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Assessorias e corretores destacam os 
principais benefícios da parceria de negócios

ESPECIAL DIA DO CORRETOR DE SEGUROS

Amplo conhecimento 
do consumidor e fazer a 
diferença no atendimento 
são imprescindíveis, orienta 
o presidente do Sincor-SP
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A edição 39 da Revista da Aconseg-SP é especial, pois comemora o 
Dia do Corretor de Seguros, celebrado em 12 de outubro. Por isso, 
trazemos duas matérias com abordagens voltadas a esses pro� ssio-

nais, principalmente aos que atuam em parceria com as assessorias de seguros.
Em uma delas, essas parceiras de negócios destacam os principais benefícios 

que viabilizam aos corretores, que reúnem estudar os assuntos relacionados 
com a atividade de consultoria de seguros, principalmente no que se refere às 
relações com seguradoras, corretores de seguros e órgãos públicos vinculados 
ao setor, conforme está registrado no estatuto da Aconseg-SP, inclusive. 

A outra matéria dá voz aos corretores parceiros das assessorias, que comen-
tam sobre os benefícios que enxergam no trabalho com esse canal. Os pro� s-
sionais destacam, entre outros fatores, o auxílio para aprimorar o atendimento 
ao segurado, acesso ágil às informações de produtos das seguradoras, além de 
intermédio para treinamentos, por exemplo.

Essa edição também conta com uma entrevista com o presidente do Sincor-SP, 
Alexandre Camillo, que comenta sobre os atuais desa� os enfrentados pelo corretor 
de seguros. Ele orienta que o amplo conhecimento sobre o consumidor e fazer a 
diferença no atendimento são iniciativas imprescindíveis para os pro� ssionais. 

Outros destaques são a participação da Ituran no almoço promovido pela 
Aconseg-SP em agosto; a reunião entre os diretores da entidade e o superin-
tendente da Susep, Joaquim Mendanha, e a participação da Aconseg-SP no 
Encontro Magno da Aconseg-MG, que reuniu representantes das Aconsegs, 
líderes do setor, autoridades, representantes das assessorias e executivos das 
seguradoras para debater as perspectivas desse segmento.

As assessorias associadas à Aconseg-SP parabenizam o corretor, principal 
elo entre o consumidor e a proteção dos produtos de seguros. Feliz Dia do 
Corretor de Seguros!

Marcos Colantonio
Presidente da Aconseg-SP
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N
ão apenas os pequenos corretores têm a assessoria como 
um braço junto às seguradoras, mas também os pro� ssio-
nais de todos os portes. Con� ra nesta matéria, nas palavras 

das assessorias, quais benefícios os corretores têm com essa parceria. 
Em nome da Aconseg-SP, o presidente da entidade, Marcos Co-

lantonio, menciona os benefícios aos corretores que, inclusive, cons-
tam no estatuto da associação. “Entre eles, estudar os assuntos rela-
cionados com a atividade de consultoria de seguros, principalmente 
no que se refere às relações com seguradoras, corretores de seguros e 

órgãos públicos vinculados ao setor”.
E também, “cooperar para o aprimora-

mento técnico dos métodos de produção de 
seguro de modo a alcançar mais produtivida-
de e melhores padrões de desempenho, bem 
como contribuir para a melhoria das e� ci-
ências da gestão de seguradoras e corretores, 
com o consequente aumento de sua partici-
pação na economia nacional, e colaborar com 
o constante aperfeiçoamento dos sistemas de 
trabalho que envolvam seguradoras e corre-
tores de seguros”.

“A assessoria sempre será 
uma facilitadora nas dúvidas e 
di� culdades dos corretores jun-
to a seguradora, e uma parceira 
em reciclar constantemente as 
equipes dos corretores, man-
tendo-as sempre informadas e 
conhecedoras dos produtos a 
serem comercializados”, José 
Scalco Jr., Intercor Assessoria 
em Seguros 

“O relacionamento bem 
construído amparado por uma 
relação de con� ança, embasado 
em conhecimentos técnicos só-
lidos e liderança positiva com 
gestão e� caz, permite o melhor 
auxílio apresentando soluções 
antes não percebidas pelos cor-

retores. É esta ampliação da percepção com constante ajuste 
de foco que permite enorme ganho da relação dos corretores 
com seus clientes, justamente a partir de sua parceria com as 
assessorias especializadas”, Leandro Henrique, Ação Ime-
diata Assessoria & Consultoria.

