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Assessorias
de seguros são
importante
elo para a
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seguradoras
e corretores
de seguros

60 anos da
Tokio Marine no Brasil
José Adalberto Ferrara,
presidente da seguradora,
destaca parceria com
assessorias de seguros
na trajetória
da empresa
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Marketing Digital
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dá dicas para o
aprimoramento
do atendimento
das corretoras
de seguros

1º Encontro de
Tecnologia da Aconseg-SP
Encarte especial do evento
destaca as soluções apresentadas
por seguradoras e empresas de
tecnologia para os negócios das
assessorias de seguros
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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) 2671-7800
Humana | Rodrigo 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
Marchan | 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
Maximo 360 | Maximo Antonio maximosantos@maximo360.com.br |
pinheiro@maximo360.com.br/ |
(11) 9 9656-0785 | (11) 9 9589-6582
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 Milênio | Diego Linardo | www.novomilenioassessoria.com.br |
diego@novomilenioassessoria.com.br | (19) 3422-0804
Opipari Assessoria | Helio Opipari Jr. | www.opipari.com.br |
helio@opipari.com.br | (11) 99183-8433
Personal Prev | 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 & Almeida| Rubens de Almeida | www.rizkalmeida.com.br |
rubens@rizkalmeida.com.br | (11) 98544-7508
R&S | Rogério Ruano Neto | ruanoneto@hotmail.com |
(19) 3453 5276 / (19) 2114 3240
Sanz Assessoria | Maria Guadalupe | www.sanzassessoria.com.br |
guadalupe@sanzassessoria.com.br | (19) 3255-6702
SOM.US | Fabio Basilone | fabio.basilone@som.us | (21) 2272-5223
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
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Parceria cada
vez mais relevante
A edição 47 da Revista da Aconseg-SP aborda a importância
da atuação das assessorias de seguros para a disseminação da
parceria entre corretores e seguradoras.
As assessorias de seguros são um importante elo para a relação
entre as seguradoras e os corretores de seguros. Por isso, a atuação desse canal se torna cada vez mais significativa no mercado. Por conta disso, trazemos uma matéria que mapeia algumas
iniciativas das seguradoras para prestar apoio aos negócios dos
corretores parceiros das assessorias de seguros.
Promovemos em agosto o 1º Encontro de Tecnologia da Aconseg-SP, que marcou um momento especial para a nossa entidade.
O evento contou com palestras de executivos de seguradoras e empresas de tecnologia especializadas no mercado de seguros, que divulgaram às assessorias associadas algumas soluções tecnológicas
que podem auxiliar a gestão e administração de suas empresas.
A realização desse evento, destacada em um encarte especial
dessa edição, ratifica o apoio da Aconseg-SP para que as assessorias de seguros e os corretores que trabalham com esse canal
busquem cada vez mais aprimoramentos e qualificação para seus
negócios e atendimento.
A transformação digital é uma realidade no nosso mercado,
portanto, as assessorias e corretores devem se integrar às ferramentas e soluções disponibilizadas para aprimorar também o relacionamento com seus clientes.
Também trazemos uma entrevista com o presidente da Tokio
Marine, José Adalberto Ferrara. O executivo destaca alguns marcos da trajetória da seguradora no Brasil, que completou 60 anos
em julho, e enfatiza a relevância da parceria com as assessorias de
seguros para o sucesso e crescimento da companhia.
Outro destaque dessa edição é uma matéria sobre uma negociação que movimentou o mercado de seguros: a aquisição das operações de automóvel e massificados da SulAmérica pela Allianz no
Brasil. Até a conclusão do negócio, que deve ocorrer nos próximos
meses, o atendimento da SulAmérica às assessorias e corretores parceiros permanecerá da maneira como é feito atualmente.

