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Palavra do Presidente

Há algum tempo, a Aconseg-SP tem estimulado que 
as assessorias de seguros orientem os corretores 
parceiros sobre as oportundidades de negócios 

com o cross-selling e também sobre as diversas possibilida-
des oriundas da comercialização do seguro de vida.

Nessa edição, trazemos uma matéria sobre as principais 
oportunidades de negócios nesse ramo. Executivos de se-
guradoras comentam sobre novidades em termos de produ-
tos, coberturas e como é possível atender às necessidades 
do cliente em cada ciclo de sua vida.

Nesse contexto, vale ressaltar que a Aconseg-SP lançou 
recentemente a campanha institucional “Diga sim para o Se-
guro de Vida!”, que visa evidenciar o seguro de vida, além 
de reforçar os benefícios oferecidos por esse seguro. Essa 
campanha também pretende gerar meios para que as asses-
sorias associadas à Aconseg-SP aprimorem cada vez mais 
sua performance junto à sua base de corretores parceiros. 

Outra matéria dessa edição da Revista da Aconseg-SP traz 
uma entrevista com assessorias de seguros, que comparti-
lham como os corretores podem aproveitar as oportunidades 
de negócios nos ramos de saúde, odontológico, previdência 
complementar, e seguro de vida para convenções coletivas.

A busca pela qualificação constante é importante para os 
corretores parceiros das assessorias de seguros. Por isso, 
essa edição também traz uma matéria sobre os cursos dis-
ponibilizados por entidades do mercado de seguros para os 
profissionais do setor. 

Outra entrevista dessa edição é com o fundador da Educa 
Seguros, Anderson Ojope, que traz dicas de como as Corre-
toras de Seguros podem se adaptar às mudanças digitais.

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 
PersonalPrev | Milton Ferreira | www.corretortokio.com.br | 
contato@corretortokio.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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Campanha Vida | “Diga sim para o Seguro de Vida”

O Seguro de Vida no Brasil ainda é pouco explorado, 
atingindo apenas 2,3% do PIB. Cláudio Leão, diretor 
da Bradesco Vida e Previdência, lembra que esse 

produto é tradicionalmente de oferta, ou seja, os corretores 
parceiros das assessorias de seguros podem desempenhar 
papel de fundamental importância para a sociedade e aumen-
tar a participação em suas carteiras, por meio da promoção da 
cultura de proteção e planejamento fi nanceiro. “O aumento da 
expectativa de vida, o cenário econômico mais previsível e o 
surgimento de novas tecnologias têm criado um cenário mui-
to positivo para o desenvolvimento do setor, 
que, nos últimos seis anos, registrou cres-
cimento médio da ordem de 25% no seg-
mento individual”.

Entre os diferenciais da seguradora 
para os profi ssionais que comercializam o 
seguro de vida, o executivo destaca que 
nos últimos anos, as soluções oferecidas 
pela Bradesco Seguros foram ajustadas e 
fl exibilizadas para atender novas deman-
das do consumidor, principalmente em se 
tratando de busca por capitais mais eleva-
dos e coberturas que podem ser utilizadas 
em vida, como doenças graves, perda de 
renda, invalidez, invalidez temporária e 
coberturas de sobrevivência.

Ele frisa que a grade de produtos da 
seguradora foca o atendimento às neces-
sidades dos clientes, com o objetivo de 

ajustar as ofertas ao longo do seu ciclo de vida, adequações de 
capital e coberturas conforme suas necessidades.

Oportunidades 
Wilson Lima, diretor comercial da Sompo Seguros, lembra 

que dados da Federação Nacional de Previdência Privada e 
Vida (FenaPrevi) mostram que o seguro de vida registrou R$ 
13,69 bilhões em prêmios em 2017, um aumento de 4,48% em 
relação ao acumulado de 2016. 

Outra questão é a empregabilidade, que tem peso sobre as ven-
das do setor, já que 77% dos seguros de vida co-

mercializados no Brasil são os coletivos. “Isso 
traz aos corretores parceiros de assessorias 
uma excelente oportunidade de ampliar seu 
leque de atuação e incrementar seu fatura-
mento. Para quem já atua no segmento de 
Vida, é hora de traçar as estratégias comer-
ciais para ser mais assertivo na venda. Qual 
seu objetivo de negócio nesse ano? Que 
público pretende alcançar? Como pretende 
fi delizar sua carteira de clientes? Essas são 
perguntas cruciais para determinar o plano 
de ação”, orienta o executivo.

Wilson Lima comenta que esse é um 
bom momento para os profi ssionais que 
não atuam com seguro de vida incluírem 
essa comercialização em suas carteiras. 
“Com isso, o corretor pode começar um 
trabalho de crosselling, identifi cando em 

Cláudio Leão, diretor da 
Bradesco Vida e Previdência

Especialistas destacam 
oportunidades de 
negócios e produtos para 
a comercialização pelos 
parceiros das assessorias

“Diga sim para o Seguro de Vida” 
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Campanha Vida

sua base de clientes aqueles que mostram mais necessidade 
do produto, conforme seu perfi l”.

O executivo orienta ainda: “Com poucas iniciativas simples, 
como buscar informação sobre produtos e 
companhias (a Aconseg SP sempre organi-
za iniciativas para informar aos corretores e 
a Sompo, com frequência, organiza even-
tos nesse sentido também), uma análise da 
carteira, organização da base de dados e de 
um esquema de prospecção, entre outros; é 
possível estabelecer ações que podem aju-
dar o corretor a rentabilizar substancialmen-
te sua carteira de clientes”. 

