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Assessorias compartilham boas 
oportunidades de cross-selling

Representantes de 
seguradoras destacam 

como o trabalho das 
assessorias de seguros 

auxilia os corretores

Alicerce para a 
atuação do corretor

Estudo engloba dados 
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desafi os para esse canal
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de relatório sobre 
assessorias
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Palavra do Presidente

As assessorias de seguros são um importante alicer-
ce para a atuação do corretor, especialmente para 
os profissionais de pequeno e médio portes. Por 

conta disso, trazemos nessa edição uma matéria sobre as 
principais maneiras que as assessorias podem utilizar para 
o apoio ao corretor.

Em outra matéria, representantes de assessorias de se-
guros orientam como é possível agregar os negócios com 
cross-selling. Ramos como RC Ônibus, Vida, Residencial e 
seguros para PME’s são alguns exemplos de bons produtos 
para a diversificação de carteira. 

Essa edição também conta com uma entrevista com o pre-
sidente da Minuto Seguros, Marcelo Blay. O executivo dá 
algumas dicas importantes sobre como a tecnologia pode 
auxiliar os corretores, independente do porte de atuação.

Apresentamos de maneira mais detalhada os resultados 
da segunda edição do Estudo do Mercado de Assessorias e 
Consultorias de Seguros no Estado de São Paulo. Esse traba-
lho foi desenvolvido por meio de uma parceria da Aconseg-
SP com o economista Francisco Galiza, da Rating de Segu-
ros, que também atua como consultor de diversas entidades 
do mercado.

O projeto tem como base um levantamento feito com as 25 
assessorias associadas à Aconseg-SP e divulga uma análise 
do contexto em que as assessorias estão inseridas no merca-
do segurador e em termos econômicos. 

Outro destaque dessa edição é o lançamento de uma cam-
panha institucional da Aconseg-SP, que pretende estimular 
os negócios de seguros de vida.

Marcos Colantonio
Presidente da Aconseg-SP

Diretoria-Executiva
Presidente
Marcos Colantonio
Vice-Presidente
Ricardo Montenegro
Diretor Financeiro 
Roberto Benedito de Oliveira

Empresas Associadas
Ação Imediata | Abediel Pereira | www.acaoimediata.com.br | 
abediel@acaoimediata.com.br | (11) 4742-9900
Active | Roberto Benedito | www.comlactive.com.br | 
roberto@comlactive.com.br | (11) 3293-0777 - (11) 99314-4825
Alliance | Andrea Troncoso / Antonio Carlos Brasil | www.allianceseng.com.br 
| andrea@allianse.com.br | (19) 9 99210-4819 - (19) 99210-9913
C4 | Armando Semegnin | www.c4online.com.br | 
armando@c4online.com.br | (11) 5535-1063
Christ | Jairo Christ | www.christassessoria.com.br | 
jairo@christassessoria.com.br | (19) 2512-4800
Continental | Luiz Gustavo / Liza Maria / Angela Maria |www.continentalservicos.
com.br | angelamaria@ | (11) 9 7125-1615 - (11) 98426-3593 - (11) 98312-0078
Fonseg | Ricardo Fonseg \ Jessica Fonseca | www.fonsegassessoria.com.br | 
ricardo.fonseg@uol.com.br | (11) 998882-1360
Copasul | Marcos Colantonio | www.copasulassessoria.com.br | 
marcos@copasulassessoria.com.br | (11) 994773-0900
Guadalupe | Maria Guadalupe | www.sanzassessoria.com.br | 
guadalupe@sanzassessoria.com.br | (19) 3255-6702
Humana | Osmar Bertacini | www.humanaseguros.com.br | 
diretoriasp@humanaseguros.com.br | (11) 3334-8618
Intercor | José Scalco | scalcojr@hotmail.com | (16) 4522-5303
Labour | Margarety Tymus | www.labourseguros.com.br | 
diretoria@labourseguros.com.br | (11) 3253-8644 - (11) 3253-2439
March | Mauro Archanjo | www.marchassessoria.com.br | 
mauro@marchassessoria.com.br | (19) 3251-3938
Maxfort | Aparecida Garrido | www.maxfortseg.com.br | 
ap.garrido@suring.com.br | (11) 2909-7622
Montenegro | Ricardo Montenegro | www.montenegroseguros.com.br |  
montenegro@montenegroseguros.com.br | (11) 3596-7500 / (11) 97686-1451
Nba | Nilson Barreto | www.nbaseguros.com.br | 
nilson@nbaseguros.com.br | (11) 2227-9090
Novo Milenio | Diego Linardo | www.novomilenioassessoria.com.br | 
diego@novomilenioassessoria.com.br | (19) 3422-0804
Padrão Opipari | Helio Opipari | www.padraoopipari.com.br | 
helio@opipari.com.br | (11) 99183-8433 
Personal prev | Milton Ferreira | www.personalprev.com.br | 
ferreira@personalprev.com.br | (11) 99221-7174
Prestopower | Arsenio Lelis | www.prestopower.com.br | 
prestopower@prestopower.com.br | (11) 99191-1662
Prestseg | Fernando Campos | www.prestseg.com.br | www.prestseg.com.br 
| (19) 3805-5100 / (19) 99713-3595 
Renaseg | Alberto Novais | www.renaseg.com | diretoria@renaseg.com.br | 
(16) 9 9245-0813 / (16)  99792-0813
Rizk | Rubens de Almeida | www.rizkalmeida.com.br | 
rubens@rizkalmeida.com.br | (11) 98544-7508
Valor ação | Jorge Teixeira | www.valoracaoseguros.com.br | 
jorget.barbosa@gamil.com | (11) 9 9914-5366
Veritas | Fabio Sardgna | www.veritasseguros.com.br | 
fabio@veritasseguros.com.br | (11) 9 9300-3429

Diretor Administrativo
Milton Ferreira
Diretor Interior 
Jairo Henrique Christ
Presidente Conselho 
Helio Opipari Junior
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Oportunidades

O mercado de seguros tem várias opções de produtos para 
os corretores oferecerem aos seus clientes. No dia a dia da 
corretagem, muitos deles são deixados de lado, o que sig-

nifi ca perda de uma oportunidade para fi delizar e conquistar novos 
clientes, como também de receita para a corretora. 

