado o co-
missionamento do seguro saúde era 
bastante vantajoso. “Chegava a ser 
100% maior do que é hoje, inclusive, a 
comissão vitalícia também era bem su-
perior. Hoje, o problema é como sobre-
viver com tantas tratativas bene� ciando 
corretoras maiores e redução da comis-
são”, diz. 

Conforme suas palavras, “são cor-
retoras que têm condições comerciais 
com as seguradoras que não são as mes-
mas para quem comercializa o seguro 
saúde de maneira pulverizada. Quem só 
vende saúde tem que partir para a mas-
si� cação ou não irá sobreviver”, orienta. 

Jurandyr Ribeiro Arroio, da Plenty Seg 
Corretora e Administradora de Seguros

José Roberto Comite, CEO do JCTM Group

Ailton Antonio Tartari, diretor da Tartari Corretora de Seguros

Corretores Parceiros
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Relacionamento

O almoço da Aconseg-SP de 
maio contou com executivos da 
Tokio Marine, que ressaltaram 

a importância das assessorias para o cres-
cimento da companhia.

“Nós temos as assessorias como um 
dos principais canais de venda, tanto 
que considero cada uma delas como 
uma sucursal e nossas despesas não di-
ferem em nada em relação aos nossos 
locais próprios”, enfatizou o presidente 
da Tokio Marine, José Adalberto Ferra-
ra, durante apresentação no almoço.

A importância que a Tokio Marine 
dispõe para as assessorias é comprovada 
pela participação no desenvolvimento 
da companhia em 2015, por exemplo. 
Conforme o diretor comercial nacional 
varejo, João Luiz de Lima, esse canal 
apresentou crescimento de 18,4% du-
rante o período.

Prestação de serviços
Também voltada ao crescimento das 

assessorias, a companhia desenvolveu 
um sistema para a venda de microsse-
guros. “Desenvolvemos uma plataforma 
chamada PVC, Plataforma de Vendas 
para o Corretor, para entrar no mercado 
de microsseguros, que é o seguro de bai-
xo ticket. O corretor colocará o sistema 
nas redes varejistas, con� gurará os pro-
dutos vendáveis naquela loja, e depois 

acompanhará a performance de venda. 
É uma plataforma inteligente que ajuda 
a desenvolver um canal de vendas, como 
uma contribuição da companhia para os 
corretores”, comentou Ferrara sobre a 
ferramenta que está em processo piloto 
e com perspectiva de entrar no mercado 
em breve.

Durante o almoço,  José Adalberto 
Ferrara também destacou a estrutura da 
seguradora em se tratando de prestação de 
serviços. Conforme o executivo, a Tokio 
Marine realiza monitoramento ininter-

rupto do serviço de Assistência 24 Horas.
O presidente da Aconseg-SP, Mar-

cos Colantonio, fez um balanço positivo 
sobre o evento e destacou os resultados 
da parceria das assessorias com a segu-
radora. “O ano de 2015 foi excelente 
para as assessorias que trabalham com 
a Tokio Marine no estado de São Pau-
lo. Das 14 assessorias da Aconseg-SP, 
11 participaram do evento Diamante, 
promovido pela seguradora na África 
do Sul. Por essa e outras razões, acredi-
tamos que foi um período muito bom”. 

Executivos da seguradora participaram do almoço de maio da Aconseg-SP

Marcos Colantonio, presidente da Aconseg-SP e José Adalberto Ferrara, presidente da Tokio Marine
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A
tualmente com 26 associadas, 
incluindo as duas mais recen-
tes assessorias que passaram 

a fazer parte da Aconseg-SP, a Fonseg 
Assessoria e a Novo Milênio Organi-
zação de Processos Empresariais, a en-
tidade tem sob seu guarda-chuva apro-
ximadamente 8,3 mil corretores, que 
respondem por uma produção mensal 
de R$ 96 milhões ou R$ 1,150 bilhão 
ao ano.

A Aconseg-SP é representativa no 
mercado de seguros e uma ponte de 
acesso e visibilidade junto às segurado-
ras. Ricardo A. Fonseca, da Fonseg As-
sessoria, destaca os motivos que o leva-
ram a se associar. “Hoje em dia é preciso 
estar no meio de pessoas para manter-
se informado, ter mais visibilidade junto 
às seguradoras e ajudar no desenvolvi-
mento das assessorias para sermos cada 
vez mais fortes, motivos pelos quais nos 
associamos à Aconseg-SP”, a� rma.

