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Entidade divulga estudo inédito sobre assessorias de seguros

ACONSEG-SP CELEBRA 13 ANOS

Corretores 
compartilham 
experiências com 
atuação em transporte, 
odontológico, 
condomínio e 
RC eventos

NICHOS DE 
OPORTUNIDADES

Por mais que estejam bem 
preparados, todos estão 
sujeitos a erros

RC CORRETOR, 
UMA PROTEÇÃO 
NECESSÁRIA

Aconseg-SP recebe 
Bradesco Seguros
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F
im de ano é um período propício para avaliações e projeções. 
Durante 2016, a Aconseg-SP concretizou importantes projetos, 
apesar de ter sido um ano repleto de desa� os, por conta do cenário 

econômico do Brasil.
Destacamos entre as principais conquistas da Aconseg-SP durante esse 

ano o aumento das assessorias � liadas à entidade, além do aumento das se-
guradoras que passaram a trabalhar em parceria com esse canal, o que mostra 
a consolidação das assessorias no mercado segurador.

Entre outras iniciativas, também contribuímos para que as seguradoras 
ampliassem a parceria com assessorias da capital e interior de São Paulo. 

Outra importante ação foi o lançamento do relatório econômico � nancei-
ro das assessorias. O material foi lançado no evento que celebrou os 13 anos 
da Aconseg-SP, realizado em novembro.

Vale ressaltar que o estudo divulga de maneira transparente o per� l da 
Aconseg-SP e de suas assessorias associadas perante o mercado segurador.

Para o ciclo vindouro, daremos sequência a esses projetos e também à 
quali� cação dos colaboradores das assessorias, além de estreitar o relaciona-
mento com as entidades do setor. 

Nessa edição, também destacamos o almoço da Aconseg-SP com a Bra-
desco Seguros, a participação de representantes da entidade no 17º Conec, 
promovido pelo Sincor-SP, entre outros eventos.

Em nome das assessorias � liadas à Aconseg-SP, desejamos que 2017 seja 
um ano de muitas realizações, bons negócios e prosperidade. Tenham todos 
um Feliz Natal e um excelente Ano Novo!

Marcos Colantonio
Presidente da Aconseg-SP
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Corretores Parceiros

O mercado de seguros tem um leque de oportunidades com os seus mais 
diversos ramos e produtos. Nesta matéria, quatro corretores contam como 
diversi� caram a carteira e passaram a atuar com seguros de transporte, 

odontológico, condomínio e eventos.
A começar pelo seguro de condomínio, Simei Campos Vieira, da Campos Cor-

retora de Seguros, conta que a oportunidade veio a partir de um cliente de seguro 
de automóvel. Hoje, em parceria com seguradoras, a sua corretora patrocina cursos 
para síndicos. 

“Eu trabalhava com seguro de automóvel e sempre passava antecipadamente as 
cotações/renovações para os meus clientes. Um deles me contou que � cava muito a 
mercê do seu corretor no momento de renovação do seguro de condomínio, exata-
mente porque ele recebia a proposta em cima da hora”, diz. 

Ouvindo o que ele dizia e sabendo que, diferentemente do seguro de automóvel, o de 
condomínio precisa ter uma previsão orçamentária, por envolver várias pessoas (morado-
res), Vieira se interessou pelo assunto e foi atrás de algumas administradoras.  

“Foi então que eu � z uma parceria com uma administradora, parceira até hoje, e 
junto a algumas seguradoras passamos a oferecer um curso pro� ssional para síndicos. 
Foi um projeto que levou dois anos para ser posto em prática”, a� rma.

O curso abrange desde a administração condominial até a obrigatoriedade do 
seguro de condomínio. “E o resultado está sendo muito bom, principalmente na 
parte de direito, de responsabilidades, e com ele nós vamos tendo contato com outros 
síndicos e aumentando a nossa carteira”, revela. 

Segundo ele, o maior desa� o do produto é ter acesso aos síndicos, “que são os 
responsáveis pela contratação do seguro”, pontua. Por outro lado, diz, “pelo seguro ser 
obrigatório, facilita a negociação e somos indicados para outros síndicos. Hoje junto 
a esta administradora parceira, nós temos um potencial de aproximadamente seis mil 
unidades por ela administrada”, conclui. 

RC Eventos
Élcio Martins Fontana, da Miranda & Fontana Assessoria Administração e Cor-

retagem de Seguros, é de uma família que já está há 70 anos na corretagem. “E sempre 
buscamos no mercado quais são os ramos que não apenas têm menos concorrência, mas 
menos assessoria, tanto que a minha especialização é seguro garantia”, informa.

E foi a partir de demandas de clien-
tes que ele abriu o seu leque para segu-
ros de eventos. “O nosso primeiro clien-
te, em 2012, foi uma agência de turismo 
para um cruzeiro marítimo com cerca 
de 100 passageiros e um cantor famo-
so”, recorda-se.

Percebendo que este ramo era pro-
missor, Fontana começou a fazer con-
tatos com promotoras de eventos. “Bus-
camos caminhos para oferecer seguros 
para grandes eventos, mas não obtive-
mos sucesso. Grandes eventos envol-
vem volumes de patrocínios e verbas, e 
preferi não entrar nessa seara”, diz. 