“Diga sim
para o Seguro
de Vida”

Marcos Colantonio
Presidente da Aconseg-SP
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Oportunidades

Aproximação certeira
Cada vez mais, as assessorias fomentam a parceria entre corretores e seguradoras

A

tualmente, a Aconseg-SP reúne 28 associadas que atendem cerca de 12 mil corretores. Esta força de vendas representa
um importante canal de distribuição para as seguradoras, e as assessorias são cada vez mais um instrumento para aprimorar a parceria entre corretores e seguradoras.
“As assessorias são responsáveis por criar um elo entre a seguradora e os corretores, por meio de um atendimento personalizado,
elas dão apoio e reforçam a importância do trabalho do pequeno e médio corretor no mercado segurador, além de darem o suporte
e atendimento necessário aos assuntos relacionados aos produtos e serviços da seguradora”, diz Leonardo de Freitas, diretor da
Organização de Vendas do Grupo Bradesco Seguros.
Pelo fato de o relacionamento com o cliente ter passado por diversas mudanças nos últimos anos, e hoje a transformação digital
permear todo o processo de relacionamento com o cliente, Freitas afirma que foi pensando exatamente nisso que a Bradesco Seguros estruturou o Portal de Negócios e o Aplicativo BS Corretor.
“São plataformas que visam facilitar e tornar mais ágil o processo de vendas e a rotina dos corretores. O portal de negócios apresenta funcionalidades disponíveis para todas as categorias de produtos. Já no aplicativo, por enquanto, temos serviços disponíveis
apenas para dois produtos como: dental e auto. Em breve, todos os produtos estarão
disponíveis na ferramenta”, explica.
Wilson Lima, diretor Comercial da Sompo Seguros, comenta que a companhia tem um
histórico de anos de atuação junto às assessorias de seguros. “Elas permitem que tenhamos
mais capilaridade e que seja prestado atendimento qualificado a uma gama maior de corretores de seguros. Atualmente, a Sompo conta com mais de 5,5 mil corretores cadastrados
que atuam por meio de assessorias de seguros no Estado de São Paulo”.
Segundo ele, no modelo de trabalho da Sompo Seguros, as assessorias são consideradas
verdadeiras “extensões” de sua operação. “Dessa forma, avaliamos que as assessorias têm
como atribuição fomentar a marca, gerar negócios, orientar corretores de seguros sobre as
novidades, produtos e serviços, entre outros. Nesse processo, mediar esse relacionamento
entre a Sompo e os parceiros corretores de seguros de forma profissional é essencial”.
Na SulAmérica, o vice-presidente Comercial e de Marketing, André Lauzana, também
destaca a importância dos corretores de seguros. “Eles são os principais parceiros de
negócio, e são parte importante do DNA da SulAmérica. Temos presença nacional, com
mais de 36 mil corretores parceiros, ampliando a força de distribuição da companhia e
Wilson Lima, diretor
Comercial da Sompo Seguros
contribuindo com o desenvolvimento de novos produtos e serviços”.
Pensando neles, a SulAmérica investe constantemente em ferramentas, treina4
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mentos, suporte e atendimento para que
os corretores estejam ainda mais preparados para entender o comportamento
de seus clientes. “As mudanças globais
afetam todas as pessoas, de diferentes
maneiras. Estamos diante de uma nova
realidade, em que há espaço para que os
corretores gerem ainda mais negócios,
seja pessoalmente ou por meio do uso
de ferramentas de tecnologia”.
Na Tokio Marine, o superintendente Comercial Varejo SP Capital, George Dutra,
diz que as assessorias são muito importantes para o fortalecimento da cultura do
seguro no País. “Atuando como braço comercial das seguradoras e suporte para os
Corretores atuarem como consultores de
proteção. Diante disso, acreditamos que
a constante capacitação desses profissionais é fundamental para o melhor entendimento das soluções e produtos ofertados
pela companhia”.
Para auxiliar na capacitação dos seus
parceiros, a Tokio Marine oferece treinamentos constantes. “Sejam presenciais
ou online, e estamos sempre à disposição
para esclarecer eventuais dúvidas. Os programas de treinamentos são realizados
desde 2011 e têm como objetivo manter
as equipes das corretoras e assessorias
capacitadas, treinadas e bem informadas
a respeito dos produtos, serviços, novidades e diferenciais da Tokio Marine, o que
facilita a parte operacional e potencializa
as vendas”.