Entre os diferenciais que a Sompo ofe-
rece no ramo vida, ele destaca que um 
produto que tem conquistado bastante 
público é o seguro de Vida Top Mulher. 
Já para os seguros coletivos, há os segu-
ros Empresariais Capital Global (Capital 
Segurado Uniforme); Taxa Média (que 
pode ser contratado pelas empresas em 
benefício de funcionários, ou prestadores 
de serviços, entre outros); o PME Super 
Simples, que é um seguro nos moldes do 
Empresarial Taxa Média, mas voltado a 
empresas que tenham entre 2 e 500 vidas 
seguradas; e o Seguro Empresarial Presta-
mista, voltado às empresas que concedem 
crédito e fi nanciamento aos seus clientes.

“Outro produto do segmento Vida é o 
Seguro de Apoio ao Trabalhador (SAT), um 
seguro de vida em grupo criado especifi ca-
mente para atender às exigências estabele-
cidas nas Convenções Coletivas de Traba-
lho (CCT)”, complementa Wilson Lima.

Treinamentos 
Nancy Rodrigues, Diretora de Seguros de 

Pessoas da Tokio Marine, explica que pelo 
fato de o seguro de vida individual ser pouco 
comercializado no Brasil, a seguradora desen-
volveu um produto de fácil comercialização 
para o corretor, com sistema simples para 
cotação e transmissão da proposta. “A Tokio 
Marine ministra uma série de treinamentos 
para os corretores de seguros, principalmente 
para aqueles não especializados em Vida. É 
uma mudança importante no mercado: cha-
mar a atenção dos Corretores que não tinham 
o hábito de oferecer esse tipo de produto”. 
Ela acrescenta que a seguradora implemen-
tou um aplicativo de celular para cotações e 
transmissões de propostas via mobile.

Um produto lançado recentemente foi o 
Vida Convenções Coletivas. “É um seguro 
que possui todas as coberturas e assistências 
e capitais segurados exatamente de acordo 

com as exigências das convenções coletivas. Dessa forma, tanto 
a empresa contratante quanto o Corretor de seguros fi cam mais 
confortáveis quanto ao atendimento dessas obrigações”. Há ain-

da uma gama de produtos individuais, como 
Vida Mulher, Vida Homem, Vida Sênior, Aci-
dentes Pessoais e AP Estagiário. 

Ainda sobre as novidades da Tokio 
para o ramo vida, Marcos Kobayashi, su-
perintendente comercial nacional vida, 
comenta que em breve serão lançadas 
novidades no produto individual. “E já es-
tamos estudando novas funcionalidades 
importantes para alavancar ainda mais as 
vendas destes seguros, e atender as de-
mandas de nossos parceiros. Aguardem!”.

Iniciativa da Aconseg-SP
A Aconseg-SP anunciou recentemente 

o lançamento da campanha institucional 
“Diga Sim para o Seguro de Vida!”, que irá 
evidenciar a importância do seguro de vida 
e seus benefícios, além de gerar meios para 
que as assessorias associadas à Aconseg-
SP aprimorem a performance de venda jun-
to aos corretores de suas bases. 

Com isso, será possível somar esforços 
para desenvolver novas estratégias comer-
ciais e aumentar as opções de treinamentos 
para as assessorias e os corretores parceiros. 

“A campanha ‘Diga sim ao Seguro de 
Vida’ é de suma relevância para o mercado. 
Ela traz consigo a mensagem de que os cor-
retores parceiros de assessorias de seguros 
devem olhar com carinho essa modalidade 
de seguro. Ao entrar na área de comerciali-
zação de Seguro de Vida, o corretor vai não 
só ampliar o leque de probabilidades de fe-
char bons negócios, como também exercer 
o importante papel de consultor, ao levar in-
formação e orientação ao segurado que, em 
muitas ocasiões, não compra uma apólice 
de Seguro de Vida não por não querer, mas 
por não saber da existência do produto e de 
suas vantagens”, comenta Wilson Lima, Di-
retor Comercial da Sompo Seguros.

“O mercado de Seguros de Pessoas está ga-
nhando relevância especialmente em função 
da conjuntura econômica, retomada do cres-
cimento e o envelhecimento da população, o 
que deve incrementar a demanda por produtos 
e serviços relacionados à qualidade de vida. Por 
isso, todas as ações que incentivem a contrata-
ção do produto são relevantes não apenas para 
o crescimento do mercado, como também para 
a proteção do próprio segurado ne da sua famí-
lia”, complementa Nancy Rodrigues, Diretora 
de Seguros de Pessoas da Tokio Marine.

Nancy Rodrigues, diretora de seguros 
de pessoas da Tokio Marine

Marcos Kobayashi, superintendente 
comercial nacional vida da Tokio Marine

Wilson Lima, diretor comercial da Sompo Seguros
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Dicas de negócios

As empresas passam por um mo-
mento delicado, mas muito im-
portante, que é a transformação 

digital. Isso porque na era que podemos 
chamar de pré-digital, onde as compa-
nhias não eram expostas pelas mídias 
digitais, por exemplo, muitas leis e pré-
requisitos que ditavam o desenvolvimen-
to de uma companhia, hoje não são mais 
aplicáveis. E esse processo de adequa-
ção ao uso da tecnologia, para melhorar 
o alcance do cliente, aguçar vendas e as-
sim aumentar os resultados, é chamado 
de transformação digital.

“Estamos em um momento onde pra-
ticamente tudo acontece de uma forma 
cada vez mais rápida e com uma facilida-
de que impressiona, da evolução tecno-
lógica até a forma como consumimos os 
diversos produtos e serviços. Isso tudo em 
um ambiente em que o acesso a conteú-
do e informação é praticamente ilimitado 
por conta da internet”, explica Anderson 
Ojope, fundador da Educa Seguros.