O próximo passo foi mapear o mer-
cado, direcionando-o para eventos 
menores. “Pesquisamos quais eram as 

Na indústria de seguros, segmentos 
com poucos corretores 
especializados. Na prática, 
experiências de quatro 
deles que inovaram!

Simei Campos Vieira, da Campos 
Corretora de Seguros
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Corretores Parceiros

seguradoras que ofereciam o produto, 
participei de negociações com algumas 
companhias, conhecendo os benefícios 
e diferenciais que elas ofereciam, e para 
saber qual era o mercado disponível”. 

Pouco tempo depois, Fontana fechou 
uma parceria com uma casa de eventos. 
“Inicialmente, fomos procurados para 
fazermos o seguro patrimonial. Sugeria 
que � zessem também o RC Eventos, 
mostrando todos os seus benefícios, e 
eles acharam excelente”, recorda-se.

De lá para cá, outros eventos vieram, 
menores e maiores, mais seguradoras 
entraram no ramo, e na sua carteira 
Fontana contabiliza apenas dois sinis-
tros. “Ambos envolvendo empresas de 
montagem e desmontagem”, revela, 
acrescentando que diferentemente do 
que muitos imaginam, o seguro de um 
evento de curto prazo não chega a 0,5% 
do valor do investimento.

Ele alerta que no momento de con-
tratação do seguro o essencial é deter-
minar com bastante precisão quem é o 
responsável e especi� car todos os deta-
lhes do evento. “Tomando o cuidado de 
todas as coberturas necessárias estarem 
contempladas, desde a montagem até 
a devolução do imóvel ao proprietário 
(no caso de locação)”, � naliza.

Benefício complementar
Com quatro anos de existência, a 

Center Vida Corretora de Seguros é 
especializada no ramo de saúde e, si-

multaneamente, sempre operou com o 
produto odontológico. “É um benefício 
complementar e estamos procurando 
alavancar as vendas deste produto”, 
a� rma Herton Romeu Korn.

Para tanto, a sua corretora conta com 
uma equipe de 20 corretores internos e 
parceiros incentivados. “Nós criamos pre-
miações e boni� cações para o corretor 
que vender o odontológico, também te-
mos uma pessoa que faz um trabalho de 
telemarketing ativo, e estamos trabalhan-
do na nossa base de clientes”, especi� ca.

Korn conta que na carteira da corre-
tora são aproximadamente seis mil vidas 
atendidas com o saúde e que cerca de um 
terço delas já tem o produto odontológi-
co. “Ainda é um mercado pouco explo-
rado e que tem um enorme potencial. 
Porém, muitos clientes ainda têm resis-
tência, muitos têm o seu dentista parti-
cular e não abrem mão disso”, comenta.  

Fato que faz a Center Vida Corre-
tora de Seguros ter uma atuação bas-
tante ativa em relação ao produto. “Sem 
dúvida, temos um grande potencial que 
ainda pode ser muito mais explorado, 
por isso, as nossas ações para potencia-
lizar a carteira”, enfatiza. 

Seguro transporte 
No ano de 1994, Israel Batista San-

tos, da Ivory Corretora e Administra-
dora de Seguros, começou a trabalhar 
com rastreamento de cargas, logo de-
pois que Nelson Piquet trouxe a Au-
totrac para o Brasil. “Daí em diante, 
passamos a atuar com gerenciamento 
de riscos e, em 1999, com seguros de 
cargas”, diz. 

Um carteira que é boa, segundo ele, 
mas que � ca muito refém da economia 
do país. “Quando há redução de consu-
mo, fábricas deixam de produzir e, con-
sequentemente, o transporte tem uma 
redução de demanda”, avalia. Por outro 
lado, há poucas corretoras especializa-
das neste tipo de seguro.

“O que acaba sendo um seguro mais 
segmentado para quem está nesta área 
e para as seguradoras é preciso especia-

lização, conhecimento. Diferentemente 
do seguro de automóvel, que é renovado 
um ano depois, o de carga muda fre-
quentemente, dependendo da operação 
(o que é transportado)”, explica.

Isso faz com que o corretor que 
atue nesta área precise estar constan-
temente em contato com o seu clien-
te, visitando-o e acompanhando-o. “É 
um segmento bastante dinâmico e o 
cliente tem que estar de acordo com a 
regra de gerenciamento de risco, que a 
apólice de roubo pede”. 

E por ser uma corretora especializa-
da em seguro de transporte, Santos diz 
que são duas situações para a corretora. 
“Nós temos clientes que nos indicam 
para outros e os que vamos buscar no 
mercado. Porém, para algumas merca-
dorias que chamamos de mais gravosas, 
nós procuramos não fazer o seguro, até 
por conta do per� l de risco”, conclui.

Israel Batista Santos, da Ivory Corretora 
e Administradora de Seguros

Herton Romeu Korn, da Center 
Vida Corretora de Seguros

Élcio Martins Fontana, da Miranda & Fontana 
Assessoria Administração e Corretagem de Seguros
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Perfi l Aconseg-SP

E
m jantar realizado pela 
Aconseg-SP, em 23 de no-
vembro, Francisco Galiza, 

economista da Rating de Seguros, 
apresentou um estudo que mostra 
o perfil das assessorias afiliadas à 
Aconseg-SP e a sua representativi-
dade no mercado segurador.