Ele também comenta que a sua ex-
pectativa é trabalhar com mais segu-
radoras. “Hoje operamos com duas e 
queremos operar com três, trabalhan-
do com cada uma delas de forma dife-
rente. Como associados, nós teremos 
mais aproximação com as seguradoras 
e com as assessorias para seguirmos 
no mesmo caminho”.

Desde 1984 na corretagem de segu-
ros, em 1996, Fonseca fundou a Fon-
seg que, atualmente, opera com todos 
os ramos, exceto saúde. Localizada no 

bairro Parada Inglesa, zona norte de 
São Paulo, sob o seu guarda-chuva estão 
aproximadamente 150 corretores da ca-
pital e interior, das cidades de Bragança 
Paulista, Atibaia, Socorro e Mairiporã. 

“Cerca de 90% da produção é do 
seguro de automóvel, seguida pelo 
empresarial, residencial e vida”, es-
peci� ca, acrescentando que para for-
mar a grade de corretores, um a um 
foi cadastrado. “Estou nesse mercado 
há 30 anos, comecei na Nacional Se-
guros e estreitei uma amizade com 
os corretores que eu atendia, quando 
começamos a terceirizar, eles vieram 
trabalhar conosco”, revela. 

Novos caminhos
A decisão em associar-se à Aconseg-

SP começou quando uma das sócias da 
Novo Milênio Organização de Pro-

cessos Empresariais faleceu, a tia de 
Diego Luiz de Linardo, e este buscou 
novos rumos para a empresa. “Eu já cui-
dava da parte comercial e junto à sócia 
da minha tia, assumi a responsabilida-
de da assessoria. Há algum tempo eu 
queria me associar, pois a Aconseg-SP 
é uma entidade que consegue colocar a 
assessoria em evidência junto às segura-
doras”, explica.

Segundo ele, as seguradoras que que-
rem � rmar parceria com as assessorias 
muito provavelmente farão isso pela 
Aconseg-SP. “E nós precisamos estar 
sempre atualizados no mercado, conhe-

cer pessoas in� uentes e a entidade com 
certeza nos ajudará a fazer tudo isso”, 
acrescenta, informando que a assessoria 
está no mercado há 17 anos, sediada em 
Piracicaba, interior de São Paulo.

Linardo diz que atualmente cerca de 
120 corretores são atendidos, incluindo 
pro� ssionais de mais 11 cidades da região. 
“Quando a assessoria foi aberta, a minha 
tia já estava no mercado há uns 30 anos e, 
desde o início, ela entrou em contato com 
alguns corretores e foi formando a grade 
de parceiros. Esta grade mudou bastante, 
mas ela não se alterou em número, pois 
os corretores não abrem mão de trabalhar 
conosco”, conclui.

Visibilidade e acesso junto 
às seguradoras, bem como 
representatividade no mercado, 
atraem as assessorias

Crescimento

Diego Luiz de Linardo, da Novo Milênio 
Organização de Processos Empresariais
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C
om base no tema “Aprender, 
Empreender e Ser - Corretor, 
o caminho seguro da distribui-

ção”, o Sincor-SP realizará o XVII Conec 
entre os dias 6 e 8 de outubro, no Palácio 
das Convenções do Anhembi, em São 
Paulo. Simone Cristina Fávaro Martins, 
2ª vice-presidente do Sincor-SP, desta-
ca que trata-se do maior Congresso dos 
Corretores de Seguros do mundo. 

“O Conec busca a valorização desse 
pro� ssional, trazendo temas da atuali-
dade e procurando agregar conhecimen-
to, aprimoramento e assertividade para a 
categoria. Ele foi feito para trazer novi-
dades à categoria, além de criar oportu-
nidades de relacionamento entre os pro-
� ssionais e também com as seguradoras 
e outros players do mercado”, diz.

O evento também é uma excelente 
oportunidade para o networking com 
as seguradoras. “Sem dúvida, elas re-

ceberão em seus estandes milhares de 
corretores durante o evento, tendo a 
oportunidade de escutar, orientar e 
fazer negócios com os pro� ssionais”, 
acrescenta. 