De acordo com o especialista, a con-
sequência é que a atenção do consumi-
dor se tornou algo valioso e, por outro 
lado, ele se tornou muito mais exigen-
te. Houve claramente uma mudança 

de comportamento. “É por conta disso 
que as corretoras de seguros precisam 
se adaptar a essa nova realidade, seja 
para permanecerem relevantes para seu 
público-alvo, seja para aumentar sua 
competitividade ao inserirem as novas 
tecnologias em seus processos”.

Formado em Gestão de Seguros pela 
Universidade Estácio de Sá, Anderson 
Ojope atua há mais de 10 anos no mer-
cado de seguros e é fundador da Educa 
Seguros, com experiência na implanta-
ção de diversos projetos de conteúdo 
e marketing digital para empresas do 
mercado de seguros. O executivo diz 
que o primeiro passo em direção à trans-
formação digital é mudar a mentalidade 
do corretor de seguros e dos gestores 
da empresa. “Eles deverão ser os gran-
des impulsionadores desse processo de 
transformação digital dentro da correto-
ra de seguros”.

Depois disso, orienta ele, é preciso 
repensar e reestruturar a corretora de 
seguros, tendo como base a tecnologia. 
“Com objetivo de ganhar produtivida-
de e alcançar melhores resultados nas 
diversas áreas do negócio. Mas é im-
portante saber que não se trata apenas 
de ter uma presença digital, com site e 
redes sociais, ou da adoção de tecnolo-
gia nos processos, estamos falando de 
gestão e estratégia”.

Pensando nisso, o especialista compar-
tilha algumas dicas de como a sua corre-
tora pode iniciar a transformação digital:

1. Defi na o que a sua corretora de se-
guros irá transformar: pode ser melhorar 
a experiência do cliente no ambiente di-
gital, abrir novos canais de aquisição de 
clientes ou reduzir os custos a partir da 
transformação de processos.

2. Avalie as possibilidades tecnológi-
cas: descubra quais são os canais digi-

Anderson Ojope , Educa Seguros

Transformação digital

tais onde o público-alvo se encontra, o 
que pode ser transferido para o armaze-
namento na nuvem (cloudcomputing) e 
quais são as ferramentas que ajudarão a 
corretora de seguros na automatização de 
processos operacionais e de marketing.

3. Preveja o futuro do seu negócio no 
ambiente digital: como sua corretora de 
seguros irá se posicionar neste ambien-
te? Que tipo de ferramentas precisará 
contratar ou desenvolver? Qual o perfi l 
de colaboradores precisará contratar 
para a equipe? Isso tudo deverá ser le-
vado em conta nesta etapa.

4. Escolha os produtos certos: em um 
ambiente onde quase tudo se faz através 
de canais digitais, escolha produtos que 
tenham uma maior aceitação neste am-
biente ou que seja possível realizar parte 
ou todo o processo de venda desta forma.

5. Organize a corretora para receber 
essas inovações: centralize os canais de 
comunicação e priorize iniciativas foca-
das em um público-alvo específi co. Será 
mais fácil avaliar os resultados. 

6. Adapte rapidamente sua corretora de 
seguros para este novo cenário: utilize os 
recursos já existentes e implante as inova-
ções que trarão resultados no curto prazo.

Como consequência, qualquer mu-
dança traz resultados, que poderão ser 
observados a curto e longo prazos. “Os 
principais resultados percebidos no 
curto prazo serão uma maior agilidade 
nos processos das áreas que passaram 
pela transformação digital, mudança de 
percepção do cliente em relação à sua 
empresa e a redução do custo operacio-
nal por conta do uso de tecnologia. No 
médio e longo prazo, sua corretora de 
seguros se tornará muita mais compe-
titiva e preparada para os desafi os que 
este novo cenário apresenta”, fi naliza 
Anderson Ojope.

Como a sua corretora pode se adequar à nova forma de comunicação?

de comportamento. “É por conta disso tais onde o público-alvo se encontra, o 

Como a sua corretora pode se adequar à nova forma de comunicação?
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Oportunidades

Cada vez mais, a diversifi cação de carteira é algo neces-
sário aos negócios dos corretores de seguros. Nesse 
contexto, as seguradoras e as assessorias têm dado 

apoio aos corretores para que ampliem seus negócios. Confi ra 
algumas vantagens em operar, por exemplo, com o seguro de 
vida para convenções coletivas, previdência complementar, 
produto odontológico e o saúde.

“Atualmente, são muitas as convenções que determinam a 
contratação do seguro de vida em grupo nas empresas e as se-
guradoras de olho nesse nicho já têm adaptado seus sistemas 
de cotação para facilitar a vida do corretor”, informa Diego Li-
nardo, associado da Aconseg-SP.

Segundo ele, basta informar o CNPJ da empresa e o número 
de vidas e o sistema já faz a busca das condições da conven-
ção coletiva daquele ramo de atividade e imedia-
tamente fornece o cálculo. “A nossa assessoria 
tem feito um movimento muito grande para au-
xiliar o corretor a explorar inicialmente a própria 
carteira”. Recentemente, inclusive, eles realiza-
ram testes com alguns corretores.

“Percebemos que dentro da própria carteira 
de clientes pessoa jurídica deles havia um po-
tencial imenso a ser explorado. O que fi zemos 
foi pegar o CNPJ dessas empresas que já são 
seguradas em outros ramos na corretora, identi-
fi camos as que tinham a obrigatoriedade do se-
guro de vida na convenção coletiva, entramos 
em contato com a empresa para coletar os da-

dos e então ofertamos as cotações”.
Para operar com o produto, Linardo diz que é importante que 

o corretor tenha conhecimento para fazer a oferta adequada. 
“Existem algumas particularidades que podem causar proble-
mas no momento da implantação da apólice ou em caso de si-
nistros, como o limite máximo de idade, se existem funcionários 
afastados ou aposentados por invalidez, entre outros”. 