Com 26 assessorias sob o guarda-
chuva da Aconseg-SP, Galiza começou 
a apresentação do estudo comentando 
que a maioria delas, 60%, opera com um 
único escritório e que, juntas, contam 
com 400 colaboradores, praticamente 
divididos em comercial e operacional.

“Na divisão dos prêmios, as asses-
sorias da capital respondem por 70% 
do total, 29% são do interior e 1% 
de fora do estado. E, em média, cada 
corretor trabalha com duas assesso-
rias”, afirmou. 

O estudo também avaliou o cresci-
mento do faturamento das assessorias 
em termos de prêmios, nos período que 
compreendem 2014 e 2015, e o primei-
ro semestre de 2016, em relação a igual 
período do ano anterior. 

“No primeiro período houve um 
crescimento médio de 18%, enquan-

to o mercado segurador (excluindo o 
VGBL) apresentou um acréscimo de 
7%”. E, no primeiro semestre deste ano 
quando comparado a igual período de 
2015, o crescimento do faturamento 
das assessorias foi de 5%, uma queda 
natural”, disse, referindo-se ao desem-
penho da economia.  

Com prêmios que somam em torno 
de R$ 1 bilhão por ano, a maior produ-
ção das assessorias � liadas à Aconseg-
SP continua sendo no ramo de auto-
móvel, o que corresponde a 57% do 
total, seguido por saúde, 32%, ramos 
elementares, 9% e 2% de participação 
em seguros de pessoas.

Galiza comparou que no mercado 
segurador a maior participação dos 
prêmios se dá com seguros de pessoas e 
que junto às assessorias da Aconseg-SP, 
a conta é inversa: a maior produção dos 
corretores é com o ramo saúde.

E tomando como exemplo o seguro 
de automóvel, que representa a maior 
produção dos corretores parceiros das 
assessorias, o economista também 
comparou a sua participação tanto no 
mercado de seguros no Estado de São 
Paulo como também junto às segura-

doras parceiras.
“Tanto em 2015, como no primeiro 

semestre deste ano, a participação das 
assessorias � liadas à Aconseg-SP nos 
prêmios gerados no seguro de automó-
vel no estado de São Paulo foi de 5%. E 
junto às seguradoras que elas operam, 
esta participação chega a 15%. De ma-
neira geral, a maior parte dos prêmios 
das assessorias está em cinco ou seis se-
guradoras”, a� rmou.  

Para � nalizar, Galiza comentou que 
há uma tendência de queda da parti-
cipação do ramo automóvel, dando lu-
gar ao crescimento do saúde e outros 
ramos, e apresentou quatro tendências 
para os próximos anos (ver Box).

Pesquisa foi apresentada durante jantar de 13 anos da entidade

Demandas e desafios
- Aumento de utilização do 
instrumento online;
- Diversi� cação dos produtos, 
além da carteira de automóvel;
- Crescimento do canal 
assessoria,
- Grande potencial do setor 
de seguros.

Estudo inédito das 
assessorias filiadas à Aconseg-SP

Total

Interior

Fora do Estado

Automóvel

Saúde

Ramos Elementares

Seguros de Pessoas

Francisco Galiza, da 
Rating de Seguros
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Perfi l Aconseg-SP

Conquistas da Aconseg-SP
Presidente da Aconseg-SP, Marcos 

Colantonio fez um balanço das princi-
pais conquistas da entidade no ano de 
2016 e as próximas metas. “Apesar de 
ter sido um ano desa� ador, nós tivemos 
importantes realizações”, pontuou.

Ele destacou o aumento do número 
de assessorias � liadas à Aconseg-SP e 
que mais seguradoras passaram a tra-
balhar com elas. “Isso mostra que as 
assessorias estão cada vez mais conso-
lidadas no mercado”, acrescentou. 

Das 26 assessorias, 18 estão na ca-
pital e as demais no interior do esta-
do de São Paulo. Juntas, elas atendem 
mais de oito mil corretores. E outra 
conquista comentada por Marcos Co-
lantonio foi a contribuição da Acon-
seg-SP para que as seguradoras am-
pliassem a parceria com as assessorias 
da capital e do interior. 

“E vamos dar continuidade nisso 
nos próximos anos, demonstrando a 
oportunidade de crescimento deste 
importante canal de atendimento”, 
antecipou, informando que um dos 
focos em 2016 foi investir na quali� -
cação dos pro� ssionais das assessorias, 
iniciativa que continuará em 2017. 

“São várias propostas de melhorias 
no atendimento e no relacionamento 
com nossos parceiros corretores de se-
guros. E para melhorar ainda mais a 
quali� cação dos nossos pro� ssionais, 
estamos contratando uma empresa es-
pecializada em treinamentos na área 
de seguros”, antecipou.

O objetivo é aprimorar o atendi-
mento junto aos corretores e, prin-

cipalmente, estabelecer um padrão 
de qualidade.  “E o treinamento será 
para todos os colaboradores das asses-
sorias, das áreas comercial e operacio-
nal”, especi� cou.