Ela antecipa que nesta edição al-
gumas seguradoras farão a sua estreia. 
“O que mostra a dimensão do Conec. 
Tanto para as companhias como para 
os corretores, a Exposeg é fundamental 
para o networking do mercado”, diz. 

Na edição de 2014, 6,869 mil corre-
tores de seguros de todo o Brasil parti-
ciparam do Conec, a maioria (59%) do 
estado de São Paulo, além de executivos 
do mercado e autoridades. 

“Para esta edição, a capacidade do lo-
cal está esgotada. Nós temos cautela de 
cumprir com as normas de segurança e 
também oferecer um congresso agradá-
vel, propiciando aos congressistas tran-
quilidade e segurança no decorrer do 
evento”, informa Simone Martins.  

Sobre as vantagens aos associados, a 
executiva comenta que “para todo cor-
retor de seguros é ofertado a partici-
pação no Conec. O não associado tem 
custo na inscrição diferenciado do asso-
ciado, por isso incentivamos o corretor a 
fazer parte do Sincor-SP, pelas grandio-
sas oportunidades de estar presente em 
todos os trabalhos desenvolvidos”.

Atrativos
Ao todo serão três auditórios abri-

gando o Conec, onde serão ministradas 
palestras, debates e fóruns com pro� s-
sionais renomados e conceituados. 

No primeiro dia haverá a palestra 
Magna, “Brasil: onde estamos? Para 
onde vamos? Como vamos?” Com a 
presença de William Waack, Mara 

Luquet e do Professor Marco Antonio 
Villa.  “Os corretores terão um panora-
ma do país, na visão dos especialistas, 
sobre o atual cenário tanto político 
quanto econômico, com questões pon-
tuais do que pode acontecer no Brasil, 
quais serão os impactos das mudanças 
governamentais e também no cenário 
econômico”.

Após a palestra Magna, lideranças 
de mercado, como Susep, ANS, Fenacor 
e CNseg explanarão temas relevantes 
do mercado. “Sempre com a missão de 
levar ao corretor de seguros sua essên-
cia, responsabilidade e ética. O evento 
ainda contará com palestras dos pensa-
dores Dado Schneider e Leandro Kar-
nal”, especi� ca a executiva. O evento 
também contará com uma palestra do 
empreendedor Roberto Justus.

Uma das novidades desse ano é um 
panorama sobre o mercado de seguros 
internacional, mostrando tendências 
e como o mundo se comporta com as 
divergências no seguro. “O Conec está 
sendo planejado para que tenha lógica e 
embasamento voltado totalmente para o 
crescimento do corretor de seguros, em 
questões como quali� cação, empreende-
dorismo e êxito nos negócios”, conclui. 

Qualifi cação

Para se inscrever, acesse 
o site do congresso: 
www.xviiconec.com.br
Valores: R$ 594 para 
corretor associado e 
acompanhante; R$ 1.086 
para corretor não associado e 
acompanhante, e R$ 1.620, 
para outros profissionais.

Inscrições

Evento objetiva agregar conhecimento e trazer novidades 
aos corretores, além de oportunidades de relacionamento

Simone Fávaro Martins,  2ª 
vice-presidente do Sincor SP
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Assessorias trabalham e se desenvolvem para que corretores tenham 
mais acesso às seguradoras, aumento de produtividade e qualificação

B
raço direito das seguradoras, 
por meio das assessorias os 
corretores de seguros têm uma 

seleção de companhias líderes de mer-
cado e utilizam seu tempo para produ-
zir mais, tendo todo o respaldo que as 
assessorias lhes proporciona. 

“Nas assessorias os comerciais e 
operacionais são treinados e orienta-
dos com métodos padronizados e mo-
dernos, sendo atualizados com as mais 
recentes técnicas, tendências e exigên-
cias do mercado em prol do corretor de 
seguros”, diz Roberto Benedito de Oli-
veira, diretor � nanceiro da Aconseg-SP.

Segundo ele, as assessorias levam solu-
ções e auxiliam o corretor a identi� car nos 
seus clientes qual produto atende às suas 
necessidades de forma que ele busque 
ofertar produtos diferenciados. Além dis-
so, o corretor cadastrado em uma assesso-
ria tem seus conhecimentos aprimorados. 