Ele orienta que o corretor identifi que na sua carteira pessoa 
jurídica quais são as empresas com convenção coletiva. “Iden-
tifi cadas, verifi car quais são as condições da convenção para 
poder direcionar à seguradora que ele achar mais convenien-
te. Depois, entrar em contato com o segurado para colher as 
informações necessárias, e calcular sempre duas opções, uma 
baseada na convenção e outra com coberturas de valor maior 

e mais abrangentes”. 

Saúde 
Com relação ao produto saúde, Liza Maria F. 

Miranda de Sousa, associada da Aconseg-SP, 
diz que, além dele ser o segundo no ranking 
de seguros mais procurados pelo consumidor, 
é sem dúvida, o mais rentável para o corretor. 
“Pois ele recebe agenciamento e vitalício, sem 
contar que a fi delização do cliente junto ao seu 
corretor é muito maior”, explica.

De acordo com ela, “os corretores de seguros 
atendidos por assessorias de seguros recebem 
o seu comissionamento diretamente da opera-

Diego Linardo, associado 
da Aconseg-SP

Corretores podem prospectar outros 
seguros junto aos clientes de sua carteira
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Oportunidades

dora/seguradora”.
E a oportunidade está à sua frente. “O corretor já possui em sua 

própria carteira uma vasta oportunidade de negócios. Eu digo 
que é um investimento gratuito o corretor entrar em contato com 
aqueles segurados que já possuem apólices de frota, empresarial, 
vida, entre outros, e então oferecer-lhes uma cotação de seguro 
saúde”. Sobre know how, Liza de Sousa comenta que alguns cor-
retores não possuem expertise no ramo de saúde e outros, que já 
possuem, muitas vezes têm dúvidas sobre os diferenciais de uma 
determinada seguradora/operadora. 

“É neste momento que o corretor conta com o apoio de uma 
assessoria, que dará todo respaldo técnico e comercial para 
que o mesmo consiga atender com excelência o seu cliente, 
e se necessário, a área comercial especialista desta assessoria 
poderá inclusive acompanhá-lo numa visita”, conclui. 

Previdência complementar
As mudanças de regras sobre a previdência social têm trazi-

do à tona a importância da previdência complementar. “Embo-
ra as mudanças não tenham sido ratifi cadas, em breve isso irá 
acontecer. E os corretores devem procurar conhecer mais os 
seus clientes, aproveitando o banco de dados que eles têm”, 
orienta Leandro Henrique Silva, associado da Aconseg-SP.

E isso pode ser feito a partir do próprio perfi l do cliente do 
seguro de automóvel. “Pelo modelo do veículo do cliente dá 
para ter uma ideia da sua renda, como também pelo seguro da 
residência. Utilizar melhor as informações que se tem é a me-
lhor maneira de prospectar clientes para a previdência”. 

Na ponta, as seguradoras oferecem muitos treinamentos sobre 
o produto. “Hoje em dia é muito mais fácil vender um plano de 
previdência, pois as ferramentas estão mais fáceis, há vários cota-
dores e simuladores. E até o cliente fi nal tem mais acesso às infor-
mações, assim, fi ca mais fácil eles contratarem com os corretores”. 

Além de treinamentos sobre o produto, Silva diz que na abor-
dagem de venda é fundamental conhecer e compreender os 
diferentes perfi s de clientes. “Existem cursos voltados para a 
parte de programação neurolinguística que ajudam muito nes-
se sentido”, sugere. 

E o corretor deve fazer um trabalho de varejo, orienta ele. 
“Enviando mais informações para os seus clientes, esclarecen-

do o que é previdência complementar de forma mais fácil, uti-
lizando ferramentas de prospecção e CRM. Assim, os clientes 
começam a procurá-lo mais facilmente, e o corretor deixa de 
ter um custo de prospecção e ganha na quantidade de pro-
postas fechadas. É um desafi o, mas se ele souber usar a sua 
estratégia de vendas,  isso pode contribuir bastante”.

 
Odontológico
Conforme os últimos dados da Agência Nacional de Saú-

de Suplementar (ANS), apenas 11% dos brasileiros possuem 
um plano odontológico. “Isso mostra o grande potencial de 
crescimento deste produto. Com um mercado de grande 
demanda com cerca de 185 milhões de consumidores, só 
falta a oferta ser feita pelos corretores”, afirma Hélio Opipari 
Junior, presidente do Conselho da Aconseg-SP.

Ele conta que há produtos que atendem a todas as 
necessidades dos consumidores, desde as mais simples 
constantes no rol de procedimentos da ANS, às mais sofis-
ticadas com coberturas para implantes e até tratamentos 
estéticos. E para chegar ao cliente, Opipari orienta que, 
além do cross selling, algumas seguradoras e operadoras 
disponibilizam ferramentas ao corretor.

“Como para venda online por meio de links que poderão 
ser inseridos em seus sites”, cita, acrescentando que “ao 
vender um seguro/plano de saúde, o corretor tem uma gran-
de oportunidade ao oferecer o odonto, por serem produtos 
complementares. Afinal, a saúde começa pela boca”, frisa.  

Ele reforça que na retaguarda os corretores contam 
com todo o apoio das seguradoras, operadoras e asses-
sorias. “E as assessorias têm todas as condições de trei-
namentos para aqueles que necessitem. Como a maioria 
dos corretores já comercializa o saúde, o entendimento 
para a venda do odontológico é bem simples e rápido”.     

E ele desmistifica a baixa remuneração. “Se conside-
rarmos que a remuneração é composta de agenciamen-
to e vitalício, a comissão anual poderá ser superior à de 
uma venda de um seguro de automóvel, que com certe-
za acarreta maiores custos de venda e pós-venda. Além 
disso, a parcela vitalícia proporciona um melhor fluxo de 
caixa”, finaliza.