Marcos Colantonio a� rmou que a 
Aconseg-SP valoriza a aproximação 
e os trabalhos junto às entidades do 
setor. “Em 2016, por exemplo, nós 
estreitamos o relacionamento com o 
Sincor-SP com a � nalidade de traba-
lharmos juntos em alguns projetos”, e 
também citou a iniciativa da entidade 
com a elaboração do relatório econô-
mico � nanceiro produzido pela Ra-
ting de Seguros. 

“Estamos certos que todas essas 
iniciativas promoverão melhorias jun-
to aos corretores parceiros das asses-
sorias e também no atendimento às 
demandas das seguradoras”, concluiu.

O jantar de 13 anos da Aconseg-SP 
contou com a participação de repre-
sentantes de entidades do setor, como 
Sincor-SP, SindsegSP, Aconseg-MG, 
entre outras.

E também de companhias como 
a AIG, Amil, Berkley, Bradesco 
Seguros, Chubb, Excelsior, Ituran, 
Porto Seguro, Sompo, Suhai, Su-
lAmérica e Tokio Marine, Mitsui e 
Seguros SURA.

Aconseg-SP recebe homenagens de executivos 
da Bradesco Seguros, SulAmérica e Tokio Marine

Boris Ber, vice-presidente 
do Sincor-SP

Marcos Colantonio e demais 
membros da diretoria da Aconseg-SP
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Relacionamento

O almoço de outubro da 
Aconseg-SP recebeu os exe-
cutivos da Bradesco Segu-

ros, que destacaram o papel de apoio 
das assessorias aos corretores de segu-
ros em questões como diversi� cação 
de carteira, por exemplo.

Conforme o presidente da segura-
dora, Randal Zanetti, o trabalho das 
assessorias permite maior capilaridade e 
acesso ao cliente � nal. “Vocês são funda-
mentais para que o cliente tenha, de fato, 
o que merece em termos de serviços”. 
Ele complementou que a quali� cação 
do corretor também está diretamente 
atrelada à atividade das assessorias.

O executivo reforçou a atuação 
da seguradora como uma companhia 
multirramos. “A Bradesco tem se es-
forçado para estar cada vez mais am-
pla, presente e mais próxima de vocês 
e seus clientes”.

Leonardo Freitas, superintenden-
te executivo da seguradora, comen-
tou que atualmente o Brasil é o 14º 
mercado segurador e que há projeções 
que o País ocupará a 8ª posição em 
2020. “Para isso, temos um caminho 
que precisamos trilhar juntos, prin-
cipalmente pela relevância de vocês, 
empresários, executivos, parceiros de 
negócios”, disse em menção às asses-
sorias de seguros. 

O diretor da Bradesco Seguros res-
saltou ainda a iniciativa da Aconseg-
SP de estimular a diversi� cação de 
carteiras, algo importante especial-
mente quando considerado o fator 
longevidade. “Isso é pano de fundo 
para o corretor ofertar benefícios e, 
efetivamente, exercer o papel da ven-
da consultiva”. 

Leonardo Freitas também frisou 
que as assessorias representam um 
importante braço comercial da segu-
radora. “Só conseguiremos êxito nessa 
caminhada se estivermos juntos, com-
prometidos com o desenvolvimento 
da nossa distribuição, capacitação do 

corretor e crescimento da nossa in-
dústria”, conclamou.

Isair Lazzarotto, diretor da Brades-
co, também estimulou o fortalecimento, 
diversi� cação de mercado e crescimento 
sustentável. “Temos um longo caminho 
a percorrer, que depende, essencialmen-
te, do nosso direcionamento e do nosso 
desejo de construirmos juntos essa base 
tão forte”.

Aconseg-SP recebe
Bradesco Seguros

Da esquerda para direita: Randal Zanetti, presidente 
da Bradesco Seguros, e Marcos Colantonio, 
presidente da Aconseg-SP
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As assessorias e 
consultorias filiadas à 

Aconseg-SP desejam 
aos parceiros corretores 

que o ano de 2017 seja 
repleto de sucesso, bons 
negócios, prosperidade, 
saúde, paz e alegria.

Feliz 2017!
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C
om a conscientização das pesso-
as sobre seus direitos como ci-
dadãos e consumidores, além da 

maior responsabilidade exigida pelo Có-
digo de Defesa do Consumidor (CDC), 
Código Civil, e pelas leis de economia 
popular, tem crescido muito as reclama-
ções de pessoas que se sentiram lesadas 
por erros e omissões; e não é diferente na 
atividade de corretor de seguros.

“Por melhor preparado que esteja o cor-
retor, ele não está livre dos erros. E como re-
presentante do segurado e responsável pela 
intermediação junto às seguradoras, ele se 
torna corresponsável pelo seguro contrata-
do”, alerta Antonio C. C. Brasil, da Alliance 
Assessoria de Seguro. 

Isso signi� ca dizer que eles respon-
dem pelas ações judiciais impetradas por 
seu segurado que se sentir prejudicado. 
“E que, se condenado, pode desestrutu-
rar seu negócio, tanto na imagem quan-
to economicamente”, acrescenta Brasil. 