que vendem todos os produtos SulAmérica. “Isso mostra que cada vez mais os
corretores e assessorias estão buscando
oferecer uma carteira mais completa de
produtos e serviços para seus clientes,
mas também mostra a força da SulAmérica, que conquista cada vez mais espaço
no mercado e na preferência de atuação
dos corretores”.
Ele comenta ainda que em 2018 a companhia superou a marca de 17 milhões de
acessos ao Portal do Corretor. “O resultado
pode ser creditado à criação de mais de 30
novas funcionalidades que já haviam sido
inseridas no site ao longo do ano passaGeorge Dutra, superintendente comercial
do, igualmente construídas em conjunto
varejo sp capital da Tokio Marine
com os corretores de seguros. Isso mostra
o quanto a companhia está preocupada
com as necessidades de seus parceiros e
como busca se aperfeiçoar para entregar
o melhor na experiência, tanto do corretor
quanto do cliente”.
“Sempre salientamos a necessidade
das assessorias diversificarem o mix de
carteiras, ampliando a oferta de soluções
para os corretores e clientes. Como uma
seguradora multiprodutos, a Tokio Marine
mantém um portfólio de produtos bastante amplo e que atende aos mais diversos
perfis de públicos nas carteiras de Auto,
Vida, Massificados e Produtos Pessoa Jurídica. Acreditamos que as Assessorias têm
Leonardo Pereira de Freitas, diretor da
plenas condições de trabalhar todo o porOrganização de Vendas da Bradesco Seguros
tfólio da Tokio Marine junto aos seus corretores”, afirma George Dutra.
Leonardo de Freitas, da Bradesco SeguInstrumentos
ros, informa que o portal de negócios e o
Para aprimorar o relacionamento com
aplicativo, além de facilitarem o processo
as assessorias e, consequentemente, com
de venda dos corretores, fazem parte do
os corretores que fazem parte delas, Wilpré e do pós-venda. E que pensando na
son Lima diz que “nossa atuação por meio
estratégia multiramos de negócio, os corde assessorias de seguros só é profícua e
retores têm um papel fundamental nesse
duradoura porque nossos parceiros entenprocesso. “Por meio deles é possível audem e se integram nessa característica que
mentar cada vez mais a venda de segufaz parte de nossa cultura”.
ros ainda pouco explorados, sempre com
Além disso, do ponto de vista comercial,
foco na necessidade do cliente”.
o executivo frisa que o trabalho de divulgaPara exemplificar, ele cita o seguro de
ção constante sobre as novidades implevida. “Somente 20% da população brasileira
mentadas em cada linha de produto e o
possui algum tipo de produto desse segsuporte ao corretor de seguros no dia a dia
mento, o que indica uma perspectiva imporAndré Lauzana, vice-presidente
são fatores essenciais. “Materiais imprestante. Além de aumentarem a participação
Comercial e de Marketing da SulAmérica
sos, e-mail marketing e outras ferramentas
do produto em suas carteiras, os corretores
de suporte de venda também complemenpromovem, paralelamente, a cultura de protam essa lista”, cita.
teção e planejamento financeiro. Diante disAndré Lauzana destaca que nos últimos
so, o corretor ainda tem o desafio de quebrar
três anos, aumentou de 05% para 18% o número de corretores
paradigmas e fomentar a cultura do seguro no Brasil”.
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Presidente da seguradora destaca parceria com
assessorias de seguros na trajetória da companhia