“A assessoria proporciona 
a proximidade e a atenção aos 
corretores que, muitas vezes, 
as seguradoras não conseguem 
oferecer. E quando a assessoria 
faz por eles tarefas que são re-
passadas aos seus clientes, eles 
ganham tempo, o que é precio-
so. Também a assessoria pro-
porciona aos corretores conhe-
cimento de produtos (novos e 
atualizações) e na intermedia-

ção, ela é uma facilitadora de programas e processos”,  Jairo 
Christ, Christ Assessoria 

“Em minha apresentação 
ao Sr. Joaquim Mendanha, 
superintendente da Susep, no 
escritório do Sincor-SP, o que 
ele mais elogiou foi o fato de 
as  assessorias propiciarem ao 
corretor de seguros a facilida-
de de acesso a produtos de se-
guradoras, que de outra forma 
não teriam. Esta é a visão que 
um pro� ssional de mercado 
do mais alto escalão tem das 

assessorias de seguros”, Ricardo Montenegro, Montenegro 
Administração e Assessoria de Seguros

“Nós, como representantes das seguradoras e das operado-
ras do mercado, acreditamos que o nosso atendimento para 
mais de 2.400 corretoras de seguros se deve ao fato de que 
nesses 20 anos de experiência como assessoria, nós sempre 
priorizamos a excelência no atendimento aos corretores e pre-
servamos a identidade dos mesmos junto aos segurados cap-

Relacionamento

Como os corretores podem se beneficiar com as Assessorias para ampliar negócios

José Scalco Jr., Intercor 
Assessoria em Seguros

Marcos Colantonio, 
Copasul Assessoria

Leandro Henrique, Ação Imediata 
Assessoria & Consultoria

Jairo Christ, Christ Assessoria

Ricardo Montenegro, Montenegro 
Administração e Assessoria de Seguros
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tados, dando todo o respaldo 
técnico e comercial com espe-
cialistas por ramos, e também 
por seguradoras e operadoras”, 
Liza Maria F. Miranda de 
Sousa, Continental Presta-
dora de Serviços

“A assessoria é uma repre-
sentante o� cial da seguradora, 
funciona como uma sucursal 
terceirizada, oferecendo todos 
os serviços, apoio e segurança 
para que os corretores possam 
iniciar as vendas de novos pro-
dutos ou de novas marcas. Se 
um corretor quer trabalhar e 
desenvolver uma parceria de 
médio prazo junto a uma se-
guradora de nicho, o caminho 

para uma parceria duradoura, inevitavelmente, é por meio de 
uma assessoria”, Milton Ferreira, Personal Prev Assessoria 
de Seguros

“Nós sabemos da di� cul-
dade dos corretores, princi-
palmente em cotar um seguro 
um pouco mais especí� co em 
todas as seguradoras com as 
quais eles operam, e atentos 
a essas oportunidades ofere-
cemos essa assessoria no in-
tuito de ajudá-los na cotação 
e no fechamento, aumentan-
do o mix de carteira não só 
da corretora, mas também o 

da assessoria. São inúmeros os benefícios aos corretores que 
operam com as assessorias já que elas funcionam como um 
elo entre o corretor e a seguradora”, Diego Linardo, Novo 
Milênio – Assessoria Securitária

“Nós temos um relacionamento muito próximo com nos-
sos corretores, acompanhando desde a formulação da propos-
ta até a emissão da apólice, auxiliando-os a desenvolver seu 
potencial e seu mix de carteira.

Acreditamos no desenvolvimento contínuo tanto da asses-
soria como dos nossos parceiros de negócios, e disponibiliza-
mos alguns treinamentos pontuais para também fortalecer o 
vínculo da nossa equipe com nossos colaboradores.

São vários os benefícios 
que podemos pontuar e o mais 
importante é ajudá-los a se 
desenvolver como empreen-
dedores, impulsionando seus 
negócios e ampliando seus co-
nhecimentos”, Andrea Mac-
chiaverni Troncoso, Alliance 
Assessoria em Seguros

“É uma grande satisfação 
vermos hoje o crescimento e a 
consolidação do modelo de as-
sessorias como um canal de dis-
tribuição dos produtos e serviços 
de seguradoras e operadoras de 
saúde junto aos corretores de 
seguros. Como um dos prota-
gonistas deste processo na dé-
cada de 80, iniciamos o trabalho 
de atendimento aos corretores 
atendendo-os nas rotinas básicas 

da corretora e, ao longo destes anos, aprimoramos os serviços. 
Acredito que temos muito a fazer, principalmente neste momen-
to em que tanto se fala de disruptura na forma de distribuição de 
produtos e serviços. Tenho a convicção que as assessorias terão 
um papel muito importante na condução deste processo junto 
aos nossos parceiros corretores e seguradoras”, Hélio Opípari Jr, 
Padrão Opípari Assessoria em Seguros