Assim, a contratação do seguro de 
Responsabilidade Civil Pro� ssional 
tem como objetivo amparar duplamen-

te, o segurado e o corretor. “Por estas e 
outras razões é que se torna imprescin-
dível a contratação pelo corretor de um 
seguro de Responsabilidade Civil Pro-
� ssional”, declara. 

Ele destaca que no momento de 
contratação do seguro é preciso se aten-
tar aos limites de responsabilidade a 
contratar (valores compatíveis com um 
possível sinistro em sua carteira), e com 
as coberturas contratadas, incluindo 
coberturas de defesa judicial, de ressar-
cimento e indenizações, danos a docu-
mentos de clientes, custas emergenciais, 
calúnia e difamação, entre outras. 

Segundo Brasil, “muitos corretores 
têm se conscientizado da necessidade 
da contratação deste seguro e as as-
sessorias da Aconseg-SP têm feito um 
grande trabalho de divulgação e cons-
cientização da necessidade de sua con-
tratação, e têm alcançado êxito”. 

Pontos de atenção
Fábio Milano Sardagna, da Veritas 

Assessoria de Seguros, cita algumas si-
tuações em que o corretor corre riscos. 
Uma delas é em relação à obrigatorie-
dade ou não dele renovar o seguro de 
automóvel de seu cliente, cuja legislação 
não é clara sobre obrigatoriedade.

“Porém, têm ocorrido muitos sinistros 
(casos em que os clientes achavam que 
estavam segurados) que os juízes enten-
deram que a responsabilidade era do cor-
retor. Portanto, se por algum motivo não 
der para renovar o seguro, o corretor tem 
que informar o seu cliente”, a� rma.

Também no seguro de automóvel, 
Sardagna alerta que a proposta tem 
que ser documentada e assinada pelo 

cliente, e não apenas verbalmente por 
telefone. “Isso evita que o cliente ale-
gue direitos a coberturas que não foram 
contratadas”, exempli� ca. 

Ele sintetiza que entre os erros mais 
frequentes, estão avaliação errada do 
seguro, contratar erroneamente cober-
turas ou se esquecer de uma cobertura 
na apólice, cobertura de seguro inade-
quada ao risco, erro na renovação ou no 
cancelamento de uma apólice e a perda 
ou destruição involuntária de registros 
importantes de clientes. 

Antonio C.C. Brasil complementa, 
informando outros riscos os quais o 
corretor está sujeito: “efetivar proposta 
com coberturas, valores, garantias, fran-
quias, diferentes do combinado com o 
segurado, seja por e-mail, proposta as-
sinada ou outro documento. Efetivar ou 
deixar de efetivar proposta fechada com 
o segurado fora do prazo, entre tantas 
outras situações”, � naliza.

Dicas para Corretores

Por mais que estejam bem preparados, todos estão sujeitos a erros

Fábio Milano Sardagna, da 
Veritas Assessoria de Seguros

As assessorias da Aconseg-SP 
disponibilizam o seguro RC Pro� ssional 
Corretor. Consulte a sua assessoria!

Corretor!

Antonio C. C. Brasil, da 
Alliance Assessoria de Seguros
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C
orretor de seguros e professor 
da Escola Nacional de Seguros, 
após cerca de seis anos minis-

trando o curso para habilitação de cor-
retores de seguros, Miro Cequinel aten-
tou-se para uma demanda que muitas 
vezes passava despercebida, principal-
mente para os iniciantes na corretagem: 
a importância de proteger seus dados. 

Foi assim que surgiu a ideia de 
promover um curso especí� co sobre o 
tema, o “Descomplicando a Tecnolo-
gia - Ferramentas para o Mercado Se-
gurador”, em que ele aborda quais são 
as ferramentas antivírus existentes, a 
importância do backup, os softwares ge-
renciadores e a adoção de ferramentas 
de multicálculo. 

“Informática faz parte do módulo do 
curso para habilitação de corretores de 
seguros, mas percebemos que naquele 
momento essa não era uma preocupa-
ção para eles, que estavam mais voltados 
a iniciar as suas operações.  Posterior-
mente, os corretores me procuravam 
pedindo dicas”, recorda-se. 

Dicas que ele sintetizou para elaborar 
o conteúdo do curso. “Há muitas 

ferramentas que podem auxi-
liar o corretor no seu dia a dia 
e muitas delas estão dispo-
níveis gratuitamente na web, 
como no próprio Google, 

porém, sem um roteiro que 
os auxiliem a utilizá-las. 

O objetivo é ensi-
nar o caminho 

das pedras para 
que seja feito o 
uso dos apli-
cativos, dos 
so f t wa re s ” , 
exempli� ca.

Em rela-
ção às ferra-

mentas de backup, Cequinel comenta 
que geralmente isso passa a ser uma 
preocupação somente quando há algum 
problema no computador, mas frisa que 
é fundamental se precaver. O primeiro 
passo é de� nir qual tipo de mídia e de 
software será utilizado, com que perio-
dicidade será feito o backup e quais são 
os softwares gratuitos para implemen-
tar essa rotina dentro da corretora.