“Nas mais diversas modalidades de 
produtos disponíveis, as assessorias ofe-
recem treinamentos e alternativas que 
produzam ganho real aos corretores, 
atuando junto às seguradoras, facilitan-
do negociações comerciais e todo o pro-
cedimento operacional, sem qualquer 
ônus para eles”, a� rma Roberto. 

Identidade preservada
Além dessas vantagens, corretores 

parceiros das assessorias têm suas iden-
tidades preservadas. “Ao se cadastrar em 
uma assessoria, o cadastro deles é dire-
tamente com as seguradoras”, esclarece 
Hélio Opipari Jr., presidente do Conse-
lho Administrativo da Aconseg-SP.

Tanto que todo o relacionamento 
� nanceiro, o que inclui pagamentos de 
comissões e sinistros, é feito entre as 
seguradoras e os corretores, bem como 
participação em campanhas de produ-
ção e remunerações. 

“Qualquer campanha que, por ventu-
ra, alguma seguradora pratica com o canal 
corretores, eles não perdem nada disso 
trabalhando com as assessorias, pois tam-
bém mantém o relacionamento direto 
com as companhias”, diz o executivo. 

Conforme suas palavras, “as assesso-
rias estão estruturadas para serem ver-
dadeiros consultores dos corretores em 
todos os ramos de seguros, sempre bus-
cando a melhor solução para eles, tanto 
na opção de seguradora até o produto 
que atenda o seu cliente”.

O apoio técnico também ocorre para 
a realização de cálculos, acompanha-
mento de emissões e na interface com 
as seguradoras nas críticas de propostas, 
por exemplo. “E pelo fato de o corre-
tor estar cadastrado na assessoria essa 
mantém uma produção global igual ou 
maior do que as grandes corretoras, o 
que irá proporcionar maior força no 
momento das negociações junto às se-
guradoras” acrescenta Roberto. 

Para o corretor do interior
Mais distantes dos grandes centros 

onde estão as seguradoras, os corretores 
em cidades interioranas têm nas asses-
sorias, além de todos os benefícios des-
critos anteriormente, uma ferramenta 

de aproximação com as companhias e 
vice-versa, proporcionando a elas ope-
rarem com mais corretores.

Jairo Christ, diretor Interior da Acon-
seg-SP, explica que “muitas vezes, as as-
sessorias que estão no interior represen-
tam os corretores junto às seguradoras, 
levando para eles soluções em produtos e 
serviços, e fazendo este elo entre ambos 
com todo o respaldo técnico”.

O resultado, segundo ele, é aumento 
de produtividade. “As assessorias do inte-
rior agregam valor a estes corretores, pois 
à medida que passam a apresentar pro-
dutos diferenciados isso faz com que eles 
aumentem a sua renda e, principalmente, 
atendam melhor seus clientes”, conclui.

Roberto Benedito de Oliveira, diretor 
fi nanceiro da Aconseg-SP

Jairo Christ, diretor Interior da Aconseg-SP

Hélio Opipari Jr., presidente do Conselho 
Administrativo da Aconseg-SP

Institucional
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Relacionamento

E
m junho, a Aconseg-SP recebeu os executivos da SulAmérica, que ressaltaram 
a importância das assessorias como canal comercial na evolução da seguradora, 
mostraram o trabalho de parceria e quais são as perspectivas para esse ano.

“Observar essas ações estratégicas de vendas para tornar o canal ainda mais atrati-
vo, para buscar o corretor e realizar novos negócios, isso faz essa relação tão próxima, 
que vocês não precisam provar nada, pois também são os comerciais da SulAmérica”, 
a� rmou o presidente da seguradora, Gabriel Portella.

O diretor da regional São Paulo Capital da SulAmérica, Luciano Lima, também 
enfatizou a parceria entre a seguradora e as assessorias. “Vocês têm um mix melhor 
não tão concentrado em saúde, há uma participação maior em massi� cados, e isso é 
um indicativo que podemos fazer ainda mais”.