“As assessorias têm a preo-
cupação de ter o mesmo nível 
de atendimento que o corretor 
cadastrado direto na segura-
dora. Tendo apoio técnico, os 
corretores de pequeno e médio 
portes conseguem comercia-
lizar produtos que têm pouco 
ou nenhum conhecimento, e os 
que estão iniciando na correta-
gem encontram nas assessorias 
um suporte fundamental, que se 

inicia na fase de cadastramento, 
depois contam diariamente com o apoio para o conhecimento de 
todos os produtos. Assim, eles se sentem seguros para comercia-
lizar, pois contam com o nosso suporte, que hoje, devido ao au-
mento de pro� ssionais, as seguradoras não conseguiriam atender 
a todos presencialmente”,  Maria Guadalupe A. Sanz Gomes, 
Guadalupe Assessoria e Consultoria de Seguros

Liza Maria, Continental 
Prestadora de Serviços

Milton Ferreira, Personal 
Prev Assessoria de Seguros

Diego Linardo, Novo Milênio 
– Assessoria Securitária

Andrea Macchiaverni Troncoso, 
Alliance Assessoria em Seguros

Hélio Opípari Jr, Padrão Opípari 
Assessoria em Seguros

Maria Guadalupe, Guadalupe 
Assessoria e Consultoria de Seguros

Relacionamento
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Relacionamento

Aprimorar o atendimento ao consumidor, que cada vez mais exige uma 
relação com informações assertivas e úteis, é um dos desa� os atuais para 
o corretor de seguros. Além disso, é necessário que esse pro� ssional bus-

que quali� cação constante e conhecimento sobre produtos, serviços e ferramentas 
disponíveis no mercado. 

Nesse cenário, a atuação da assessoria de seguros é prepon-
derante, já que é o principal elo de comunicação entre os corre-
tores e as seguradoras.

Nessa matéria da Revista da Aconseg-SP, corretores de se-
guros que atuam em parceria com assessorias de seguros desta-
cam os principais benefícios desse trabalho em conjunto. 

“Para mim, ter uma assessoria é extremamente impor-
tante, pois nossos retornos perante as seguradoras são mais 
rápidos e satisfatórios. 

Portanto, quando precisamos de orientações técnicas, 
aceitação, resoluções de sinistros pendentes, entre outros, 
um assessor tem o pronto atendimento e, com isso, nos dis-
ponibilizam prospectar novos negócios”, Hamilton Faiad, 
Habitá Corretora de Seguros 

“Tenho acompanhado com muito entusiasmo a crescente importância das asses-
sorias que respaldam os pro� ssionais de seguros no nosso cotidiano. Durante os mais 
de 20 anos que atuo neste mercado, pude vivenciar diversos cases de grande relevân-
cia, onde fui assessorado com soluções e� cientes e de pronta resposta.

Gostaria de compartilhar com os leitores algumas experiências onde o apoio téc-
nico e operacional foram fatores decisivos no atendimento e em muitas vezes na 
contratação do seguro.

Como corretor especializado em frotas, tive a oportunidade de contar com a as-
sessoria em um caso que a princípio pode parecer simples, mas que envolveu a reno-
vação da apólice de uma frota de dezenas de caminhões, onde para minha surpresa, 
o cálculo de renovação teve um reajuste de mais de 120%, mesmo considerando 
que durante a vigência do contrato, não houve nenhum sinistro ou qualquer outra 
ocorrência. Através da minha assessoria, consegui reverter essa negociação para um 
patamar de aproximadamente 50% de desconto, o que garantiu a � delização de um 
cliente de muitos anos, isso só foi possível com a in� uência comercial da assessoria.

Em outra oportunidade, contei com o apoio técnico para solucionar um sinistro 
ocorrido no mesmo dia da substituição de um item de uma apólice coletiva,onde o 
atendente da seguradora cometeu um equívoco ao abrir o sinistro no veículo anterior, 
o que a princípio resultou na negativa da indenização, bem como a devolução da 
proposta.  Mesmo obedecendo todos os requisitos, como a proposta registrada no 
sistema da seguradora e com a vistoria realizada, me deparei com várias di� culdades 
durante o processo, acredito que sem a intervenção de uma assessoria especializada 
não seria possível em tão curto prazo o endosso ser emitido e o sinistro indenizado. 
Recomendo aos colegas corretores que façam uso dessa poderosa ferramenta de 

trabalho”, Marcos Paulo Mariano, 
Fapini Seguros

“Entendo que a parceria com as 
assessorias nos traz a possibilidade de 
uma maior penetração em determinadas 
seguradoras cuja nossa produção 
é pequena, abrindo também uma 
alternativa de maior competitividade.
Vejo essa parceria como agregadora 
para alavancar novos negócios”, José 
Roberto Geraldo, Gold Star Seguros