“Há três tipos de backup: o normal 
(cópia de segurança de todos os arqui-
vos), o incremental (um segundo ba-
ckup após o normal que copia os arqui-
vos que foram criados posteriormente, 
mantendo os que foram deletados) e 
o diferencial (backup que não mantém 
os arquivos apagados). A escolha vai de 
acordo com a necessidade. O mais in-
dicado é o backup incremental”, sugere. 

Segundo ele, há vários softwares fáceis 
de serem con� gurados para que seja feito 
o incremental ou diferencial. O segundo 
passo é a escolha da mídia, local em que o 
conjunto de informações será arquivado. 
“A dica que eu sempre dou aos corretores 
é que seja em mais de uma mídia, como 
no HD portátil, na nuvem ou na web. 
Pois caso ocorra uma falha em um deles, 
ele não perderá seus dados”, alerta. 

Cequinel comenta que se antes os ge-
renciadores instalados no computador da 
corretora eram adquiridos para atender 
uma solução local, hoje e cada vez mais 
as aplicações estão na web. “Antigamente, 
adquiríamos um pacote de software. Isso 
está migrando para a web, o que faz com 
que tenhamos outro tipo de preocupação: 
a redundância da internet”, especi� ca. 

Em outras palavras, essa redundância 
signi� ca ter mais de um link de acesso 
à internet para que a operação da corre-
tora não � que comprometida em caso 
de imprevistos. “Há várias soluções dis-
poníveis no mercado que variam muito 

de região para região, pois ainda temos 
uma carência muito grande em relação 
à internet no País. Nos grandes centros 
é mais fácil, podendo o acesso ser com 
� bra ótica e uma redundância com um 
link de ADS (Asymmetric Digital Subs-
criber Line), por exemplo”, cita. 

E, em último caso, para situações 
mais emergenciais, podem ser utilizadas 
conexões 3G ou 4G, lembrando que as 
suas velocidades di� cultam a operação. 
“Portanto, é para serem utilizadas em 
situações simples, básicas e mais emer-
genciais”, complementa Cequinel.   

Multicálculo
O professor lembra que se antes as 

corretoras usavam kits de multicálculo, 
cotadores online são cada vez mais uma 
realidade. “Já há uma consolidação dessa 
ferramenta para o automóvel. O passo se-
guinte será o surgimento de ferramentas 
de multicálculo para o vida, residencial e, 
por último, para o empresarial”, especi� ca.

Processo que, segundo ele, se dará à 
medida que os corretores adotarem esse 
tipo de ferramenta. “E quando o multi-
cálculo está integrado ao software de ge-
renciamento, a carteira de renovação do 
corretor é automaticamente colocada no 
multicálculo para as renovações. Hoje são 
mais de dez ferramentas no mercado que 
podem fazer isso de forma ágil”, cita.  

Para � nalizar, ele ressalta que tão im-
portante quanto o backup e o antivírus é 
a escolha do software de gerenciamento. 
“As melhores práticas das grandes cor-
retoras foram sendo consolidadas e co-
locadas dentro dessa aplicação. Quando 
o corretor adquire um gerenciador, ele já 
passa a fazer uso destas práticas que estão 
no software. Isso pode modi� car muito a 
maneira como o corretor trabalha e a ad-
ministração da corretora”, conclui.

o conteúdo do curso. “Há muitas 
ferramentas que podem auxi-
liar o corretor no seu dia a dia 
e muitas delas estão dispo-
níveis gratuitamente na web, 
como no próprio Google, 

porém, sem um roteiro que 
os auxiliem a utilizá-las. 

O objetivo é ensi-
nar o caminho 

O que é necessário nas máquinas da sua corretora para 
que ela esteja ativa e operante

Miro Cequinel, corretor 
de seguros e professor da 

Escola Nacional de Seguros

Dicas/Tecnologia
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A
s gerações evoluem e com 
elas chegam as mudanças. E 
é preciso não ser resistente 

a elas, aliás, essa resistência também 
deve ser um fator a ser modi� cado. 
Antes as pessoas mais velhas eram as 
mais resistentes às transformações, 
porém hoje, são as que mais precisam 

se desenvolver para acompanhar o 
mercado e suas evoluções, principal-
mente as tecnológicas.

Para o doutor em comunicação, es-
pecialista em marketing e pesquisador 
da chamada geração Z, Dado Schnei-
der, é preciso que o corretor de seguros 
compreenda e viva essa mudança para 
sobreviver no mercado. “Se a gente 
não mudar nossa maneira de pensar 
e agir no século 21, não vamos conse-
guir vender. O comprador de hoje não 
é o comprador do século 20, que não 
tinha informação a respeito de nada, 
por isso, temos que mudar nossa ma-
neira de pensar e, muitas vezes, temos 
que fazer mudanças. Mudar nossa 
maneira de ver o mundo, de agir no 
trabalho”, adverte.

Usando exemplo de sua vida e sua 
visão sobre a evolução das gerações, 
Schneider ressalta que antes as pesso-
as se diferenciavam pela idade, mas que 
agora é por mentalidade. “O problema 
não é ser velho, mas ser ultrapassado. 
Teremos que aprender a trocar de era, 
de dimensão. Para um adulto do século 
21, mudar não é necessariamente gostar 
do que está acontecendo, mas entender 
para aceitar o novo. Os velhos do passa-
do não precisavam mudar, mas hoje os 
velhos necessitam dessa mudança”.