Lima aproveitou para apresentar o trabalho realizado para estreitar ainda mais o 
relacionamento com as assessorias em São Paulo e restante do Brasil. “Nós fomos 
a cada assessoria para conhecer, veri� car como é sua área comercial, o treinamento, 
suas necessidades, isso tudo é para estreitar o relacionamento com as assessorias e 
observar o que nós precisamos fazer e o que elas precisam fazer para que os correto-
res trabalhem mais nossos produtos”, explicou o diretor regional.

Em São Paulo, as assessorias cresceram mais que a seguradora no primeiro qua-
drimestre. “A exemplo do ano passado, que no primeiro quadrimestre a SulAmérica 
cresceu 17% e vocês cresceram acima disso, nesse ano também vocês apresentam 
crescimento de 18% maior que a diretoria como um todo”, indicou Lima.

A Bradesco Seguros iniciou um talk show chamado “Papo Reto” no início de junho, em São Paulo, reunindo 
parceiros de negócios para um bate-papo com o Diretor Geral da Organização de Vendas da companhia, 
Marco Antonio Gonçalves. O encontro contou com o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, e teve 

como principal objetivo estreitar a parceria da seguradora com os corretores de seguros e debater o cenário do mercado 
com os pro� ssionais do setor.

“Iniciativas como essa são importantes, pois aproximam as seguradoras dos corretores que atuam em parceria com as 
assessorias de seguros e facilitam também a comunicação”, destacou o presidente da Aconseg-SP, Marcos Colantonio.

O evento da Bradesco Seguros acontecerá em diversas regiões do país ao longo do ano.

Parceria 
Na capital paulista, a seguradora 

também realiza ações especí� cas como 
o encontro e premiação anual de asses-
sorias, com premiações como destaque 
em produção, desempenho e persona-
lidade do ano. “Nosso objetivo é poder 
capacitar vocês para que seus correto-
res possam aproveitar seus segurados, e 
além de saúde e automóvel, oferecer os 
produtos que a SulAmérica disponibili-
za para os corretores e segurados”.

Luciano Lima completa ao falar das 
perspectivas desse ano, ressaltando que 
no ano passado as assessorias foram res-
ponsáveis por “mais de meio bilhão de 
produção em São Paulo e temos certeza 
que em 2016 também iremos apresen-
tar um crescimento superior ao merca-
do pelo trabalho que vocês fazem”.

Matias Ávila, vice-presidente co-
mercial da SulAmérica, enfatizou a 
importância das assessorias nesse mo-
mento de crise. “Quando olhamos a 
preocupação e a oportunidade que nós 
temos nos ramos de saúde e vida, � ca-
mos mais tranquilos que superaremos 
essa crise com mais facilidade. Vocês 
representam um importante canal de 
atendimento da companhia, e temos 82 
no Brasil e 20 em São Paulo, que fazem 
um trabalho extremamente profícuo 
para que possamos completar nosso 
portfólio de negócio”.

Executivos da seguradora participaram 
de almoço de junho da Aconseg-SP
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A Yasuda Marítima lançou 
recentemente o Vida Top Mu-
lher, seguro que traz cobertu-
ras exclusivas e um leque de 
serviços de assistência criados 
exclusivamente para mulheres. 

Além das coberturas básicas 
de seguro Vida, como as que ga-
rantem proteção � nanceira em 
caso de morte ou acidente, o Vida 
Top Mulher também conta com extensão da cobertura de do-
enças graves, como acidente vascular cerebral agudo, câncer, 
infarto, transplante de órgãos, paralisia total e irreversível ou 
perda total de audição, fala ou visão, por exemplo. 

“Esse produto é totalmente focado no bem-estar da mulher 
e daqueles que dela dependem. Queremos que as clientes se 
sintam de fato tranquilas de que podem contar com serviços 
especializados no caso de uma eventualidade”, a� rma Edglei 
Faria Monteiro, diretor de Seguro Vida da Yasuda Marítima.