Corretores de seguros destacam os principais 
benefícios do trabalho com as Assessorias

Marcos Paulo Mariano, Fapini Seguros

José Roberto Geraldo, Gold Star Seguros

Hamilton Faiad, da Habitá 
Corretora de Seguros
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Relacionamento

“A assessoria tem uma estru-
tura preparada e capacitada para 
nos auxiliar no acesso a algumas 
seguradoras com as quais traba-
lhamos, e a assessoria faz um ‘pré-
trabalho’ para o corretor de fazer 
acompanhamento de negócios, 
emissões, levantando tendências. 
A assessoria oferece um trabalho 
que reduz o trabalho do corretor, 
ou seja, ela funciona como um 
facilitador. Enxergo a assessoria 
como uma empresa parceira faci-
litadora do trabalho da corretora e 

isso nos ajuda a termos mais tempo 
para buscar novos negócios”, Paulo Gonçalves, Central Max 
Corretora de Seguros

“Temos acesso a 
algumas seguradoras 
que não teríamos sem 
ser pela assessoria, pois 
pela nossa produção 
não conseguimos diluir 
em várias seguradoras, 
então o corretor � ca 
limitado, principal-
mente pelas exigências 
das seguradoras, como 
produção mínima. Isso 
inviabiliza o trabalho 
com algumas compa-

nhias. Nesse ponto, a assessoria ajuda e é um canal que temos 
mais acesso do que a seguradora, por conhecermos as pesso-
as (atendimento das assessorias), que estão disponíveis para 
atender”, Oscar Poli, Ouro Preto Corretora

“Um dos benefícios é a 
facilidade de negociação 
junto às seguradoras. As 
assessorias suprem a área 
comercial e são mais pre-
paradas. Geralmente, são 
pessoas do mercado de 
seguros, então conhecem 
mais a fundo as segura-
doras e podem negociar 
melhor junto a elas”, Feli-
pe Kevork Yaroussalian, 
BR9 Corretora de Seguros  

“Somos uma cor-
retora de médio para 
grande porte e não tí-
nhamos optado por 
trabalhar com assesso-
ria, mas diretamente 
com as seguradoras. 
Porém, a opção de tra-
balhar com a assessoria, 
parceria que já dura há 
um bom tempo, é pelo 
trabalho dos pro� ssio-
nais e agilidade com 
que resolvem nossos 

problemas. Temos uma grande con� ança nas pessoas que tra-
balham nessa empresa, o que nos dá garantia em casos de al-
gum problema com alguma seguradora. Eles podem interferir 
e nos ajudar bastante. Além disso, pelo leque de produtos e 
acesso a seguradoras”.  Hely Peres, H Peres Corretora 

“Ser atendido pela assessoria é um enorme prazer. Além 
de ter à disposição um canal de comunicação único para tra-
tar com diversas seguradoras, temos o apoio operacional em 
emissões, sinistros, cobrança etc., o que contribui positiva-
mente para podermos focar nos negócios da Enovax.

No que diz respeito à proximidade dos negócios junto às 
seguradoras, a assessoria consegue gerar uma sintonia entre se-
guradora e corretora, que pode alavancar os negócios de forma 
signi� cativa para as duas partes.

Tenho a certeza que este modelo de negócio é o mais in-
dicado pois cada parte foca no seu core business e torna o 
processo mais e� ciente e produtivo”, Diego Sargaço, Enovax

“O relacionamento é um dos be-
nefícios de trabalhar com assessoria. 
Temos a segurança de ter pro� ssio-
nais quali� cados e capacitados para 
nos auxiliar. A assessoria é próxima 
de nós e relacionamento para traba-
lhar com diversas seguradoras é bas-
tante importante. Centralizamos o 
atendimento na assessoria com várias 
seguradoras, e pelo fato de a assesso-
ria ter um bom relacionamento com 
as seguradoras nos ajuda a ter agili-
dade nos processos. Além disso, o 
auxílio quando precisamos de algum 
material, pois a assessoria vai na ‘fonte’ correta, e orientação 
sobre produtos e treinamentos”, Ricardo Bueno, Lubri Cor-
retora de Seguros

Paulo Gonçalves, Central 
Max Corretora de Seguros

Oscar Poli, Ouro Preto Corretora

Felipe Kevork Yaroussalian, 
BR9 Corretora de Seguros

Hely Peres, H Peres Corretora

Ricardo Bueno, Lubri 
Corretora de Seguros
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Sincor-SP

O presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, concedeu uma entrevista para 
a Revista da Aconseg-SP em que destaca diversos desa� os para o corretor 
de seguros. Ele lembra que os atuais fatores permeiam todos os pro� ssionais, 

independente de se relacionar ou não com as seguradoras via assessorias. 
Por conta do período de crise no País, o presidente do Sincor-SP aponta que o corre-

tor tem como desa� o se adaptar, ter amplo entendimento do que o consumidor quer  e 
conhecer seu novo comportamento. “Na verdade, eu tenho dito que o que é desa� ador 
mesmo não são as tecnologias, sistemas, ou formas de distribuição, o desa� ador é enten-
der o atual comportamento do consumidor”.