Schneider diz que é preciso esforço 
para essa transformação, e aprender 

a empreender. “A nova geração não 
foi criada para o emprego como nós, 
que fomos criados para arranjar um. 
Essa nova geração empreende ao na-
tural, irão ser empreendedores e serão 
nossos chefes ou sócios. Precisamos 
reaprender a trabalhar e aprender a 
empreender no século 21”.

Segundo ele, ninguém está pronto 
para o século 21, por isso, “tem que 
estudar mais e trabalhar muito mais e 
gostar do que faz, e gostar de verdade 
e, além disso, tem que sorrir, porque 
não existe mais espaço pra pessoas 
competentes e carrancudas”.

É preciso se esforçar para sair do 
século 20, a nova geração estuda brin-
cando, trabalha brincando. “O game 
será como o cigarro na década de 80, 
para amenizar a pressão do momento. 
Por isso temos que nos preparar para 
o que vivermos daqui 10 anos”.

E com essas mudanças, “os clientes 
� carão menos � éis, na verdade, não 
existirá mais � delidade; os concorrentes 
� carão mais agressivos comercialmente 
e será cada vez mais difícil manter uma 
equipe interna comprometida e traba-
lhando junto por muito tempo. Dian-
te disso, podemos concluir que hoje é 
o melhor dia do nosso futuro pro� s-
sional”, comentou Dado Schneider de 
forma humorada, durante o 17º Conec, 
que aconteceu em outubro.

Dicas para Corretores

Dado Schneider,  especialista em marketing

Para estar preparado para um novo 
consumidor de seguros é 
necessário modificar os pensamentos 
para acompanhar as evoluções
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O trabalho da equipe de técnicos do Grupo Bradesco Se-
guros nas cidades de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul resultou em 372 indenizações pagas, totalizan-
do mais de R$ 1,5 milhão, abrangendo segurados que tiveram 
algum tipo de perda provocada pelos temporais em suas resi-
dências e estabelecimentos comerciais e industriais.

O prazo médio das indenizações (da abertura do processo 
ao pagamento do sinistro) foi de sete dias, inferior ao regis-
trado em 2015, de 9,6 dias. “Isso permitiu a nossos segurados 
condições para reconstruir residências e estabelecimentos co-
merciais no menor prazo possível”, diz Enrico Ventura, diretor 
de Operações de Auto/RE do Grupo Bradesco Seguros. 

Desde que foi criada, em 2015, a operação “Atendimento 
em Situação Climatológica Severa” permitiu o pagamento 
de sinistro de cerca de 3,4 mil segurados atingidos por ven-
davais em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, 
Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, totalizando R$ 14,8 
milhões em indenizações.

Grupo Bradesco Seguros indeniza 
mais de 370 segurados

afetados pelos temporaisafetados pelos temporais

Parceiras

O novo seguro viagem da SulA-
mérica, produto com abrangência 
nacional e internacional, está mais 
moderno e completo. Além de tra-

zer vantagens aos clientes, que agora podem customizar a co-
bertura do seguro de acordo com suas preferências, o SulAmé-
rica Viagem traz benefícios aos corretores com a ampliação das 
possibilidades de oferta por meio de novos canais de venda.
Para realizar a cotação do seguro, os corretores poderão simular 
e emitir propostas por meio do Portal do Corretor. No momento 
da simulação, será possível personalizar o seguro conforme as 
necessidades e o orçamento do cliente.
Outro diferencial do produto é a possibilidade que o corretor 
tem de gerar um link em seu site para venda ao segurado. Nele, o 
próprio cliente poderá acessar o simulador para preencher as in-
formações sobre a viagem e consultar o valor da cobertura mais 
apropriada ao seu per� l. A novidade traz um reforço para a ven-
da do produto na época que antecede as férias de � m de ano.

Novo SulAmérica Viagem

traz facilidade aos corretores

SOMPO INVESTE EM NOVO

conceito para Seguro Saúde

A Sompo Saúde criou um novo con-
ceito no mercado de seguro saúde 
com os planos de seguro saúde em-
presarial – Acesso, Clássico, Estilo e 
Supremo – em modalidades que contemplam empresas a 
partir de duas vidas. 
Um dos diferenciais é que os pacientes podem ter o direito 
de realizar determinados procedimentos de alta complexida-
de com equipes especializadas de centros médico hospitalar 
de referência, mesmo se esses serviços não estiverem na rede 
especí� ca do segurado.
“Buscamos propiciar ao paciente o acesso à melhor solução 
em saúde e, ao mesmo tempo, permitir a empresa uma maior 
previsibilidade na gestão dos custos deste benefício”, a� rma 
Valter Hime, diretor da Sompo Saúde Seguros. 
A empresa patrocinadora do benefício conta também com 
meios mais e� cientes de gestão, minimizando preocupação 
de ter de lidar com altos índices de sinistralidade em um de-
terminado período, em razão da exclusão da experiência dos 
custos de eventos unitários causadores do desequilíbrio no 
orçamento � nanceiro.