Um bom exemplo de oportunidade é o seguro RC ônibus. Ricar-
do Montenegro, diretor da Aconseg-SP, explica que o público-alvo 
desse produto são empresas de turismo, empresas de transporte de 
passageiros municipais, intermunicipais e interestaduais, ônibus em 
geral, micro-ônibus e vans escolares, tanto de pessoa jurídica como 
pessoa física.

“Para trabalhar com este produto, o corretor de seguros precisa 
aprimorar seus conhecimentos na carteira, os quais não são comple-
xos, e são pouquíssimos os corretores que exploram a carteira; é um 
nicho de negócio muito interessante”.

Fora a chance de aumentar a grade de clientes. “E, 
consequentemente, a possibilidade de oferecer ao 
cliente o seguro compreensivo do ônibus, da garagem 
do ônibus, RCF DC, RCF-DM, APP, assistência 24 horas 
e demais coberturas. E qual é a empresa de ônibus que 
não gostaria de proteger seus passageiros?”, questiona.

Sobre a importância do produto, ele informa ainda 
que se trata de um seguro exclusivo para quem tem 
a importante responsabilidade de transportar vidas, 
oferecendo proteção e tranquilidade. “As cobertu-
ras são destinadas a amenizar as consequências do 
acidente, seja com relação às pessoas envolvidas, ou 
aos seus respectivos bens”. 

Seguro residencial 
Na opinião de Arsênio Lelis de Almeida, associado da Aconseg-

SP, o seguro residencial é pouco divulgado tanto pelas seguradoras 
como pelos corretores. “E o custo/benefício é muito grande. Se o 
cliente for abordado de forma correta, sem dúvida ele compra o se-
guro”, afi rma.

A metodologia é simples: “as pessoas pensam apenas no roubo, 
mas o seguro residencial é muito mais do que isso. Ele oferece uma 
série de assistências 24 horas e é um produto barato. Apenas o custo 
de mão de obra e a visita de um eletricista, por exemplo, paga o segu-
ro anual da residência”, compara. 

Também há pouca consciência das pessoas com relação aos ris-
cos, como a possibilidade de um desabamento ou um incêndio na 
residência e, até mesmo, um imprevisto que aconteça a terceiros, 

nesse caso, coberto pela cobertura de responsabili-
dade civil. “É essa a consciência que o corretor deve 
despertar nos seus clientes e ele já tem a sua carteira 
para oferecer o seguro residencial”, diz. 

Carteira que, de acordo com Arsênio, é o ponto 
de partida. “O corretor conhece bem o seu cliente, o 
seu perfi l, onde ele mora e o seu padrão de vida para 
poder oferecer o produto mais adequado para ele”. 

E o produto é simples. “As companhias já dão uma 
ideia de coberturas, e as assessorias estão aí para justa-
mente fazer esse papel, auxiliá-lo no dia a dia. De certa 
forma, o seguro residencial é padronizado, porém, as 
companhias têm buscado se diferenciar, agregando 
alguma cobertura”.

Ricardo Montenegro, diretor 
da Aconseg-SP

Corretores contam com apoio das 
assessorias para compreensão dos produtos

$
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Oportunidades

Sobre a comissão, Arsênio Lelis de Almeida destaca que-
para ter uma boa receita é preciso ter volume. “A vantagem é 
que o corretor, como dito anteriormente, já tem a sua carteira 
para explorar e, com isso, aumentar a sua receita, sem ter que 
inicialmente buscar novos clientes no mercado”. 

Pequenas e médias empresas
Já é sabido que no Brasil a maioria das empresas são de pe-

queno e médio portes, o que se traduz em inúmeras oportuni-
dades para os corretores. Aproveitando, inclusive, a sua própria 
carteira de clientes para identificar quem são os empresários. 

“Muitas dessas empresas ainda não fazem esse seguro, 
talvez por falta de conhecimento do produto e do custo, o 
que é uma oportunidade perfeita para o corretor de seguros”, 
afi rma José Scalco, associado da Aconseg-SP.

Ele lembra que hoje em dia todas as convenções de sindicatos 
de empregados incluem a obrigatoriedade do seguro de vida 
para os funcionários. “É um mercado gigante de pequenos e mé-
dios clientes para comercialização do PME e existem nas segura-
doras produtos simples e de fácil comercialização”. 

José Scalco enfatiza as vantagens de ganho. “A maior delas é ter 
uma carteira vitalícia, quase sem concorrência e poder ser uma porta 
de entrada para outros negócios”. Ou, sob outro ponto de vista, “uma 
porta fechada para entrada de concorrência nos seus clientes”. 

Seguro de vida
Para trabalhar com o seguro de vida, Roberto B. Oliveira, di-

retor da Aconseg-SP, explica que estando cadastrado em uma 
assessoria, o corretor de seguros terá seus conhecimentos apri-
morados com treinamentos específi cos. “O que o deixará apto 
a identifi car a necessidade do cliente para ofertar o seguro de 
vida que melhor se adeque ao seu perfi l”.

O primeiro passo, orienta Oliveira, “é conhecer bem o cliente da sua 
carteira, analisando suas necessidades, baseado nas informações que 
o corretor já possui de forma eficiente, como por exemplo, as datas de 
nascimento, estado civil, filhos, residência, atividade do cliente”. 

Outra dica de Oliveira é analisar o espaço que o cliente ocu-
pa na comunidade (igrejas, associações de bairro, comércio, in-
dústria, clubes, etc.) para, em seguida, tentar uma ampliação dos 
contatos. Ou seja: novos clientes.

Além do conhecimento adquirido junto às assessorias com 
treinamentos específi cos sobre o produto seguro de vida, Olivei-
ra enfatiza que é importante o corretor fazer com que o cliente 
enxergue o benefício de contratar o que está sendo oferecido. “O 
que irá proporcionar alternativas às suas necessidades”.

Assim como com outros produtos, o seguro de vida é uma opor-
tunidade de cros-selling. “Além da renda vitalícia e o relacionamento 
mensal junto ao segurado, está a possibilidade de realizar o cros-
selling na carteira da corretora. E mesmo sem o conhecimento nos 
demais ramos, a assessoria irá ajudá-lo”, garante.