Outra questão também presente no dia a dia dos pro� ssionais que trabalham 
com as assessorias de seguros é a preocupante atuação de cooperativas que comer-
cializam proteção veicular. Alexandre Camillo enfatiza que essas cooperativas agem 
de maneira ilegal, já que se predispõem a vender produtos similares a uma cobertura 
securitária. “O mercado de seguros é supervisionado, tem o regramento da Susep e 
as associações e cooperativas não fazem parte dessa supervisão. Portanto, o grande 
desa� o é levar ao consumidor a mensagem correta de que ao adquirir um bem com 
cooperativa ou associação ele está comprando ‘gato por lebre’”.

Obstáculos 
Atualmente, o corretor de seguros também encontra obstáculos para manter a 

percepção de seu valor agregado para o consumidor por conta da atuação de empre-
sas que desvalorizam a � gura desse canal de distribuição. Exemplo disso é a atuação 
da Youse. “A Youse começou com uma atuação irregular, ilegal, se dizendo segurado-
ra e não era, agora diz ser uma plataforma, e começou ainda com uma propaganda 
que depreciava o corretor de seguros. Mas os resultados dela têm sido pí� os versus o 
dinheiro que tem investido, e aí está uma oportunidade para o corretor mais uma vez 
mostrar o seu valor na orientação correta ao segurado, na busca pelo melhor produto, 
e, especialmente, na hora de um atendimento de sinistro”. 

Nesse sentido, o presidente do Sincor-SP enfatiza a importância do  papel do 
corretor de seguros. “Certamente, o corretor de seguros está muito mais preparado 
e é muito mais comprometido em atender o seu segurado do que, no caso, a Youse e 
seus atendentes”.

Sobre esse tema, Alexandre Camillo comenta também algumas iniciativas que as 
entidades do mercado de seguros têm realizado. De acordo com ele, o Sincor-SP foi 
o primeiro a se manifestar contra o posicionamento da Youse, tanto do ponto de vis-
ta legal, por se tratar de uma atuação irregular, como do ponto de vista moral, porque 
a empresa iniciou sua propaganda depreciando o trabalho do corretor de seguros. 

“Nós � zemos uma denúncia junto 
à Susep, que depois se estendeu a uma 
denúncia em parceria com a Fenacor, 
e também entramos com um processo 
civil contra a Youse que, por � m, � cou 
um processo único também em parceria 
com a Fenacor e que está em curso. Fora 
o combate constante ao orientar corre-
tamente o corretor, inclusive na mani-
festação que tivemos em Brasília, onde 
estivemos em audiência pública ques-
tionando a atuação da Youse perante os 
próprios dirigentes da Caixa Econômi-
ca Federal”, compartilha.

Como fazer a diferença?
O atual momento demanda atenção 

dos corretores que trabalham com as as-
sessorias de seguros. Diante dos desa� os 
comentados pelo presidente do Sincor-
SP, é preciso que os pro� ssionais façam 
a diferença perante o consumidor. 

Para isso, Alexandre Camillo orienta 
que é necessário ofertar as melhores con-
dições para o segurado em todos os aspec-
tos, não somente o fator custo; ter uma vi-
são ampla do cliente, não apenas atendê-lo 
naquilo que ele mesmo demanda ao corre-
tor, mas sim entender outras necessidades; 
alertá-lo para outros riscos que ele possa 
ter e para os quais precisa se garantir. 

“Então o corretor de seguros, na ver-
dade, diante da situação atual, ao invés 
de desa� os tem uma grande oportuni-
dade de negócios e de oferecer um aten-
dimento total e geral aos consumido-
res”, � naliza o presidente do Sincor-SP.

Amplo conhecimento do consumidor e fazer a 
diferença no atendimento são imprescindíveis, 
orienta o presidente do Sincor-SP
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Uma homenagem da Tokio Marine às Assessorias e Corretores de Seguros que, com seu trabalho, fazem  
a diferença para os nossos Clientes terem mais tranquilidade.