Liza Maria F. Miranda de Sousa, 
associada da Aconseg-SP

Hélio Opipari Junior, 
presidente do Conselho 
da Aconseg-SP

Leandro Henrique, associado 
da Aconseg-SP

“Embora as mudanças 
não tenham sido 
ratifi cadas, em breve 
isso irá acontecer. E 
os corretores devem 
procurar conhecer 
mais os seus clientes, 
aproveitando o banco de 

dados que eles têm”
Leandro Henrique Silva, associado da Aconseg-SP
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Relacionamento

A Tokio Marine foi a convidada 
do almoço da Aconseg-SP pro-
movido em maio. Na ocasião, o 

presidente da seguradora, José Adalberto 
Ferrara, ressaltou a importância das as-
sessorias no crescimento da companhia, 
contou sobre a ferramenta de marketing e 
trouxe perspectivas para esse ano.

Durante sua palestra, Ferrara destacou 
a nova ferramenta da companhia chama-
da Marketing Digital, que ajuda o corretor 
na divulgação com seu cliente. “Nela, o 
corretor consegue mandar e-mail para 
sua carteira com as informações que qui-
ser, sem nenhuma relação com a Tokio 
obrigatoriamente. É um canal de vendas 
direto com o cliente do corretor”.

Ele também comentou sobre a atua-
ção da companhia no Brasil. “Com aju-
da das assessorias, já ultrapassamos em 

produção e resultado a Tokio da Ásia. E 
esse é um momento muito importante 
aqui no Brasil, pois ganhamos notorie-
dade em relação à Tokio em outros pa-
íses”, comemora José Adalberto Ferrara.

O presidente contou que, segundo 
a Susep, em um cenário pessimista, o 
mercado deve crescer 5,5%, descon-
siderando saúde e previdência, e no 
otimista, 7,6%, porém ao observar o 
crescimento real de janeiro e fevereiro 
já cresceu 8,6%. “A Tokio, considerando 
essa projeção, cresceu no primeiro bi-
mestre 10,3%, e 11,8%, até março. Para 
esse ano, a companhia tem intenção de 
crescer dois dígitos”, enfatiza Ferrara.

Parceria com assessorias
O executivo comenta ainda sobre a 

importância da atuação das assessorias 
de seguros. “Quero agradecer o apoio 
das assessorias neste crescimento forte 
que a Tokio apresenta, pois no ano pas-
sado crescemos 25% com as assesso-
rias na carteira de automóvel e estamos 
crescendo 22% acima destes 25% de 
2017. Estamos muito felizes com esse 
momento da Tokio Marine”. 

Conforme João Luiz de Lima, diretor co-
mercial de São Paulo capital e interior “Em 
2003, não tínhamos bons resultados e 
enfatizamos nisso. Pelo fato de vocês (as-

sessorias) terem feito uma parceria muito 
forte conosco, desde 2004 aumentou e 
muito os negócios com as assessorias e 
queremos continuar contando com vocês 
em todos nossos negócios”.

Segundo ele, o desafi o das assesso-
rias é estimular que os corretores façam 
negócios no perfi l de varejo. “A Acon-
seg-SP, enquanto instituição, está aju-
dando nesta ferramenta, para isso, esta-
mos produzindo um plano de ação para 
a Tokio, feito em quatro mãos, do que a 
companhia espera das assessorias, que 
tem como mote principal saber de que 
maneira a assessoria pode agregar mais 
valor aos corretores”.

Conforme o presidente da Aconseg-
SP, Marcos Colantonio, essa parceria 
com a Tokio Marine é de suma impor-
tância e cada vez mais se fortalece. “A 
diretoria da companhia sempre colocou 
profi ssionais competentes como gesto-
res da área de assessorias, que estão no 
dia a dia conosco, e isso fortalece muito 
nossa parceria”. Com isso, o presidente 
homenageou o executivo da compa-
nhia Leonardo Poleti, que atuou como 
gestor das assessorias por dois anos, e 
também o diretor executivo comercial, 
Valmir Marques Rodrigues, que há 13 
anos desenvolveu e consolidou as ope-
rações das assessorias na Tokio Marine.

Executivos da seguradora participaram 
de evento promovido pela Aconseg-SP

João Luiz de Lima; Valmir Rodrigues, homenageado pelo 
trabalho com as assessorias; e Marcos Colantonio
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Com uma participação considerável 
nos resultados das seguradoras, 
as assessorias têm se consolidado 

cada vez mais como um canal de distribuição 
de seguros. “Entre 2016 e 2017, o resultado 
das assessorias de São Paulo na Tokio Marine 
registrou um crescimento de 19%, chegando 
a R$ 62,1 milhões”, informa João Luiz de Lima, 
diretor Comercial Varejo I da Tokio Marine.

Em 2017, as assessorias de São Paulo 
representaram 24% do prêmio emitido lí-
quido de R$ 1,4 bilhão da Tokio Marine no 
Estado, compreendendo as Regionais SP 
Capital, SP Interior I e SP Interior II. 

Segundo ele, será mantida uma rotina de 
treinamentos para qualificar cada vez mais 
os corretores e auxiliá-los nos desafios de au-
mentar o mix da carteira. “As ações que vamos 
manter são as melhorias constantes em servi-
ços, o lançamento de novos produtos e ainda 
as campanhas de incentivo a vendas”.

O executivo frisa que, “além de conti-
nuar crescendo, a principal expectativa 
neste canal é melhorar o mix de produtos 
e aumentar a venda de produtos na base 
atual de seus clientes. Aumentar o mix de 
Residencial, Empresarial e Vida Individual, 
por exemplo, é um objetivo que apresen-
tamos às assessorias de São Paulo”. 