Roberto B. Oliveira, diretor 
da Aconseg-SP

José Scalco, associado 
da Aconseg-SP

Arsênio Lelis de Almeida, 
associado da Aconseg-SP

Esse é o mote da campanha lançada pela Aconseg-SP: “Diga sim para o Seguro de Vida!”. 
Segundo Milton Ferreira, diretor administrativo da Aconseg-SP, a campanha irá evidenciar a 
importância do seguro de vida, além de reforçar que esse produto garante ao segurado uma 
reserva fi nanceira para bancar uma inesperada aposentadoria por invalidez permanente, ou 
para a manutenção fi nanceira de seus ascendentes, descendentes e cônjuge, em caso de 
seu falecimento.

Outros objetivos da campanha são gerar meios para que as assessorias associadas à Acon-
seg-SP melhorem ainda mais a performance de venda deste importante seguro junto aos 
corretores de suas bases e estabelecer vínculos mais profícuos com as áreas de Vida das 
seguradoras parceiras, somando esforços para desenvolver novas estratégias comerciais e 
aumentar as opções de treinamentos para as assessorias e seus corretores.

“Essa ideia chegou em ótima hora, onde é preciso mostrar para o corretor que há diversas 
oportunidades muito produtivas que podem ser exploradas. O seguro de vida é um nicho ainda pouco trabalhado pelos cor-
retores, mas que pode trazer um retorno fi nanceiro muito bom e novas estratégias de atuação no mercado para os corretores 
parceiros das assessorias”, enfatiza Marcos Colantonio, presidente da Aconseg-SP.

Aconseg-SP lança campanha institucional 
“Diga sim para o Seguro de Vida!”
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Assessoria

Após um período de recessão econômica enfrentado 
pelo país, a economia está reagindo, ainda que timi-
damente, e a indústria de seguros promete resultados 

ainda melhores. As assessorias são de fundamental importân-
cia nesse contexto, especialmente para que pequenos e mé-
dios corretores potencializem seus negócios. 

“Neste momento de retomada de crescimento da economia, 
é fundamental que as assessorias trabalhem em conjunto com 
as seguradoras para identifi car e mostrar aos corretores as 
oportunidades de negócios existentes além do seguro auto-
móvel. É fundamental diversifi car o mix da carteira”, diz João 
Luiz de Lima, diretor Comercial Varejo I da Tokio Marine Segu-
radora.

Segundo ele, ainda há um espaço muito grande para o cres-
cimento dos seguros do varejo e de pequenas e médias empre-
sas, por exemplo. “A Tokio Marine está focada na identifi cação 
de novos nichos de mercado e de produtos que possam aten-
der às necessidades desse público”. 

Para Luciano Lima, diretor Regional São Paulo Capital da 
SulAmérica, “as assessorias podem auxiliar os corretores no 
apoio à realização de tarefas operacionais, na promoção de 
treinamentos, no compartilhamento de informações e melho-
res práticas para que sua atuação possa evoluir, entre outras 
atividades”.  

Ele conta que por ter acompanhado as assessorias desde 
o início de suas operações, na década de 1990, observa uma 
grande evolução desse canal de apoio à distribuição de se-
guros pelo corretor. “Hoje, as assessorias são também impor-

tantes aliadas das seguradoras, sobretudo da SulAmérica, que 
acredita e investe nesta parceria tão importante para o desen-
volvimento do setor”.  

Novos negócios
Na opinião de João Luiz de Lima, o trabalho das assessorias 

é muito importante porque proporciona suporte e estrutura ao 
corretor de seguros, canal exclusivo de vendas da companhia. 

As assessorias de seguros têm a importante 
responsabilidade de prestar suporte ao corretor de 
seguros em sua rotina de trabalho e para o crescimento 
de seus negócios. Confi ra as principais estratégias que 
as assessorias podem utilizar para desempenhar seu 
papel, conforme direcionado pelos representantes de 
seguradoras entrevistados nessa matéria:

a Auxílio ao corretor para identifi car possibilidades de 
negócios além do seguro automóvel;

a Atendimento diferenciado e apoio para a realização 
de tarefas operacionais, promoção de treinamentos, 
compartilhamento de informações e melhores práticas 
para a atuação do corretor possa evoluir, entre outras 
atividades;

Representantes de seguradoras destacam atuação das assessorias para apoio ao corretor
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“Com uma estrutura própria muito bem equipada para atender 
os corretores, elas proporcionam o suporte necessário para 
que eles possam oferecer o melhor serviço a seus clientes”.

O diretor da Tokio Marine destaca a atuação das assessorias 
na formação de novos corretores, reciclagem das equipes de 
vendas e apoio e consultoria técnica. “Além de várias ações 
promovidas através das assessorias, como as campanhas es-
pecífi cas e as reuniões mensais, onde são tratadas as deman-
das comuns aos corretores, o que proporciona uma melhoria 
contínua de processos”. 

Luciano Lima, da SulAmérica, também comenta sobre a 
importância das assessorias para os corretores. “Elas são elos 
importantes entre as seguradoras e os corretores. Destacamos, 
por exemplo, a sua atuação fundamental na disseminação de 
informações sobre os portfólios das seguradoras”.

O que, segundo ele, “auxilia o preparo dos corretores na di-
versifi cação de suas carteiras, resul-

tando em uma evolução de seus negócios. 
O atendimento diferenciado e o auxílio 
em tarefas técnicas e operacionais que as 
assessorias oferecem são valiosos no coti-
diano do corretor, que ganha mais tempo 
para prospectar novos negócios e investir 
no relacionamento com seus clientes”.  

Desafi os 
Para João Luiz de Lima, as assessorias 

têm o desafi o de identifi car novos nichos 
de mercado e contribuir com as segura-
doras para o desenvolvimento de novos 
produtos. “E os corretores podem ampliar 
o mix de carteira e a venda de produtos 
na base atual de seus clientes. Aumentar 
o mix de residencial, empresarial e vida in-
dividual, por exemplo, é um objetivo que 
apresentamos às nossas assessorias”. 