12 de outubro: Dia do Corretor de Seguros.

A TOKIO AGRADECE

A QUEM RESOLVE
C O M  A  G E N T E
T O D O S  O S  D I A S.

PARABÉNS,  CORRETOR.

AF_TM_An.Dia do Corretor_Rev.Aconseg_210x280.indd   1 9/20/17   4:04 PM



10 JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2017

Parceiras

N
o almoço mensal de agosto, a 
Aconseg-SP recebeu os exe-
cutivos da Ituran que, entre 

outras colocações, enfatizaram a impor-
tância das assessorias de seguros para a 
expansão da empresa.

“Entendemos que o modelo de as-
sessorias faz todo o sentido. Qualquer 
que seja a expansão, faremos com as-
sessoria, pois desta forma, acreditamos 
que o trabalho é melhor, mais e� caz, de 
total sinergia com todos os benefícios 
que qualquer segurado pode ter com a 
Ituran”, ressalta o diretor da empresa, 
Roberto Posternak.

Ele mencionou algumas soluções dis-
ponibilizadas pela empresa que colabo-
ram para os negócios dos corretores que 
atuam com as assessorias, como o Ituran 
com Seguro. “Esse produto só fez imple-
mentar nossa parceria com os corretores 
de seguros. A Ituran teve esse importante 
papel de popularizar o seguro”.

Ele também comentou sobre a star-
tup chamada ‘55 guinchos’.“Que fun-
ciona como um Uber dos guinchos, 
para atender um público que não tem 
seguro e que possa contratar esse servi-
ço na hora, de forma personalizada. Es-
tamos expandindo essa operação para 
além de São Paulo, como Rio de Ja-
neiro, e apesar de ser nova, já traz bons 

resultados para a companhia”.
Posternak ressalta que a Ituran é 

mais uma opção ao futuro segurado. 
“Jamais poderíamos criar um produto 
que fosse de encontro com o das segu-
radoras, que são nossas parceiras. Como 
essas companhias trabalham com pra-
ticamente 30% do mercado, que é hoje 
o que temos de frota segurada, criamos 
um produto para entrar nos 70%, ou 
seja, nascemos como uma opção a mais 
para o corretor”, esclarece.

Interação das assessorias 
Marcos Colantonio, presidente da 

Aconseg-SP, destaca que a prestação de 
serviços da Ituran representa importantes 
oportunidades de negócios para os corre-
tores que trabalham com as assessorias. 
“Considerando esse desejo da empresa 
de crescer com as assessorias, em um mo-
mento que a Ituran está muito bem em 
seu crescimento de 30% a 40% e também 
oferecendo a possibilidade de novas as-
sessorias trabalharem em parceria, � cam 
nítidos os benefícios de trabalhar com 
uma empresa robusta como essa”. 

Na ocasião, Ricardo Montenegro, 
vice-presidente da Aconseg-SP, inda-
gou como funciona o dia a dia do pro-
cesso de indenização após ocorrência de 
um sinistro com a Ituran. “A operação 

é bastante simples. A regulação do si-
nistro é das seguradoras, que são nossas 
parceiras, e optamos por fazer com que 
as assessorias e corretores tenham linha 
aberta com as companhias. No caso de 
sinistro de roubo, temos estrutura para 
atender de imediato o sinistrado, que 
deve avisar imediatamente a Ituran. 
Feito isso, em não localizando, a Ituran 
comunica a seguradora, que dará todo o 
suporte ao segurado, no sentido de soli-
citar a documentação e agilizar o paga-
mento”, explicou Aldo Dallago, gerente 
comercial assessorias da Ituran. 

“Há um ano foi montado um de-
partamento exclusivo de sinistro, justa-
mente para fazer essa ponte de asses-
soria e equipe de backo�  ce, para sanar 
dúvidas e fazer qualquer atendimento 
necessário”, � naliza.

Ituran destaca importância da parceria
com as assessorias de seguros
Executivos da empresa participaram do evento de agosto da Aconseg-SP

Roberto Posternak, diretor da Ituran e Marcos 
Colantonio, presidente da Aconseg-SP
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As assessorias associadas à Aconseg-SP 

parabenizam o corretor de seguros pelo seu dia!

12 de Outubro – Dia do Corretor de Seguros12 de Outubro – Dia do Corretor de Seguros
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O Grupo Bradesco Seguros tem nos corretores um dos 
mais importantes elos com os segurados. Em reconheci-
mento, ele investe na sua pro� ssionalização e atualização, 
por meio do Universeg (www.universeg.com.br), com cur-
sos, palestras e treinamento de qualidade. 