A

Tokio Marine comemorou 60
anos de atuação no Brasil em julho deste ano. O balanço dessa
trajetória é o mais positivo possível, conforme o presidente da seguradora, José
Adalberto Ferrara. Exemplo disso, são os
recentes números divulgados pela Susep,
referentes ao primeiro semestre de 2019,
que mostram que a companhia emitiu R$
2,76 bilhões no período, o que representa
um crescimento de 11,8% em relação ao
exercício anterior.
Outro marco da história da Tokio no
Brasil é a parceria firmada com as assessorias de seguros. O presidente da seguradora frisa a importância do trabalho
desse canal no mercado e orienta que,
para o fortalecimento da cultura do seguro, é fundamental que os corretores e
assessorias trabalhem em conjunto com
as seguradoras para identificar e mostrar
aos clientes as proteções disponíveis no
mercado, e como cada uma pode contribuir para a tranquilidade do segurado.
“As assessorias também possuem papel
fundamental para atender os corretores
de forma mais próxima e auxiliá-los a potencializar as vendas”.
Ele também comenta sobre a importante colaboração das assessorias de seguros para a seguradora, como provedoras
de suporte e estrutura aos corretores, além
de apoiadoras para a formação de novos
profissionais, reciclagem das equipes de
vendas, apoio e consultoria técnica. “Além
disso, há uma série de ações promovidas,
como campanhas específicas e reuniões
mensais, onde são tratadas as demandas
comuns aos corretores, o que proporciona uma melhoria contínua de processos.
Por tudo isso, criamos novas alternativas
para o desenvolvimento deste canal, es6

treitando cada
vez mais o relacionamento
e
buscando
soluções
de
crescimento em
comum”.
Na visão do executivo, o corretor de
seguros tem o principal ativo do mercado em mãos: o cliente. Por isso, ele reforça que é preciso que as seguradoras
invistam em treinamentos e formação
para que os corretores possam oferecer
soluções completas de proteção para
cada cliente.
Nesse sentido, os corretores devem
praticar cada vez mais a venda consultiva. “Para isso, é necessário conhecer em
profundidade as carteiras com as quais
trabalha e identificar as novas necessidades de proteção. Enfim, o empreendedorismo dos corretores é de fundamental importância para o crescimento
do mercado securitário, na medida em
que o grande desafio é aumentar a capilaridade da oferta de seguros aos mais
de 210 milhões de brasileiros e mais de
20 milhões de empresas no Brasil”.
Evolução dos seguros
Nos últimos anos, os produtos de seguros passaram por uma evolução significativa e, assim como ocorre em outras indústrias, estão acompanhando a
revolução digital, principalmente com a
chegada das insurtechs e adoção cada
vez maior de novas tecnologias.
Por conta disso, o presidente da Tokio
Marine ressalta que os corretores devem acompanhar essa evolução, que
envolve também a digitalização de processos em busca de maior eficiência