E o aumento da quantidade de produtos vendidos para cada 
cliente contribui para maior fi delização, aponta o executivo. “E 
isso é um fator decisivo em um mercado competitivo como o 
nosso. É preciso fi car atento, por exemplo, às necessidades de 
seguros geradas pelos negócios de micro, pequenas e médias 
empresas”.

O diretor da Tokio Marine antecipa que a seguradora está 
trabalhando para apresentar uma novidade em breve para os 
parceiros de negócios. “Para estimular ainda mais as vendas, 
agora em abril, a Tokio Marine vai lançar uma grande campa-
nha do Seguro Empresarial. Será uma grande oportunidade 
para a efetivação de negócios neste segmento tão importante”.

“Acreditamos que as assessorias são importantes aliadas dos 
corretores tanto para compreender suas demandas quanto 
para auxiliá-los a oferecer um atendimento de excelência aos 
clientes”, explica Luciano Lima, diretor Regional São Paulo Ca-
pital da SulAmérica.

O executivo menciona ainda a importância da relação entre 
as assessorias de seguros e os corretores para a rotina de tra-

balho e crescimento desses profi ssionais. 
“Ao estabelecer um relacionamento pró-
ximo com essas empresas, os corretores 
de seguros encontram o apoio necessário 
para o seu desenvolvimento profi ssional, 
desde auxílio nas vendas e tarefas ope-
racionais, até capacitação para que assu-
mam cada vez mais o papel estratégico de 
consultores de proteção junto aos clien-
tes”. 

E Luciano Lima conclui dizendo: “várias 
assessorias têm em suas equipes profi s-
sionais especializados para determinados 
produtos, agregando valor a este relacio-
namento, na medida em que estes pro-
fi ssionais preencham lacunas de conhe-
cimento que não são muito trabalhadas 
pelos corretores de uma forma em geral”.

Assessoria

João Luiz de Lima, diretor Comercial 
Varejo I da Tokio Marine Seguradora

Luciano Lima, diretor Regional São 
Paulo Capital da SulAmérica

“Com uma estrutura 
própria muito bem 
equipada para atender 
os corretores, elas 
proporcionam o 
suporte necessário 
para que eles possam 
oferecer o melhor 

serviço a seus clientes”
João Luiz de Lima, diretor Comercial 
Varejo I da Tokio Marine Seguradora

“As assessorias podem 
auxiliar os corretores 
no apoio à realização de 
tarefas operacionais, 
na promoção de 
treinamentos, no 
compartilhamento de 
informações e melhores 
práticas para que sua 
atuação possa evoluir, 

entre outras atividades”
Luciano Lima, diretor Regional 
São Paulo Capital da SulAmérica
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Institucional

Pelo segundo ano consecuti-
vo, a Aconseg-SP divulgou os 
resultados do Estudo do Mer-

cado de Assessorias e Consultorias de 
Seguros no Estado de São Paulo, desen-
volvido pelo economista Francisco Gali-
za, da Rating de Seguros, que também 
atua como consultor de diversas entida-
des do mercado.

O projeto tem como base um levanta-
mento feito com as 25 assessorias asso-
ciadas à Aconseg-SP e divulga uma aná-
lise do contexto em que estão inseridas 
no mercado segurador e em termos eco-
nômicos. O estudo também conta com 
informações econômicas, estratégicas e 
de demandas desse canal.

De acordo com o presidente da Acon-
seg-SP, Marcos Colantonio, a segunda 
edição do relatório reforça a importância 
do trabalho das assessorias e mostra de 
maneira transparente a robustez de seus 
negócios. “Esse relatório também refl ete 
a evolução e conquistas das assessorias 
de seguros no decorrer do ano”, pontua.

Alguns fatores apresentados na primeira 
edição do relatório se mantiveram na ver-
são atual, como a tendência de crescimen-
to, pois o canal assessoria cresceu acima 

da média do mercado em 2016 e 2017.
Outro dado apontado é a diversifi ca-

ção de carteira, bem como a utilização 
de instrumentos online e a repercussão 
positiva entre as assessorias em relação 
a treinamentos oferecidos.

Expectativas
As projeções para o período de 2017 

é que os prêmios agregados ultrapas-
sem R$ 1,1bilhão, sendo 69% na Capital 
e 31% no interior do Estado. O relatório 
também divulga a distribuição dos prê-
mios arrecadados conforme cada ramo 
de seguros no primeiro semestre de 
2017. Os seguros de automóveis foram 
responsáveis por 55% das vendas; se-
guidos do ramo saúde, com 33%. 

Outro dado interessante é a partici-
pação no ramo de pessoas, que ainda 
representa 2% dos prêmios das assesso-
rias, o que refl ete nas oportunidades de 
negócios para esse canal. 

Em relação a questões estratégicas, 
as assessorias associadas à Aconseg-SP 
foram consultadas sobre diversifi cação 
de carteiras, um fator considerado mui-
to importante para 80% das empresas; 
aumento da quantidade de corretores 
parceiros, visto como relativamente im-
portante para 40% das assessorias; e a 
realização de treinamentos para os cor-
retores parceiros, considerado muito im-
portante para 64% das empresas. 

Essa visão de importância dos treina-
mentos é extensiva aos funcionários das 
assessorias e vai ao encontro de iniciati-
vas da Aconseg-SP com esse cunho.

Comparado à primeira edição do rela-
tório, houve um aumento de 22% do nú-
mero de corretores parceiros, de 16,136 
mil para 19,675 mil profi ssionais. A am-
pliação da base de corretores que traba-
lham com assessorias faz parte das metas 

Francisco Galiza, diretor da Rating de SegurosMarcos Colantonio, presidente da Aconseg-SP

estratégicas da Aconseg-SP.
A estrutura das assessorias em termos 

de recursos humanos também foi abor-
dada no relatório. Entre os levantamen-
tos, 32% das associadas à Aconseg-SP já 
têm mais de um escritório. No total, es-
sas empresas empregam cerca de 400 
funcionários, responsáveis por ativida-
des operacionais e comerciais. 

Entre as 25 associadas, 72% informa-
ram que tiveram aumento em sua base 
de corretores parceiros no ano passado.