 
Relevância
Nas palavras de Fernando Grossi, diretor 

comercial da Sompo Seguros, “a parceria 
com assessorias de seguros vem crescendo 
substancialmente ao longo dos anos, confor-
me estabelecemos estratégias de aumentar a 
capilaridade dos produtos 
em determinadas regiões”. 

Em 2017, as assesso-
rias representaram 10% 
dos prêmios emitidos 
pela Sompo Seguros e a 
produtividade no Estado 
de São Paulo aumentou 
27% quando comparado 
a 2016. “Muito desse re-
sultado tem a ver com a 
agilidade em todos os pro-
cessos, com o aumento de 

produtividade que conseguimos observar 
nos últimos anos”, diz o executivo.

Entre os ramos, o de automóvel é o que 
conta com maior participação das asses-
sorias de seguros na Sompo Seguros, 
com 72% do total, seguido por RE (17%) e 
Vida (com 2% de participação). 

O objetivo da Sompo é estar sempre em dia 
com as demandas dos corretores de seguros 
que trabalham por meio desse canal. “Nossa 
equipe está sempre próxima das assessorias, 
investindo em relacionamento, bem como 
em cursos, eventos e outras iniciativas para 
ajudar os corretores em seu trabalho no dia a 
dia e no desenvolvimento de negócios”. 

Reinvenção
Na opinião de Marco Antonio Gonçal-

ves, diretor-geral da Organização de Ven-
das do Grupo Bradesco Seguros, as as-
sessorias precisam se diferenciar, visando 
bons negócios para os corretores.

Segundo ele, “nós temos proposto a 
muitas delas para se mobilizarem nesse 
sentido. Primeiramente, porque o corretor 
está se transformando em multirramos, 
para ele ser mais importante e relevante, 
e as assessorias podem e devem ajudá-lo 
nesse sentido, conectando-o com todas 
as informações disponíveis e até com a 
possibilidade de geração de indicações”.

Sobre a participação das assessorias na se-
guradora, ele cita que a maior representativi-
dade é na distribuição de seguro de automó-
vel, seguido pelo residencial. “Está havendo 
uma diversificação. Eu costumo dizer que as 

O poder das assessorias de seguros e as oportunidades para esse canal se reinventar

Assessorias

Fernando Grossi, diretor 
comercial da Sompo Seguros

André Lauzana, vice-presidente 
comercial da SulAmérica

Marco Antonio Gonçalves, 
diretor-geral da 
Organização de Vendas do 
Grupo Bradesco Seguros

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

assessorias são importantes na massificação 
no Brasil, elas têm um papel importante até 
por conta da credibilidade que elas conse-
guem conquistar junto aos corretores”.

Evolução do mercado
Para André Lauzana, vice-presidente 

comercial da SulAmérica, muito além do 
crescimento apresentado ao longo dos 
anos, as assessorias desempenham um 
papel importante daqui para frente, na 
evolução do mercado. 

“Elas oferecem todo suporte aos seus 
corretores, fomentam seu desenvolvimento 
e estimulam a evolução constante de toda 
a cadeia de valor desta indústria. As asses-
sorias e cada corretor são um porta-voz do 
cliente e têm um papel importante na iden-
tifi cação das oportunidades no mercado”.

Dessa forma, comenta Lauzana, “nós 
poderemos constantemente aprimorar 
nossos serviços, inovar em produtos e 
melhorar a experiência de cada clien-
te, entregando uma solução com valor 
agregado, conveniência e prestação de 
serviço em todas as linhas de negócios”. 

André Lauzana explica que além de 
toda a infraestrutura, suporte, atendimen-
to, capacitação e incentivos que a SulA-
mérica oferece, “nós buscaremos estar 
mais presentes no dia a dia das assesso-
rias, escutando o mercado, oferecendo 
treinamentos, promovendo campanhas 
de vendas e incentivando a participação 
dos nossos parceiros na construção de 
novas ofertas para nossos clientes”.

Braço forte na distribuição
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Cursos

Para aprimorar os negócios e 
buscar qualifi cação constante, 
os corretores de seguros par-

ceiros das assessorias podem realizar 
os diversos cursos oferecidos pelas en-
tidades do mercado de seguros. Confi ra 
algumas opções!

A Escola Nacional de Seguros, além 
do curso de Habilitação de Corretores de 
Seguros, e cursos como o Superior de 
Administração com Linha de Formação em 
Seguros e Previdência - primeiro do País 
com essas características - oferece diversos 
cursos de graduação, MBA, pós-graduação, 
extensão, cursos técnicos, workshops, 
certifi cação técnica, entre outros. 

Tiago Moraes, diretor responsável 
pelos cursos do CVG-SP, comenta que 
a entidade realiza cursos voltados para 
temas do segmento de vida em grupo e 
acidentes pessoais, por exemplo. Entre 
os cursos que têm se destacado na 
procura pelos corretores, ele menciona 
também o Curso de Certifi cação 
Riscos Pessoais, com temas como 
principais circulares, resoluções, tábuas 
biométricas, cálculo atuarial, apuração 
de resultado, excedente técnico, Código 
Civil, Código de Defesa do Consumidor, 
e lavagem de dinheiro, por exemplo.

Inovações
De acordo com ele, durante este ano, 

o CVG-SP pretende inovar nos assuntos 
dos cursos disponibilizados e, em 2019, 
a entidade tem em seu planejamento 
o lançamento de novos cursos. “O 
mundo passa por mudanças cada vez 
mais rápidas e o mercado de seguros 
vem acompanhando essa tendência. 
Produtos estão sendo modifi cados a 
todo momento. O ramo de Seguro de 
Pessoas vem crescendo a cada ano e 
atraindo cada vez mais corretores para 
esse segmento. Com isso, a capacitação 
e qualifi cação constantes são variáveis 

signifi cativas para um perfi l de cliente 
cada vez mais exigente. Quanto mais o 
Corretor tiver o domínio sobre o assunto, 
melhor será a interlocução com suas 
prospecções e clientes, lembrando que 
há espaço tanto para os seguros de Vida 
Coletivos, quanto Individuais”, explica o 
representante do CVG-SP.