José Adalberto Ferrara, presidente da Tokio Marine

operacional, transformação na experiência do cliente e reinvenção do négocio,
com o surgimento, inclusive, de novos
produtos e soluções.
“Temos o firme compromisso de continuar inovando e investindo continuamente em tecnologia com dois objetivos principais: ajudar nossos corretores
e assessorias a vender mais e reduzir o
trabalho operacional”.
Tokio Marine no Brasil
Em comemoração aos 60 anos da
Tokio no Brasil, em junho a seguradora
recebeu a visita de Tsuyoshi Nagano,
chairman do Grupo, que compartilhou
que o Brasil ultrapassou as operações
da Tokio Marine na Ásia e Inglaterra e
atualmente, tirando o Japão, é o segundo País do Grupo em resultados,
atrás apenas das três operações nos
Estados Unidos.
“Este resultado nos enche de orgulho e reforça o esforço do time Tokio
Marine em manter o compromisso de
continuarmos crescendo de forma
sustentável no País”.
José Adalberto Ferrara complementa que essa evolução é fruto das ações
adotadas pela seguradora em relação
à precificação, regulação de sinistros e
gestão de riscos com base em uma estratégia de busca constante por inovação, qualidade de produtos e serviços e
fortalecimento da relação com os 30 mil
corretores e assessorias.
JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2019
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A Suhai Seguradora vem, a cada dia, se consolidando no mercado
como “a especialista” no segmento de furto e roubo, e fomos entender um pouco mais, com Robson Tricarico, diretor comercial da Cia.,
qual é o segredo para este sucesso.
Por que a Suhai se consolida, cada vez mais,
no segmento de Furto e Roubo?
Porque, ao contrário de todas as demais seguradoras do mercado,
somos os únicos especialistas neste segmento. Aqui na Suhai, respiramos esta cobertura, 24h por dia, e além disso, temos expertise de
atuação em nichos de alto risco, com satisfatórios índices de recuperação (seja para motos, carros ou caminhões), e desta forma, conseguimos oferecer um seguro de furto e roubo com assistência 24h
(com opção de perda total por colisão), com aceitação para todos os
modelos, marcas e anos de veículos, especialmente os mais antigos
(mais de 10 anos), por um preço acessível, chegando custar até 80%
menos que um seguro completo, para o nosso público-alvo.
E quem é o público-alvo da Suhai?
Todas as motos, seja para motoboys, motofretistas ou motociclistas, e os carros e caminhões, de qualquer marca, ano e modelo, especialmente os mais antigos, acima de 10 anos.

É verdade que a maioria dos corretores prefere indicar o seguro de Furto
e roubo da Suhai, e não de outra seguradora que possui a mesma cobertura, quando o cliente não tem perfil para contratar o seguro completo?
Sim, porque eles sabem que nós temos o melhor produto nesta configuração, o melhor atendimento (RA1000- Reclame Aqui), e porque oferecendo
Suhai para estes perfis de clientes, não há risco de canibalização do ticket médio. Quando se oferece um seguro de furto e roubo de uma seguradora tradicional, que tem como carro chefe o seguro completo, o corretor corre o risco
de no ano seguinte, este cliente não querer mais fazer o seguro completo, por
associar esta cobertura reduzida, a bandeira da Cia de seguro completo.
A Suhai se destaca por ajudar seus corretores encontrarem
clientes com perfil da seguradora; como fazem isso?
Através dos nossos projetos de marketing, entre eles o vídeo corretor,
onde gravamos um vídeo para divulgar sua corretora nas redes sociais, adesivação do seu veículo (leads gerados no trânsito), pílulas de WhatsApp para
divulgação do nosso produto, entre outros projetos, todos gratuitos.
A Suhai ainda está cadastrando corretores? É fácil se cadastrar?
Com certeza. Para se cadastrar é muito simples. Basta acessar nosso site: www.suhaiseguradora.com (área corretor), ou, se preferir,
acionar a assessoria de sua preferência.

A moto abre caminhos
para sua vida. Por que
fechar a porta para ela?

Proteja sua moto
com um seguro Suhai.
Só quem tem moto sabe a dificuldade
para fazer um bom seguro. Na Suhai ela tem
proteção contra roubo, furto, perda total
por colisão e danos, independentemente
da marca, modelo ou ano de fabricação.
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Negócios

O

Marketing Digital facilita a comunicação de pequenas, médias e grandes empresas ao
efetuar contato com o cliente. Websites,
otimização de buscadores, campanhas
de vendas nas redes sociais, blogs, aplicativos para celulares, entre outros, são
recursos que precisam constar no planejamento da corretora. De acordo com
o gestor da Dino Marketing Digital, Arley
Boullosa, é preciso investir em Marketing Digital, devido o mercado estar em
um processo constante de inovação.
A DINO tem ajudado muitos corretores
de seguros a entrarem no mundo digital e
reforçarem a presença na internet. Confira algumas dicas que auxiliam na tomada
de decisão da implantação do Marketing
Digital para pequenas empresas:

Arley Boullosa, gestor da Dino Marketing Digital
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Um bom site – O site é a vitrine principal do seu negócio. Boa parte das ações
realizadas através do Marketing Digital
para corretoras levam os segurados até
o seu endereço virtual. Uma página bem
estruturada com as informações cada
vez mais objetivas, ajudam na decisão
para o fechamento do negócio, desde a
solicitação de uma cotação, até comunicabilidade na relação corretor e segurado com a finalidade do fechamento de
uma apólice. Tenha em mente que o seu
site é o seu cartão de visitas para os que
não conhecem a sua empresa. Através
deste meio, o cliente pode efetuar um
primeiro contato.
Ter um Plano de Negócio – para
qualquer ação ou decisão ser posta em
prática, é preciso planejar. É essencial
em uma corretora de seguros a criação
de um Plano de Negócios bem elaborado. O Planejamento Estratégico Comercial e Financeiro são o pilar em relação
ao funcionamento de uma empresa. É
importante ressaltar a prioridade de inserir o Marketing Digital nessas ações,
pois o momento pede atenção em todo
processo de divulgação, tendo em vista que o investimento é mais do que o
dinheiro gasto em suas estratégias. O
planejamento, a execução, o monitoramento e a otimização dessas ações são
etapas que precisam ser seguidas para
o sucesso do empreendimento.
Redes Sociais também são ambientes para trabalhar – Instagram, Twitter,
Facebook, Snapchat, LinkedIn, dentre

as demais redes são mídias fundamentais para o desenvolvimento do Marketing Digital voltado para corretoras de
seguros. As pessoas vivem a maior parte
do tempo nas redes e não existe melhor
maneira de interagir e chamar atenção
para vender seu peixe. Para obter conhecimento em relação à qual é a melhor
rede social para investir com estratégias
tendo o monitoramento correto e obter
bons resultados, nada melhor que entrar
em contato com um especialista e até
mesmo uma agência que cuide da condução da corretora nas redes sociais.
Produção de Conteúdo – o conteúdo é o carro-chefe para seduzir o cliente
e fazer com que o mesmo se torne amigo da marca. Corretoras de Seguros que
investem em um Blog, escrevem sobre
diversos assuntos ligados ao mercado de seguros e até mesmo usam esse
canal para dar dicas, falar sobre uma
modalidade de seguro, trazer uma informação que agregue de um modo geral,
têm maior engajamento nas redes, gerando aproximação de clientes e encaminhando o visitante para adesão aos
seus serviços.
Colocar em prática o Marketing Digital – o Marketing Digital pode abrir espaço levando o conhecimento sobre o
que a sua corretora de seguros oferece
para o público alvo. Estar presente reunindo estratégia e gestão de negócios
nas redes sociais é uma excelente oportunidade para expandir suas atividades
no ambiente virtual.
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1º Encontro de Tecnologia da Aconseg-SP
marca momento especial da entidade