Assim como ocorre em alguns setores 
da economia, a utilização de índices de 
confi ança é uma metodologia já disse-
minada no setor de seguros. O relatório 
da Aconseg-SP mediu a confi ança das 
assessorias com base em três critérios: 
economia brasileira, faturamento e ren-
tabilidade, considerando o ano de 2018.

Sobre a expectativa para a economia, 
por exemplo, 60% acreditam que será me-
lhor e 28% esperam que se manterá igual. 

Para ter acesso ao conteúdo do 2º Es-
tudo do Mercado de Assessorias e Con-
sultorias de Seguros no Estado de São 
Paulo na íntegra, acesse o link: https://
bit.ly/2GyDNqh

Projeto reúne dados de prêmios, projeções e desafi os para esse canal
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Dicas de negócios

O presidente da Minuto Segu-
ros, Marcelo Blay, concedeu 
uma entrevista exclusiva 

para a Revista da Aconseg-SP, em que 
orienta como os corretores podem uti-
lizar ferramentas tecnológicas em seus 
negócios. Apesar de ser especializada 
na corretagem de seguros online, a Mi-
nuto Seguros não abre mão do relacio-
namento pessoal em suas negociações. 

De acordo com o executivo, as ferra-
mentas tecnológicas auxiliam na busca 
do produto ideal para o cliente e pro-
piciam uma experiência amigável em 
todo o processo, da cotação no site à 
consultoria no fechamento do negócio 
e demandas de sinistros e outros aten-
dimentos durante o pós-venda, onde o 
atendimento humano é necessário.

“Mas, falando no geral, acredito que 

o auxílio tecnológico na hora da cota-
ção do seguro, bem como no trâmite de 
contato com o cliente durante todo pro-
cesso de negociação e pós-vendas seja 
fundamental. Atualmente, há diversos 
softwares que oferecem facilidades para 
a gestão do corretor e que cobrem bem 
as necessidades corriqueiras”, explica. 

A tecnologia também colabora para 
a rotina de trabalho de corretores de 
pequeno e médio porte. Marcelo Blay 
acredita que essa utilização deve ser en-
xergada, primeiramente, como uma fer-
ramenta para ajudar na automação de 
processos repetitivos, reduzindo, dessa 
maneira, custos, e trazendo efi ciência na 
gestão da corretora.

Ele frisa, entretanto, que o atendimento 
humano é o grande diferencial nas rela-
ções de seguros, que ainda está à frente 
da tecnologia. “O cliente de seguros pre-
cisa da consultoria de um especialista – o 
corretor, nesse caso – para que consiga 
fazer a melhor escolha possível dentro do 
conceito de custo/benefício”. 

Rotina de trabalho otimizada
Marcelo Blay lembra a responsabilida-

de da atuação do corretor de seguros, por 
conta da comercialização de produtos 
que preservam o patrimônio das pesso-
as, onde um erro de contratação pode 
trazer problemas em algum estágio do 
processo. “Trata-se de um produto fi nan-
ceiro sofi sticado, com um linguajar técni-
co complexo e de longo prazo. O corretor 
de seguros cumpre o papel de orientar o 
cliente na melhor escolha. Temos que en-

tender que a tecnologia não é um fi m em 
si mesma”, reforça o executivo.

Para que o corretor otimize sua ro-
tina de trabalho, Marcelo Blay orienta 
que criar um processo de agenda é 
fundamental. De acordo com ele, a or-
ganização de atendimento e realização 
de processos é um passo importante 
para o sucesso e faz com que o dia seja 
mais fl uido e otimizado. “Acreditamos 
que não faz sentido chegar no dia com 
a ideia de ‘vamos ver o que acontece 
hoje’, porque não dá certo. Claro que 
podem ocorrer imprevistos que mudem 
a rotina, mas ter uma base programada 
ajuda muito”.

Ele menciona também que existem 
ferramentas de gestão para o dia a dia 
que podem ser muito úteis para o corre-
tor de seguros, como a Trello, que auxilia 
com um acompanhamento de execução 
de tarefas. “Implementar esse acompa-
nhamento trará resultados interessantes 
num curto espaço de tempo”, garante.

Em relação às tendências, Marcelo 
Blay reforça que a tecnologia tem sido 
usada para eliminar o envolvimento hu-
mano em algumas etapas dos proces-
sos, assim como tem foco na obtenção 
de informações em tempo real. “Tudo 
isso com grande foco na redução da si-
nistralidade, isto é, a tecnologia embar-
cada deixa de ser apenas um acumula-
dor de dados para uso em precifi cação, 
mas passa também a dar feedback em 
tempo real para o cliente, permitindo 
que a pessoa mude de comportamento, 
reduzindo ou evitando risco”.

Executivo do mercado de seguros dá dicas 
para os corretores parceiros das assessorias 
utilizarem ferramentas tecnológicas

Marcelo Blay, presidente da Minuto Seguros
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Com um mix diversifi cado, todos 
os clientes da base dos corre-
tores atendidos pelas assesso-

rias são oportunidades de cross-selling, 
de forma que eles possam ampliar a 
base de sua carteira com a oferta de ou-
tros produtos. “O resultado é o aumento 
da fi delização e um reforço no relaciona-
mento com os clientes”, afi rma Luciano 
Lima, diretor Regional São Paulo Capital 
da SulAmérica.

“Quando observamos o comportamen-
to do consumidor e dos segurados, obser-
vamos suas necessidades e uma série de 
oportunidades para ofertas de proteção 
em momentos distintos da jornada do 
cliente”, diz Leonardo Pereira de Freitas, 
diretor Executivo da Bradesco Seguros.

Para Fernando Grossi, diretor comercial 
da Sompo Seguros, a diversifi cação é a 
palavra de ordem do momento. “E é muito 
mais fácil identifi car necessidades e ofere-
cer novos produtos de ramos diferentes 
para um cliente que já está em sua carteira, 
do que prospectar novos clientes”. 

Segmentos
Luciano Lima comenta que os produtos 

que proporcionam ainda mais proteção 
às pessoas físicas são boas opções de 
soluções para aqueles que já têm a 
experiência com a seguradora. “Tais como 
SulAmérica Vida Individual, SulAmérica 
Vida Mulher e SulAmérica Viagem. Nós 
temos observado bons resultados na área 
de Saúde e Odonto, e temos também 
opções completas para PME’s”. 