E o esforço e a dedicação das assessorias têm sido pri-
mordiais para o fortalecimento da distribuição e da ati-
vidade de seguros. Como uma maneira de reconhecer e 
estimular as melhores performances, o Grupo Segurador 
promove anualmente a Talento de Seguros, que celebra o 
desempenho desses pro� ssionais na disseminação e cons-
cientização da importância do seguro.

O Grupo Bradesco Seguros entrega ao corretor grandes 
possibilidades de crescimento no atendimento às neces-
sidades e anseios de pessoas físicas e jurídicas. Mais que 
um slogan, “Com Você. Sempre” é um compromisso com o 
segurado e com um de seus mais importantes elos, o cor-
retor de seguros.

Corretor, “Com Você. Sempre”

Sendo uma companhia que 
dispõe de diversos produtos, 
a SulAmérica estimula cada 
vez mais que o corretor � gure 
como um consultor de negócios ao adotar o cross selling 
para potencializar sua produção, expandindo sua atuação e 
conseguindo um maior tempo de permanência do cliente na 
carteira, elevando a � delização. 
Produtos que proporcionam ainda mais proteção às pessoas 
físicas são boas opções de soluções aqueles que já têm a expe-
riência com a seguradora, tais como SulAmérica Vida Individual, 
SulAmérica Vida Mulher e SulAmérica Viagem. 
A oportunidade da venda cruzada de um produto para o mes-
mo cliente, seja ele pessoa física ou jurídica, se dá após iden-
ti� cação de suas necessidades. E a companhia dispõe, ainda, 

de opções completas 
para PMEs, como o 
Capital Global (prote-
ção para um grupo a 
partir de três vidas) e 
seguros empresariais 
multirrisco para pro-
teção patrimonial.

SulAmérica: oportunidades

de cross sell

ANDREIA PATERNIANI É A NOVA DIRETORA

de sinistros da Sompo

A Sompo Seguros contratou An-
dreia Paterniani (foto) como nova 
diretora para a área de sinistros. Ela 
chega para contribuir com sua ex-
pertise de mais de 20 anos de atuação no segmento e para 
implementar novas estratégias de atuação na área de sinistros, 
que darão suporte aos planos de crescimento da companhia. 
A executiva terá sob sua responsabilidade a gestão de toda 
a área de sinistros, bem como o desenvolvimento de estra-
tégias para incrementar ainda mais o atendimento e rápida 
liquidação de sinistros da Sompo Seguros. 

“Além de estar atualizada com as mais 
recentes políticas e técnicas para a 
área, a Andreia também tem a vivên-
cia das demandas de outros setores 
dentro de uma companhia de segu-
ros, que são impactados por sua área e 
com os quais terá de se relacionar dia-
riamente”, a� rma Adailton Dias, diretor 
de transportes, sinistros e planejamen-
to estratégico da Sompo Seguros.

Até janeiro de 2018, a Tokio 
Marine irá premiar seus parceiros 
de negócios em todo o país com 
duas formas de incentivo: prêmios 
instantâneos em Conta Corrente 
Global e pontuação no programa 
Multiplus em apuração trimestral.

As carteiras de vida, residen-
cial e empresarial de até R$ 40 
milhões participam desta cam-
panha, que reverte 30% dos prê-
mios emitidos em conta corrente 
para ser utilizada nos produtos 
automóvel, residencial, condomínio e empresarial, além de 
pontuação no Programa Multiplus, que pode conceder de 5 
a 50 mil pontos, de acordo com ranking de desempenho de 
cada parceiro.

Participam da campanha as apólices vendidas com for-
ma de pagamento em cartão de crédito. Sobre a campanha, 
diz George Dutra (foto), superintendente Comercial Varejo 
SP Capital, “estamos continuamente inovando e valorizando 
esses profissionais que são imprescindíveis para o desem-
penho da companhia”.

Tokio Marine promove campanha 
de incentivo para corretores

recentes políticas e técnicas para a 
área, a Andreia também tem a vivên-
cia das demandas de outros setores 
dentro de uma companhia de segu-
ros, que são impactados por sua área e 
com os quais terá de se relacionar dia-
riamente”, a� rma Adailton Dias, diretor 
de transportes, sinistros e planejamen-
to estratégico da Sompo Seguros.