Yasuda Marítima
lança seguro de vida

para mulher moderna

Além das coberturas básicas 
de seguro Vida, como as que ga-
rantem proteção � nanceira em 
caso de morte ou acidente, o Vida 
Top Mulher também conta com extensão da cobertura de do-

Edglei Faria Monteiro, 

diretor de Seguro Vida 

da Yasuda Marítima

GRUPO BRADESCO SEGUROS:

uma forte ligação

COM O ESPORTE

Patrocinador e segurador 
o� cial dos Jogos Rio 2016, 
a ligação do Grupo Bra-
desco Seguros com o mo-

vimento olímpico começou quando a Organização Bradesco 
abraçou a candidatura da cidade do Rio de Janeiro, em 2009. 
No ano seguinte, o Banco Bradesco e o Grupo Bradesco Segu-
ros tornaram-se os primeiros patrocinadores o� ciais dos Jo-
gos Rio 2016 nas categorias “Serviços Financeiros” e “Seguros”, 
oferecendo produtos e serviços ao Comitê Olímpico do Brasil 
(COB) e à Equipe Olímpica.
Entre as ações para os Jogos Rio 2016, o Grupo Segurador lan-
çou em janeiro a promoção “Vai Brasil Vai Você”, que contem-
pla o sorteio de 50 pacotes para os Jogos Olímpicos para seus 
clientes, com direito a acompanhante, e prêmios de R$ 15 mil 
toda vez que o Brasil subir ao pódio. 
Também criou uma fanpage, “Rumo aos Jogos Rio 2016”, com 
conteúdo exclusivo das modalidades olímpicas, e está promo-
vendo uma volta olímpica de conhecimento pelo Brasil com 
o Museu Itinerante Se Prepara Brasil - O Caminho do Esporte 
até o Rio de Janeiro.

A edição de 2016 do PRA Super 
Campeões, principal campanha 
de vendas da SulAmérica, ofe-
rece centenas de prêmios. Os 

corretores estão reunidos em três grupos de acordo com o 
potencial de mercado em que atuam, equiparando assim as 
chances de premiação. 
Além da produção, é possível ganhar pontos adicionais parti-
cipando dos treinamentos presenciais e comercializando mais 
de um produto do portfólio da SulAmérica (Auto, Massi� cados/
Riscos Industriais e Comerciais, Saúde/Odontológico, Vida/Aci-
dentes Pessoais, Previdência e Capitalização). 
Outra maneira de pontuar é com indicações de clientes para a 
área de investimentos da companhia. Durante todo o ano ocor-
rerão premiações regionais e sorteios nas � liais. 
O programa inclui um quiz mensal que distribuirá brindes para 
os primeiros que responderem corretamente a perguntas no site 
do PRA Corretor. Os parceiros comerciais com as maiores pontu-
ações serão premiados com uma viagem com acompanhante a 
um resort no litoral do Brasil ou com uma viagem a Roma.

PRA Super Campeões 2016

traz mais chances de ganhar prêmios
Para consolidar sua posição de 

liderança no setor, a Tokio Marine 
anuncia a criação da Diretoria de 
Automóvel. A divisão está sob o co-
mando de Luiz Padial, pro� ssional 
com mais de 17 anos de experiência 
na área de seguros. 

O executivo já fazia parte da 
equipe da companhia, onde atua-
va como Superintendente de Auto. 
Na nova posição, Padial continuará 
reportando ao Diretor Executivo de 
Produtos Massi� cados, Marcelo Goldman. 

O executivo foi escolhido para ocupar uma posição estra-
tégica e terá como uma de suas missões liderar as equipes de 
Produtos Auto da seguradora, desenvolver seguros especí� -
cos para o setor e manter o crescimento da empresa no ramo. 
A nova diretoria será responsável também pelo departamento 
de Frota Auto. 

“Assumir a Diretoria de Automóvel é um grande desa� o em 
minha carreira. A Tokio Marine tem uma presença muito forte 
nesse nicho e minha missão é contribuir para manter o cresci-
mento e resultado nos próximos anos”, diz Padial.

Tokio Marine cria Diretoria de Automóvel

Luiz Padial, diretor 
de automóvel da 

Tokio Marine

Parceiras
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Parceiras

ACONSEG-SP PARTICIPA 

de evento da SulAmérica

SOBRE MOMENTO ECONÔMICO

Em abril, foi realizado pela 
SulAmérica Investimentos e 
a diretoria da SulAmérica São 
Paulo um evento voltado às as-
sessorias de seguros, que con-
tou também com uma palestra 
sobre o momento econômico 
vivido pelo Brasil. Na ocasião, 
a Aconseg-SP foi representada 
pelo presidente, Marcos Colantonio, e membros da entidade.
“Iniciativas como essa proporcionam um melhor entendimento 
da situação da nossa economia, o que nos ajuda na elaboração 
de estratégias que auxiliem os pro� ssionais que atuam com as-
sessorias para superar esse momento, como, por exemplo, a di-
versi� cação da carteira. Explorar outros ramos menos favoreci-
dos agora é fundamental para que possamos manter as vendas 
em alta”, destaca o presidente da Aconseg-SP.