Leonardo Freitas exemplifi ca algumas 
combinações. “Nós temos a oportunida-
de de cross-selling com a oferta combi-
nada de Auto + Residencial; Auto + Em-
presarial; Empresarial Patrimonial + Vida 
em Grupo, Saúde + Dental, entre outros”. 

Grossi expõe alguns números: “nós 
notamos um aumento na demanda por 
seguros empresariais, sobretudo para 

PME’s e seguros de vida. Em 
2017, os seguros de pessoas 
cresceram 10,9% e movimenta-
ram R$ 34,5 bilhões, segundo a 
FenaPrevi”.

Já os seguros coletivos de 
empresas oferecidos em 
forma de benefícios aos 
colaboradores, de sindica-
tos e associações de classes 
para adesão de seus associados, 
responderam por 77% do total do re-
sultado do segmento. “Nesse ramo, al-
guns exemplos de crescimento muito 
acima da média de mercado foram os 
seguros prestamista (+23,42%), viagem 
(+22,62%) e vida resgatável – dotais – 
(+21,80%)”, acrescenta.

Sobre a prática do cross-selling, Frei-
tas, da Bradesco Seguros, diz que com 
o projeto ADERE, que permitiu uma me-
lhor gestão das assessorias com seus 
corretores e maior direcionamento, hou-
ve um avanço, porém, ainda há muito es-
paço para crescimento. “A possibilidade 
do corretor de obter mais informações 
de seus clientes permitirá a oferta de 
mais produtos de acordo com as fases 
da vida e necessidades dos mesmos”.

Na Sompo Seguros, informa Grossi, 
“executivos da companhia têm viajado 
o Brasil ministrando palestras por meio 
das quais comprovam como a diversi-
fi cação contribui com a expansão do 
negócio e incremento substancial do 
faturamento das corretoras de seguros e 
dos corretores independentes”. 

E na SulAmérica, “a quantidade de 
corretores que possuem mais de um 
produto quintuplicou nos últimos dois 
anos. O que mostra o acerto da nossa 
estratégia, bem como a resposta positi-
va dos nossos parceiros de negócios no 
sentido de prestarem uma consultoria 
cada vez melhor aos seus clientes”, ex-
plica Luciano Lima.

Novos caminhos para o corretor rentabilizar sua carteira

Luciano Lima, diretor Regional São 
Paulo Capital da SulAmérica

Leonardo Pereira de Freitas, diretor Executivo 
da Bradesco Seguros

Fernando Grossi, diretor 
comercial da Sompo Seguros

Cross-selling
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O envelhecimento da po-
pulação global e, em parti-
cular da brasileira, é um fato 
real que pode ser percebi-
do em todos os lugares, nas 
ruas, nos lares e nos am-
bientes de trabalho. E com 
o desenvolvimento de novas tecnologias e descobertas científicas, 
estamos todos vivendo mais. A conquista é viver mais com qualida-
de e vida ativa, que é um tema caro ao Grupo Bradesco Seguros.
Há 12 anos, o Grupo Segurador realiza o Fórum da Longe-
vidade, onde especialistas e personalidades do mundo intei-
ro, como Jane Fonda e Shirley MacLaine, debatem o tema e 
trazem ao Brasil novas percepções. Além do Fórum, o Grupo 
Segurador realiza uma série de ações, tais como o Circuito da 
Longevidade e o programa Porteiro Amigo do Idoso.
Para compartilhar com a sociedade brasileira conhecimento 
e ações, o Grupo Bradesco Seguros lançou recentemente o 
portal Viva a Longevidade (www.vivaalongevidade.com.br), 
que reúne o conteúdo em torno do tema, com pesquisas, no-

tícias, comentários de es-
pecialistas, dicas e testes 
sobre saúde, entre outros.

Novas clínicas Novamed

Em um mercado com tantas opor-
tunidades, a SulAmérica acredita 
na importância das assessorias 
para estimular os corretores a ex-
pandirem suas atividades, diversifi cando suas carteiras além 
dos produtos tradicionais, como Auto e Saúde. “Entendemos 
que, para isso, o trabalho contínuo de formação e treinamento 
desses profi ssionais é fundamental”, diz Luciano Lima, diretor 
Regional São Paulo Capital da SulAmérica.
Segundo ele, “o relatório elaborado pela própria Aconseg-SP 
em 2017 confi rma a importância que as assessorias veem na 
diversifi cação das carteiras e no treinamento de corretores. 
Quando consultadas, 88% responderam que a diversifi cação 
de suas carteiras é um tema importante ou muito importante. 
Quase todas (96%) ressaltaram a importância do treinamento 
dos corretores”. 
O portfólio da SulAmérica oferece uma série de oportunida-
des para os parceiros de negócios da companhia. “Destaca-
mos, por exemplo, o interesse crescente dos consumidores 
por produtos relacionados a seguros para condomínios, 
PMEs, residências, Vida e Investimentos, que se refl ete tam-
bém nos bons resultados apresentados pelas assessorias”. 
Para que assessorias e corretores estejam cada vez mais se-
guros para atuar em diferentes frentes, a companhia tem in-
vestido em treinamentos por todo o país. Apenas em 2017, 
cerca de 49 mil profi ssionais participaram de treinamentos. 
“Dessa maneira, queremos garantir que os profi ssionais estejam 
preparados para identifi car oportunidades de negócio e atuar 
como consultores para seus clientes, ampliando sua carteira de 
atuação. Além disso, reafi rmamos a importância de atuar com os 
jovens corretores ao realizar a 10ª edição do Corretor Nova Gera-
ção, programa que tem por objetivo capacitar fi lhos de corretores 
com foco no processo sucessório dos negócios da família”. 
Para fi nalizar, Lima destaca a relevância do papel das as-
sessorias no setor, tendo em vista o crescimento de sua 
participação no mercado nos últimos anos, bem como o au-
mento no número de corretores registrados. “Por isso, consi-
deramos essas empresas como elos fundamentais para que 
o mercado segurador siga sua trajetória de crescimento e 
desenvolvimento. E nós, da SulAmérica, temos certeza que 
essa parceria ainda renderá muitos frutos”.