Parceiras

para PMEs, como o 
Capital Global (prote-
ção para um grupo a 
partir de três vidas) e 
seguros empresariais 
multirrisco para pro-
teção patrimonial.
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A sustentabilidade tem se solidifi-
cado nos últimos dez anos como 
a força propulsora de novos mo-
delos econômicos e nas peque-
nas empresas não seria diferente, 
pois são elas a parcela da econo-
mia que mais cresce no cenário 
mundial e que garantem o maior 
contingente de empregos. 
Suas operações, a maioria na 
área de serviços, afetam os 
sistemas ecológicos e sociais. 
E uma empresa ecoe� ciente é 
aquela que reduz os impactos 
ambientais nos sistemas de 
produção por meio de práticas 
de redução e otimização.
Para isso, basta adotar algumas 
mudanças, como por exemplo, 
para o uso racional da água e 
da energia, tais como: utilizar 
equipamentos que reduzam 
o consumo de água, trocar as 
antigas descargas com válvulas 
por descargas acoplados com 
caixa e instalar torneiras de bai-
xo consumo de água.
E para economizar energia, não 
deixe aparelhos eletroeletrônicos 
em standy by, imprima somente 
o necessário e opte por todas as 
impressões de uma só vez, veri-
fique se as fiações elétricas estão 
em bom estado, use de manei-
ra eficiente o ar condicionado e 
mantenha as lâmpadas ligadas 
apenas quando necessário.
Fonte: Sebrae

ecoeficiente

Dicas de
para um mundo mais 
Sustentabilidade

SEGURO
Empresa

Evento reúne Aconsegs

Representantes da Aconseg-SP par-
ticiparam do  Encontro Magno da 
Aconseg-MG, que reuniu, no auditório 
do Sindseg MG/GO/MT/DF, em Belo 
Horizonte, em setembro, lideranças 
nacionais do setor, autoridades, repre-
sentantes das assessorias e executivos 
das seguradoras para debater as pers-
pectivas desse segmento que cresce a 
passos largos e se consolida como um 
dos principais canais de distribuição 

das companhias. 
An� trião do evento, o presidente da Aconseg-MG, Jader Pereira de Abreu Filho, saudou 
os convidados e reiterou os propósitos da instituição. “É com grande satisfação que re-
cebemos vocês. Esse encontro representa um marco de um novo momento vivido pela 
Aconseg-MG. Queremos crescer com o mercado e contamos com o apoio das assesso-
rias para expandir nossas ações”. 
O presidente da Aconseg-SP, Marcos Colantonio, parabenizou a diretoria da Aconseg-
MG pela iniciativa do encontro. “Foi um excelente evento, oportunidade em que pude-
mos expor nossos métodos de trabalho, necessidades, di� culdades e até estratégias 
de ações. O mais importante é que demonstramos a importância do nosso segmento 
no mercado segurador. As assessorias ligadas às Aconsegs atendem algo em torno de 
15 mil corretores. Nosso papel é auxiliá-los no desenvolvimento do mix de carteira, na 
diversi� cação da produção, atendendo aos objetivos das seguradoras parceiras”.

Da esq. para dir: Marcos Colantonio, 
presidente da  Aconseg-SP; Jader Abreu 
Filho, presidente da Aconseg-MG; Celso 
Azevedo, presidente da Aconseg-RS; e Luiz 
Philipe Baeta, presidente da Aconseg-RJ

Aconseg-SP pelo Mercado

Em julho, diretores da Acon-
seg-SP participaram de um en-
contro com o superintendente 
da Susep, Joaquim Mendanha, 
na sede do Sincor-SP.

O vice-presidente da Acon-
seg-SP, Ricardo Montenegro, 
fez uma apresentação insti-
tucional da entidade, na qual 
mencionou que atualmente 
a Aconseg-SP conta com 25 
assessorias de seguros associa-
das, parceria com 15 seguradoras e presta atendimento a oito mil corretores no 
estado de São Paulo, o que representa 30% dos pro� ssionais.

Outros fatores destacados por ele foram os cerca de 400 empregos diretos ge-
rados pela Aconseg-SP e a produção de R$ 1 bilhão por ano entre as assessorias 
associadas.

O superintendente da Susep reconheceu a importância do trabalho das asses-
sorias de seguros, inclusive pelo fato de os corretores terem mais acesso aos pro-
dutos e serviços das seguradoras.

Ele também destacou o Relatório Econômico Financeiro das Assessorias de 
Seguros, estudo que reúne as principais informações desse canal de distribuição, 
analisa demandas e desa� os, além de divulgar de maneira transparente o per� l da 
Aconseg-SP e de suas assessorias associadas.

Aconseg-SP se reúne com superintendente da Susep

Da esquerda para a direita: Jairo Christ, Roberto 
Benedito de Oliveira, Helio Opipari Junior 
(diretores da Aconseg-SP); Alexandre Camillo, 
presidente do Sincor-SP; Joaquim Mendanha, 
superintendente da Susep; Ricardo Montenegro 
e Milton Ferreira, diretores da Aconseg-SP
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