Marcos Kobayashi, diretor de 
Relações com o Mercado do CVG-SP 
explica que além dos cursos, o CVG-SP 
investe também na capacitação através 
de palestras e workshops, gerando 
discussões frequentes para o mercado. 
“Com a participação das assessorias 
no CVG-SP, pretendemos fi rmar uma 
parceria, disponibilizando treinamentos 
sobre Técnicas e Argumentos de 
Vendas, entre outros”, comenta.

Em relação à importância de o 
corretor buscar qualifi cação constante, 
ele comenta que a comercialização 
dos seguros de pessoas necessita de 
profi ssionais cada vez mais preparados, 
sempre atentos às mudanças do 
mercado e regras econômicas. “E 
pela característica de contratação de 
longo prazo, a consultoria do corretor 
é de extrema importância para que os 
segurados sejam sempre atualizados”.

Aprimoramento em diversas áreas
Carlos Cunha, coordenador de cursos 

Cursos disponibilizados pelo mercado de seguros são aliados para aprimoramento dos negócios dos corretores

do Sincor-SP, comenta que o sindicato 
oferece cursos com temas de produtos, 
técnicos, administrativos, vendas e 
qualidade de vida, por exemplo. 

Para ministrar os cursos, o Sincor-SP 
conta com a Unisincor – Universidade 
Corporativa Sincor-SP. “São ministrados 
todos os tipos de cursos para que 
não somente os corretores, mas seus 
funcionários, possam usufruir desses 
treinamentos”, destaca Carlos Cunha.

Atualmente, na grade de cursos da 
Unisincor estão disponíveis cursos 
como Planejamento e Organização: 
Ferramentas Estratégicas para ser 
um Profi ssional Diferenciado; Como 
Administrar uma Corretora de Seguros; 
Inteligência emocional em negociação e 
vendas; Inovação & Empreendedorismo 
em Seguros, entre outros. 

O diretor administrativo da 
Aconseg-SP, Milton Ferreira, destaca a 
importância de os corretores buscarem 
o aprimoramento constante de seus 
negócios. “As entidades do mercado 
de seguros oferecem ótimas opções de 
cursos para os profi ssionais do setor. É 
importante que os corretores parceiros 
das assessorias de seguros mantenham-
se atualizados e realizem esses cursos. 
Isso é benéfi co tanto para o profi ssional 
quanto para os seus clientes, que serão 
cada vez melhor atendidos”.

Carlos Cunha, coordenador 
de cursos do Sincor-SP

Tiago Moraes, diretor responsável 
pelos cursos do CVG-SP

Marcos Kobayashi, 
diretor de Relações com 
o Mercado do CVG-SP
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Em maio, a atividade seguradora completou 
210 anos de Brasil. “De 1808 (data  da abertura 
dos portos ao comércio internacional), quando 
foi emitida a primeira apólice para cobrir os ris-
cos das embarcações e das mercadorias, aos 
dias de hoje, o seguro evoluiu e muito”, diz 
Alexandre Nogueira (foto), diretor do Grupo 
Bradesco Seguros.
De lá para cá, produtos e serviços foram 
lançados para atender novos clientes em 
suas necessidades pessoais e empresariais em diversas áreas, 
tais como residências, carros, saúde, vida, planos de previdên-
cia privada, dental e até em viagens. “O seguro se reinventa a 
cada ano, acompanha as novas tecnologias e segue as tendên-
cias mundiais, como longevidade, riscos cibernéticos e internet 
das coisas”, destaca o executivo.
Ele ressalva que, apesar da relevância na vida de uma pessoa 
ou empresa, o seguro ainda precisa ser mais difundido e com-
preendido. “O Brasil é um país de oportunidades para o seguro. 
Prova disso é o aumento da participação do mercado segura-
dor no PIB, que saltou de 2% no início dos anos 2000 para mais 
de 6% em 2017”. 
Ainda assim, Nogueira defende que há muito a crescer. “Sempre lem-
brando que se trata de uma cultura de médio e longo prazos, ainda 
que o seguro ganhe maior relevância no curto prazo. O seguro pre-
cisa se tornar um hábito e, cada vez mais, o mercado de seguros se 
empenha em desenvolver produtos e serviços adequados às novas 
tendências sociais e demográfi cas”. 
Para mostrar esse potencial, ele comenta que “estima-se que 180 mi-
lhões de pessoas não têm plano odontológico, 150 milhões não têm 
plano de saúde, 120 milhões estão sem seguro de vida e acidentes 
pessoais, 60 milhões de residências estão descobertas e 38 milhões 
de automóveis sem proteção”. 
Para finalizar, o executivo diz que “nós estamos presentes na vida das 
pessoas em todos momentos da sua história. Do nascimento à transfor-
mação de uma família, da conquista do carro a tranquilidade na viagem 

dos sonhos. Fazemos parte das 
conquistas, amparamos nas per-
das e garantimos o futuro”.