Assessorias como indutoras

e fomentadoras de conhecimento
Produtividade das assessorias cresceu 
27% na Sompo Seguros

Em 2017, as assessorias represen-
taram 10% dos prêmios emitidos 
pela Sompo Seguros e a produtivi-
dade das assessorias de seguros no Estado de São Paulo 
aumentou 27% no ano passado em comparação com 2016.  
“Acredito que muito desse resultado tenha a ver com a agi-
lidade em todos os processos, aumento de produtividade 
que conseguimos observar nos últimos anos”, diz Fernan-
do Grossi, diretor comercial da Sompo Seguros. 
Segundo o executivo, “nós sempre trabalhamos para in-
centivar os corretores que trabalham com assessorais a 
diversifi car seus portfólios para que tenham um bom resul-
tado e encontrem mais oportunidades de negócios”. 
Em alguns casos, ele conta que “já percebemos que as as-
sessorias que trabalham com produtos diversos, como se-
guros empresariais e vida, atingem produção mais expres-
siva do que as que atuam somente no ramo automóvel”.
Entre os segmentos distribuídos pelas assessorias, o ramo 
automóvel é o que conta com maior participação, com 
72%. Em seguida, 2% da produção é de vida e 17% da pro-
dução é de RE. 
Para fi nalizar, Grossi diz que “a perspectiva para 2018 é a 
de continuar atuando com esses parceiros que a cada ano 
trazem benefícios tanto para a Sompo Seguros quanto 
para os corretores, parceiros e segurados”.

Parceiras

Sompo Seguros contrata novo 
superintendente de grandes riscos

Edson Toguchi é o novo superin-
tendente de grandes riscos da 
Sompo Seguros. Ele chega para 
contribuir com as perspectivas da 
companhia de expandir a atuação 
e desenvolver soluções estratégicas para a área.
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O executivo Vinicius Almeida Albernaz 
(foto), 47 anos, será o novo presidente do 
Grupo Bradesco de Seguros. Atualmen-
te, Albernaz é o diretor superintendente 
da Bradesco Asset Management (Bram).
Segundo o presidente executivo do 
Bradesco, Octavio de Lazari, a escolha 
de Albernaz é resultado de suas expe-
riências profi ssionais e a perspectiva 
de um novo ciclo de crescimento da 

economia. “Entendemos que Albernaz será fator de criação 
de valor para o Grupo Bradesco de Seguros, dado seu perfi l 
profi ssional qualifi cado, mesclado ao cenário desafi ador, 
que apresenta grande potencial de expansão do negócio 
de seguros”, disse.

Vinicius Albernaz é o novo presidente 
do Grupo Bradesco Seguros

A Tokio Marine é uma segu-
radora empenhada em usar 
a tecnologia para prover 
soluções que efetivamente 
agreguem valor à estratégia de crescimento e rentabili-
dade ao negócio como um todo, além de melhorar cada 
vez mais a qualidade de seus produtos e serviços e a 
efi ciência dos processos. 
Empenhada em oferecer novas oportunidades de ne-
gócios a seus corretores e assessorias, e seguindo a 
estratégia de ser uma seguradora multiprodutos, a com-
panhia lançou em 2017 os produtos Vida Individual e 
Vida Convenções Coletivas. 
Para este ano, a seguradora internalizou o serviço de As-
sistência 24 horas. Para a criação da área Tokio Marine 
Serviços (TMS), serão investidos R$ 20 milhões em de-
senvolvimento de sistemas e contratação de 250 novos 
colaboradores, que serão responsáveis pelo gerencia-
mento da rede de prestadores e atendimento aos clien-
tes no contact center. 
O projeto será implementado em fases, por carteiras e 
regiões do país. “Temos consciência da grandiosidade 
desta operação, mas estamos bastante confi antes de 
que, ao completar o portfólio de serviços que disponibili-
zamos aos nossos 26 mil corretores e assessorias, vamos 
contribuir para aumentar em seus clientes a percepção 
de qualidade a respeito da companhia”, afi rma o Presi-
dente da Tokio Marine, José Adalberto Ferrara (foto). 
Segundo ele, o objetivo da iniciativa é consolidar a 
estratégia da seguradora de ser percebida como uma 
empresa focada em Inovação e cada vez mais preocu-
pada com a satisfação de seus parceiros de negócios 
e segurados. 
A internalização da Assistência 24 horas começará pela 
carteira de Automóvel, com os serviços de guincho, 
pane seca, troca de pneus, etc. Atualmente com 1,61 
milhão de veículos segurados, a estimativa da Tokio 
Marine é realizar cerca de 35 mil atendimentos por mês. 
O acionamento poderá ser feito tradicionalmente pelo 
telefone ou pelo aplicativo 
disponibilizado pela com-
panhia. “Aproximadamen-
te 50% da nossa base usa 
a Assistência pelo menos 
uma vez ao ano. Ao atu-
ar diretamente, vamos 
conhecer mais suas ne-
cessidades, tornar o aten-
dimento mais efi ciente e 
prover melhores soluções 
para nossos clientes”, ar-
gumenta Ferrara.

Tokio Marine investe em inovação, 

facilitando o dia a dia dos 

corretores e assessorias

Em 2017, as assessorias de São 
Paulo representaram 24% do 
prêmio emitido líquido de R$ 
1,4 bilhão da Tokio Marine no 
estado, compreendendo as Regionais SP Capital, SP Inte-
rior I e SP Interior II.
“A Tokio Marine faz uma gestão criteriosa de resultados e 
contamos com o nível de comprometimento, dedicação e 
empenho das assessorias e suas equipes. Investimos cada 
vez mais no relacionamento com nossos corretores e asses-
sorias e na qualifi cação de nossos parceiros de negócios”, 
diz José Adalberto Ferrara, presidente da Tokio Marine. 
Em 2017, a companhia realizou 4,750 mil treinamentos pre-
senciais. As ações atingiram mais de 24 mil profi ssionais em 
todas as regiões do Brasil. “Estes são fatores muito importan-
tes que contribuíram para os resultados das assessorias e da 
Tokio Marine como um todo”, afi rma o executivo.  