O Yasuda Marítima Escolas é um seguro destinado às Instituições Privadas de Ensino. Proje-
tado com base no estudo da rotina da atividade, o produto conta com coberturas especí� -
cas de Responsabilidade Civil por “bullying”, caso a escola venha a ser acionada por conta de 
situações dessa natureza em suas dependências. Também disponibiliza coberturas de danos a bicicletas de alunos e funcionários 
estacionadas na escola; bem como proteção para os equipamentos eletrônicos de som e imagem. 
Já o Yasuda Marítima Clínicas e Consultórios traz entre seus diferenciais cobertura para Deterioração de Vacinas e Medicamentos em 
Ambientes Refrigerados, já que, muitas vezes, ocorrências como interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica, por 
exemplo, pode comprometer a con� abilidade de muitos desses materiais.

O Grupo Bradesco Seguros 
comemora nove anos do Bra-
desco Auto Center (BAC) - que 
hoje conta com 31 centros 
automotivos, em 16 estados. 
Novas unidades estão previs-
tas para entrar em operação em 2016. 

O volume de atendimentos nas unidades do Bradesco Auto 
Center em todo o País re� ete o grau de satisfação dos usuários. 
Pesquisa realizada pela Bradesco Seguros com mais de 1 mil 
clientes e terceiros apontou índice de satisfação geral de 85% 
dos entrevistados. Postura, segurança e interesse do pro� ssio-
nal; clareza nas informações repassadas; conforto; praticidade e 
facilidade de comunicação foram os atributos mais valorizados 
pelos entrevistados. O resultado do estudo mostrou também 
uma padronização de atendimento entre todas as unidades.

Bradesco Seguros comemora

Yasuda Marítima investe em seguros para Escolas e Clínicas e Consultórios

nove anos do Bradesco Auto Center
com mais de meio milhão de atendimentos

Recentemente, George Dutra assumiu o cargo de superintendente comercial varejo SP – Capital da Tokio 
Marine, no lugar de João Luiz de Lima, promovido ao cargo de diretor comercial nacional varejo. E Leonardo 
Poleti Aires passa a ocupar a vaga de David Lopes, gerente Executivo da Sucursal Assessorias-SP. 

“A nova gestão tem como meta aprimorar os processos, sempre ouvindo as sugestões dos gestores das 
sucursais, e aumentar ainda mais a proximidade com os corretores e assessorias”, a� rma Dutra. 

Junto às assessorias, o foco é melhorar o mix da carteira, diminuindo a dependência de auto varejo, bem 
como manter o resultado e o crescimento conquistados nos últimos dois anos. 

“Queremos continuar crescendo de forma sustentável, dando sequência ao trabalho feito pela gestão anterior, do executivo David 
Lopes”, destaca Dutra. 

Em 2015, a Regional São Paulo-Capital cresceu 15% em relação ao ano anterior, com uma produção de R$ 468 milhões.
Há 21 anos atuando no mercado securitário, sendo nove anos na Tokio Marine, Leonardo Poleti Aires já passou pelas áreas de Vida 

e Comercial nas sucursais Lapa, Jardins e Assessorias-SP.

Mudanças de executivos na Tokio Marine

George Dutra, 
superintendente 
comercial da Tokio Marine

O Grupo Bradesco Seguros 

tas para entrar em operação em 2016. 
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Muito se fala sobre educação 
� nanceira, mas o mercado 
tem se voltado agora à edu-
cação em seguro. Em como 
prover mais proteção às 
pessoas, de maneira que as 
mesmas despertem a consci-
ência sobre a importância do 
seguro em suas vidas.
Durante a 3ª Semana Nacio-
nal de Educação Financeira 
(Semana ENEF), realizada em 
maio, que contou com cente-
nas de iniciativas em todo o 
País, uma das ações da Susep 
foi a assinatura de um acordo 
junto às entidades do setor 
para disseminar a cultura da 
educação em seguro. 
A iniciativa prevê a atuação 
em várias frentes para esta 
� nalidade, incluindo as esco-
las primárias até o ensino su-
perior e o público da terceira 
idade. Assunto em pauta que 
o corretor também pode e 
deve participar sendo, cada 
vez mais, um consultor de 
seus clientes em cada mo-
mento de suas vidas.