A cultura do Seguro no Brasil

Sompo Seguros leva corretores para  curso de Inovação em Universidade dos Estados Unidos

A Sompo Seguros desenvolveu uma parceria por meio da qual levou um grupo de 20 corretores de seguros que mos-
traram resultados positivos nos segmentos de Vida e Empresarial Massificados, em uma viagem de uma semana  para 
Las Vegas (EUA) para participar do Curso de Inovação na University of Nevada (UNLV), desenvolvido pela Life at Cam-
pus, empresa especializada em organizar cursos para brasileiros em universidades norte-americanas. 
Realizado no mês de abril, o curso teve como objetivo ressaltar a importância da inovação a médio e longo prazos por 
meio de uma verdadeira experiência dentro de uma universidade nos Estados Unidos com conteúdo prático, abran-
gendo disciplinas de Marketing, Liderança, Vida Integrada, Empreendedorismo, Gestão e Inovação. 
“Acreditamos que a experiência de participar de um curso na University of Nevada possa agregar muito a carreira de 
cada um, incentivando-os a continuarem a expandir suas carteiras de negócios e a encontrar soluções diversificadas 
aos seus clientes”, afirma Fernando Grossi, diretor comercial da Sompo Seguros.
“O curso de Business Innovation é uma experiência profissional única, que tem como objetivo desenvolver a criati-
vidade dos profissionais, auxiliando-os a lidar com as mais diversas e inesperadas situações de trabalho de maneira 
inovadora e com viés de liderança”, ressalta Tércio Mello De Polli, gerente de Gestão Comercial da Sompo Seguros.

Inspirada pela proximidade da Copa 
do Mundo, a Tokio Marine lançou a 
campanha Craques de Vendas, a fim 
de engajar seus 26 mil corretores e as-
sessorias em todo o Brasil. O objetivo 
da ação é incentivar as vendas 
dos produtos da carteira Empre-
sarial, na qual a companhia ofe-
rece uma série de soluções para 
os mais diversos segmentos. 
“Trata-se de mais uma iniciativa para reforçar a nossa 
parceria com os corretores, colaborando para que di-
versifi quem o mix de produtos e possam oferecer solu-
ções completas de seguros para seus clientes”, afi rma 
Valmir Rodrigues (foto), Diretor Executivo Comercial da 
Tokio Marine.
Segundo ele, “o segmento de PME´s é um dos mais ex-
pressivos no PIB nacional e é fundamental que nossos 
parceiros conheçam as oportunidades de negócios re-
lacionadas a esse mercado”.
A campanha é válida até 30 de setembro, e podem par-
ticipar todos os corretores ativos e cadastrados da Tokio 
Marine, atendidos pelo canal varejo. Para concorrer aos 
prêmios, eles devem ter, no mínimo, seis apólices emiti-
das dos produtos participantes e acumular 30 mil pon-
tos durante a vigência da campanha. A cada R$ 1,00 de 
prêmio líquido, acumula-se um ponto.  
Os corretores que atenderem a esses critérios estarão ele-
gíveis ao ranking fi nal. Serão 12 grupos segmentados, de 
acordo com cada diretoria Regional e perfi l, o que torna a 
disputa mais adequada à realidade de cada participante. 
Ao final do período, cada grupo terá três vencedores, que rece-
berão os seguintes prêmios: o 1º colocado ganhará uma Moto 
Honda, o 2º um Iphone 8 e o 3º uma TV de 42 polegadas

Em ritmo de Copa, Tokio 

Marine promove campanha 

Craques de Vendas

Parceiras
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Independentemente do porte, 
as empresas têm passado por 
um processo de transformação 
digital, como aconteceu no 
passado com o uso do e-mail, 
muitas vezes substituindo o 
envio de cartas e documentos, 
e mais recentemente com as 
redes sociais no processo de 
comunicação, a exemplo da 
utilização do WhatsApp.
Tanto do ponto de vista da pro-
dutividade, quanto dos custos, 
as ferramentas digitais permi-
tem uma série de praticidades, 
antes inimagináveis. Elas ofere-
cem facilidades, agilidade e co-
modidade. Por outro lado, elas 
requerem uma atenção primor-
dial: a garantia da segurança, 
principalmente com relação às 
informações de seus clientes.
A transformação digital é um 
caminho sem volta e cada vez 
mais novas tecnologias serão 
inseridas nesse processo. Em-
presas que não estiverem inse-
ridas na transformação digital 
correm o risco de deixarem de 
existir. Portanto, o segredo é tirar 
o melhor proveito do que a tec-
nologia tem para oferecer, a fi m 
de gerar negócios e manter sua 
empresa sempre sustentável.

Dicas de
para um mundo mais 
Sustentabilidade

SEGURO
Transformação

Aconseg-SP pelo Mercado

Membros da diretoria da Aconseg-
SP participaram do evento promo-
vido pelo CVG-SP, em abril. Na oca-
sião, o presidente da CNseg, Marcio 
Coriolano, compartilhou algumas 
iniciativas da entidade voltadas para 
o seguro de vida. A comercialização 
de seguros de vida é uma das ban-
deiras da Aconseg-SP, que recente-
mente, inclusive, lançou uma campa-
nha institucional com esse cunho.

Aconseg-SP participa de evento do CVG-SP

Carlos Ivo de Jesus, pres. do CVG-RJ; 
Silas Kasahaya, pres. do CVG-SP; Marcos 
Colantonio, pres. da Aconseg-SP; e João 
Paulo Moreira de Mello, pres. do CSP-MG
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Assessorias participam de premiação da Tokio Marine

Assessorias associadas à Aconseg-SP participaram do XVIII Encontro de Corretores e 
Assessorias Diamante, promovido pela Tokio Marine, em Cartagena, Colômbia, em maio. 
Participaram da premiação as assessorias Copasul, Valor Ação, C4, Intercor, NBA e Marchan.

Representantes da diretoria 
da associação participaram da 
cerimônia de posse da diretoria 
do Sincor-SP, em maio. A diretoria 
presidida por Alexandre Camillo foi reeleita por aclamação para a gestão 2018-2021.

Aconseg-SP participa de 
cerimônia de posse da 
diretoria do Sincor-SP

Associadas da Aconseg-SP participaram do 
evento de premiação PRA Super Campeões 
SulAmérica, promovido pela seguradora 
em abril, no Club Med Trancoso, na Bahia.

Assessorias são premiadas pela SulAmérica
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