Pelo 5° ano consecutivo, a Tokio 
Marine rea� rma seu com-
promisso com causas so-
ciais e faz doação de R$ 
300 mil para a Associação 
de Assistência à Criança 
De� ciente (AACD). Entre os 
meses de julho e outubro, 
a companhia lançou uma 
campanha de solidarieda-
de para incentivar a arre-
cadação de seus parceiros de negócios, envolvendo também 
seus colaboradores e familiares. 

Corretores e assessorias foram incentivados a trocarem seus 
pontos acumulados no Programa Nosso Corretor (PNC) por do-
ações para a AACD, e os colaboradores a doarem valores a partir 
de R$ 10 com desconto em folha de pagamento, participando 
também junto aos seus familiares como voluntários atendendo 
ligações do público, no contact center da companhia, aos sába-
dos. Cerca de 240 colaboradores participaram da ação. 

O cheque foi entregue por Valmir Rodrigues, diretor Executivo 
Comercial e por João Luiz de Lima, diretor Comercial Nacional Varejo, 
no dia 5 de novembro, durante o Teleton 2016, transmitido pelo SBT. 
“A Tokio Marine apoia ações de inclusão social e melhoria das condi-
ções de vida. Para nós, é muito grati� cante contribuir com a AACD, 
instituição que tem reconhecida atuação no atendimento a crianças 
e adolescentes com de� ciência”, disse Rodrigues.

Campanha da Tokio Marine 
arrecada R$ 300 mil para a AACD
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Em relatório publicado pelo 
Escritório das Nações Unidas 
para a Redução de Desastres 
(UNISDR) e o Centro de Pes-
quisas de Epidemiologia em 
Desastres (Cred), o Brasil é 
o único país das Américas a 
constar na lista dos dez pa-
íses com maior número de 
pessoas afetadas por desas-
tres, entre 1995 e 2015.
No período citado, 51 mi-
lhões de brasileiros foram 
impactados por catástrofes 
e mais de um em cada cinco 
municípios brasileiros (qua-
se 22% deles) estiveram em 
situação de emergência ou 
calamidade pública reco-
nhecida pelo governo fede-
ral em 2015.
E, ainda, a ocorrência de de-
sastres naturais no Brasil au-
mentou 268% na década de 
2000 em comparação com os 
dez anos anteriores. Entre as 
ocorrências mais frequentes 
estão o excesso de chuvas e, 
inversamente, períodos pro-
longados de estiagem.

0 Brasil

Dicas de
para um mundo mais 
Sustentabilidade

SEGURO

Alerta para

Aconseg-SP pelo Mercado

44 anos do CCS-SP

Em outubro, representantes 
da Aconseg-SP participaram 
do almoço promovido pelo 
Clube dos Corretores de São 
Paulo (CCS-SP), no Circolo 
Italiano, em comemoração 
aos 44 anos da entidade.

O presidente da Aconseg-SP, Marcos Colan-
tonio, e o vice-presidente, Ricardo Montenegro, 
participaram do programa de rádio A Grande Jor-
nada pelo Mundo do Seguro, apresentado pelo 
presidente da Camaracor-SP, Pedro Barbato Filho.

Durante o programa, que vai ao ar às segun-
das-feiras, pela Rádio Imprensa, os represen-

tantes da Aconseg-SP comentaram sobre a importância da atuação das assessorias e da 
parceria estabelecida entre Aconseg-SP, seguradoras, assessorias e corretores de seguros.

Aconseg-SP participa de programa de rádio

O presidente da Aconseg-SP, Marcos Colan-
tonio; o vice-presidente, Ricardo Montenegro, e 
o presidente do conselho, Helio Opipari Junior, 
representaram a entidade no evento de confra-
ternização promovido pela Aconseg-MG, em no-
vembro, em Belo Horizonte.

Confraternização da Aconseg-MG

O presidente da Aconseg-SP, Marcos Colantonio, participou do seminário “O seguro na era 
do e-commerce” realizado pela APTS, em São Paulo. O evento discutiu o mercado online atual, 
como atuar com a tecnologia e quais os erros e acertos mais comuns nesse tipo de negócio.

“Acredito ser de suma importância saber como se comportar nos meios digitais, muito 
mais quando falamos do mercado de seguros, que tem público diferenciado e que ainda pre-
cisa receber informações minuciosas de como funciona uma apólice, por exemplo”, comenta.

Aconseg-SP presente EM SEMINÁRIO DA APTS

Aconseg-SP no 17º Conec

O presidente da Aconseg-SP, Marcos Colantonio, e mem-
bros da entidade, participaram do 17º Congresso Estadual 
dos Corretores de Seguros de São Paulo (Conec), promovi-
do em outubro, no Palácio das Convenções do Anhembi. 

Com o tema Aprender, Empreender e Ser, o evento or-
ganizado pelo Sincor-SP reuniu mais de 6 mil profissionais do setor. “Durante os 
três dias, o Conec proporcionou a discussão de importantes temas para o mercado 
e, especialmente o corretor de seguros. Além disso, foi uma oportunidade para 
qualificação dos profissionais e relacionamento com as seguradoras”, destaca o 
presidente da Aconseg-SP.
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