Carteira
Embora os corretores indiretos possam fazer negócios de 
todos os produtos da Tokio Marine, ainda predomina na 
carteira das assessorias o Auto Individual, com 86%, em 
2017. As carteiras de RD Massifi cados (Residência e Con-
domínio) e Auto Frota representaram 3% cada, Produtos 
PJ, 2%; e Vida, 1%. 
Para este ano, Ferrara comenta que o objetivo da compa-
nhia é continuar crescendo mais que a média de mercado 
e de forma sustentável, como vem ocorrendo nos últimos 
anos. “Isso só será possível com o apoio e a parceria dos 
nossos corretores”. 
Junto à Aconseg-SP, a companhia está promovendo uma 
série de reuniões para elaborar um plano macro de atua-
ção que deverá permear todas as ações do ano. “A ideia é 
mostrar oportunidades de negócios que vão além da car-
teira de automóvel e promover um mix mais equilibrado 
de produtos”, conclui.

Representatividade das assessorias 
nos resultados da Tokio Marine

Parceiras
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Se antes o sonho de consumo 
era a casa própria e o confortá-
vel carro na garagem, atualmen-
te muito tem sido falado sobre a 
economia compartilhada, uma 
realidade global. 
Um estudo da Pricewaterhou-
seCoopers (PwC), mostra que 
no ano de 2025 isso deverá 
movimentar mundialmente 
US$ 335 bilhões, montante 20 
vezes superior quando compa-
rado a 2014.
Diretamente relacionada ao 
setor de serviços, a grande ala-
vanca da economia nacional, 
representando 70% do PIB, a 
economia compartilhada muda 
o conceito da necessidade de 
ter, para, como a própria palavra 
diz, compartilhar. 
A exemplo dos coworkings (es-
paços compartilhados) e das bi-
cicletas, carros e lavanderias em 
condomínios, que podem ser 
utilizados pelos seus morado-
res, e o próprio Uber. E a econo-
mia compartilhada vai além de 
bens materiais, pois abrange re-
cursos humanos e intelectuais, 
na oferta de produtos e serviços.
E no Brasil, a fi m de normatizar 
essa atividade, foi criada uma 
comissão na Câmara dos Depu-
tados, em agosto do ano pas-
sado, para que seja elaborado 
um projeto de lei que crie regras 
que protejam a população nes-
sa relação de compartilhamen-
to. Para o meio ambiente, a gran-
de vantagem é o descarte sem 
gerar resíduos à natureza.

compartilhada

Dicas de
para um mundo mais 
Sustentabilidade

SEGURO
Economia

SulAmérica anuncia transição na vice-presidência comercial

A SulAmérica anunciou a nomeação de André Lauzana para substituir Matias 
Ávila à frente da vice-presidência comercial da companhia. 
Atual vice-presidente de Capitalização da SulAmérica, Lauzana atua no 
mercado de seguros há 21 anos, sendo sete deles na SulAmérica, onde entrou 
como diretor fi nanceiro. Com as novas atribuições, Lauzana acumulará as duas 
vice-presidências.
“Fico feliz de termos um plano de sucessão de executivos bem-estruturado e 
de um profi ssional como André Lauzana para ocupar esta importante posição, 
além de podermos dar ao Matias a oportunidade de fazer a sua mudança de 
vida planejada e, certamente, com a sensação do dever cumprido, após todo 
este período de franco crescimento das vendas da companhia”, afi rma o 
presidente da SulAmérica, Gabriel Portella.

Aconseg-SP pelo Mercado

O 18º Congresso Estadual dos Corretores de Seguros (Conec) será realizado entre 
os dias 27 e 29 de setembro, no Transamerica Expo Center. 
Assessorias, incentivem os corretores parceiros para a participação nesse importante 
evento do mercado de seguros. Inscrições e mais informações: http://conec2018.com.br/

Assessoria, incentive seu parceiro a participar do Conec!

A diretoria da Aconseg-SP e represen-
tantes de assessorias prestigiaram a 
inauguração das novas instalações da 
fi lial da diretoria de São Paulo da SulA-
mérica, na Consolação, região central 
de São Paulo, que comporta fi liais, cen-
tro, capitalização, concessionárias auto e vida e previdência.
O diretor comercial São Paulo capital da SulAmérica, Luciano Lima, disse que “a 
instalação moderna está de acordo com que a SulAmérica apresenta os seus pro-
dutos ao mercado”. 
O presidente da SulAmérica, Gabriel Portella, reforça a importância da nova estru-
tura. “Isso era uma dívida que tínhamos com São Paulo e com a equipe do Lucia-
no, e no dia a dia, no atendimento de corretores e assessorias”.
O atendimento às assessorias de seguros também foi mencionado pelo presiden-
te do conselho de administração da SulAmérica, Patrick Larragoiti. “Realmente é 
um lugar fantástico para toda a equipe atender os parceiros, os corretores de se-
guros e as assessorias. Quero dar parabéns a todos que construíram esse lugar. 
Essa é a cara da SulAmérica”.

Aconseg-SP participa da inauguração de fi lial da SulAmérica

Representantes da Aconseg-SP e executivos 
da SulAmérica
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Processo SUSEP n.º 15414.004594/2005-56. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia,
incentivo ou recomendação à sua comercialização. CNPJ 61.383.493/0001-80. 

sompo

A Sompo, uma das maiores seguradoras do Japão, está lançando um produto 
exclusivo para pequenas e médias empresas, o Seguro PME Vida Supremo. 
Um seguro único com coberturas, benefícios e atendimento especiais para zelar 
por quem é mais valioso na sua empresa, seus colaboradores e parceiros.
Peça SOMPO ao seu corretor.
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A Sompo, uma das maiores seguradoras do Japão, possui um produto exclusivo 
para pequenas e médias empresas, o Seguro PME Vida Supremo. 
Um seguro único com coberturas, benefícios e atendimento especiais para zelar 
por quem é mais valioso na sua empresa, seus colaboradores e parceiros.
Peça SOMPO ao seu corretor.