em seguros

Dicas de
para um mundo mais 
Sustentabilidade

SEGURO

Sustentabilidade

A SulAmérica lançou o Descontô-
metro, uma nova aplicação on-
line para visualizar a economia 
proporcionada aos clientes na 

compra de remédios. O benefício, que concede descontos de 
até 65% em mais de 3,5 mil medicamentos e dermocosméti-
cos, é oferecido aos segurados SulAmérica Saúde, SulAmérica Odonto e 
algumas modalidades do SulAmérica Vida. Com uma rede de mais de 10 mil farmácias 
em todo o Brasil, a SulAmérica já possibilitou a economia de mais de R$ 27 milhões só 
neste ano. Em 2015, foram mais de R$ 56 milhões economizados. 
“Facilitar o acesso a medicamentos necessários está em linha com a estratégia da com-
panhia, que, há mais de 10 anos, desenvolve iniciativas para a gestão de saúde e a pre-
venção de doenças. O Descontômetro torna esse benefício ainda mais tangível para os 
segurados”, a� rma o vice-presidente de Saúde e Odonto da SulAmérica, Maurício Lopes.

Descontômetro SulAmérica

já registra mais de R$ 27 milhões em 2016

cos, é oferecido aos segurados SulAmérica Saúde, SulAmérica Odonto e 

Com o Yasuda Marítima Siga Bem Seguro – Transpor-
tador e o Yasuda Marítima Siga Bem Seguro – Embarca-
dor, o mercado de logística e transporte rodoviário de 
carga conta com novas opções de produto, agilidade no 
processo de cotações, além de preços competitivos, siste-
ma de gerenciamento de risco customizado, abrangência, 
agilidade na emissão de apólices e contas mensais, estru-
tura própria de regulação e liquidação de sinistros, rapidez 
no pagamento de sinistros e uma Central de Atendimento 
própria para rápido atendimento, entre outras vantagens.  

 “A Yasuda Marítima já vem conquistando mercado e crescendo acima da média na 
área de transportes, tanto que nossa carteira teve uma evolução de 14,6% em 2015. 
Com esses novos produtos, pretendemos atender aos embarcadores e transportado-
res que têm uma condição bastante especí� ca e estão sujeitos ao viés de mercado, 
com o qual têm de lidar e buscar parceiros que disponibilizem condições ajustadas à 
situação que estão lidando no momento”, comenta Adailton Dias, diretor de seguro 
transportes da Yasuda Marítima.

Yasuda Marítima lança novos Seguros Transporte
voltados aos pequenos embarcadores

e transportadores de carga

processo de cotações, além de preços competitivos, siste-
ma de gerenciamento de risco customizado, abrangência, 
agilidade na emissão de apólices e contas mensais, estru-
tura própria de regulação e liquidação de sinistros, rapidez 
no pagamento de sinistros e uma Central de Atendimento 
própria para rápido atendimento, entre outras vantagens.  

Adailton Dias, 

diretor de seguro 

transportes da 

Yasuda Marítima

O seguro possui coberturas exclusivas da companhia que já são comercializadas em 
outros produtos segmentados, como Orientação Jurídica, Despesas Médico-Hospitalares, 
Vida em Grupo para Empregados e reembolso do seguro de Fiança Locatícia. O pacote 
também oferece serviços 24 Horas, incluindo eletricistas, encanadores e chaveiros.  

“Com o lançamento do Tokio Marine Academias, a Seguradora reforça seu portfólio de 
soluções customizadas para o segmento de PMEs e atende as principais demandas desse 
setor. O produto traz coberturas e serviços diferenciados para o mercado � tness”, a� rma o 
Diretor Executivo de Produtos Pessoa Jurídica, Felipe Smith.

Tokio Marine lança seguro para academias

Parceiras
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