E

m agosto, aconteceu o 1º Encontro de Tecnologia da Aconseg-SP, em que as assessorias
associadas conheceram soluções
que ajudam na administração e gestão de suas empresas. O evento contou com a presença de cerca de 100
executivos do mercado segurador.
Marcos Colantonio, presidente da Aconseg-SP, explicou que é
importante que as assessorias de
seguros estejam preparadas para
atender os corretores de seguros.
“Todas nossas assessorias devem
ter essa capacidade tecnológica e,
para isso, todos necessitam conhecer novas ferramentas”.
Segundo ele, o evento foi um divisor de águas para a Aconseg-SP,
por trazer uma nova visão de relacionamento com o mercado. “Cada
um de nós precisa entender que é
vital fazermos algo diferente, não
dá mais para se relacionar com os
novos clientes da mesma forma que
fizemos até hoje. O corretor de seguros sabe que deve atender o segurado de forma diferente”.
Entre as soluções para auxiliar os
processos internos das corretoras e
assessorias, os robôs foram uma das
ferramentas apresentadas durante
o evento. “Hoje, temos mais de 250
robôs desenvolvidos pela empresa.
Valorizamos muito o corretor no pré
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e pós-vendas, por isso somos especialistas em robôs, agilizando os
processos”, explica Charles Poltronieri, diretor da Infocap.
O sistema atende desde a prospecção, multicálculos, propostas, documentos emitidos, fechando o ciclo
todo no sistema de gestão. “A ferramenta simula comissão e prêmios,
para fazer a análise de pagamentos
antes de fechar negócio. Além disso,
é de fácil customização, e reconhecida pelo motor de busca”.
Charles Poltronieri também apresentou o Ápice, um novo multicálculo e CRM, com mobilidade modular,
conforme necessidade e automação,
com baixo custo e diversos benefícios. “É o funil de vendas feito para o
corretor de seguros, com todos os robôs conectados e repositório de documentos, que é abastecido também
pelo corretor. Com isso, o corretor
consegue ser focado na venda”.
Fernando Rodrigues,CEO da Quiver,
apresentou a companhia e definiu que
a empresa “tem como desafio ajudar
o corretor a superar as dificuldades
do dia a dia”. E o executivo de vendas,
Wagner Arruda, completou: “As soluções da companhia permitem acompanhar a venda e pós-venda, a conta
corrente, por exemplo, com interface
de várias seguradoras e ramos, e a receita da corretagem de seguros”.

O diretor Marcelo Amaral, responsável pela gestão de negócios, explicou
que a Quiver desenhou uma proposta
diferenciada para as assessorias associadas da Aconseg-SP. “É um sistema
que possui toda a gestão das corretoras, produção, ciclo da apólice, ou seja,
a solução faz a gestão, dando um olhar
total de toda sua grade. Dentro disso,
cada corretor vê somente os números
de sua empresa. Nossos diferenciais
são treinamento em uma ferramenta
exclusiva, formação de um multiplicador na assessoria, na gestão de multicálculos e workshops online”, destaca.
Além das palestras dos executivos da
Infocap e Quiver, o evento contou também com representantes da Affix, Admseg, Moshe, Super Corretor de Seguros, Conecte-se e Trindade Tecnologia,
além das seguradoras parceiras.

Ações e soluções
especializadas das seguradoras
O superintendente de Digital e
Inovação da SulAmérica, Alexandre
Putini, enfatizou durante o evento da
Aconseg-SP que já não é possível lutar contra a nova realidade digital.“O
cotidiano já não é mais o mesmo. Hoje
temos uma explosão de dispositivos
conectados, carros que interpretam
ações naturais, chatbot, enfim, há inteligência artificial muito próxima do
comportamento do ser humano”.
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apps, filiais, entre outras
nectado, vive em redes sociais, gosta
ações, para que clientes
de viajar e de novidades”.
e assessorias se sintam
Nesse sentido, ele estimulou que as
habilitados para trabaassessorias apresentem novidades
lhar conosco”.
constantemente aos corretores parPara isso,a companhia
ceiros. “Levando novidade para que
criou o Broker Tech,
ele faça cros-selling, porque se ficar
conjunto de ferramensomente no automóvel, daqui a pouco
tas tecnológicas para
ele não terá mais para quem entregar
que o corretor diminua
produtos.Quanto mais o segurado tem
Alexandre Putini, SulAmérica
Wilson Leal, Tokio Marine
trabalhos burocráticos
seguros específicos com o corretor,
e tenha mais negócios.
mais ele terá afinidade”, orienta.
“Damos mais oportuniFernando Moraes, superintendades de negócios com
dente comercial da Sompo Seguferramentas que, por
ros, disse que, como oportunidaexemplo, fazem outro
de, no Brasil o marketing digital
contato com um cliente
é mal explorado. “Todo esse link
que não aceitou cotação
com os segurados é muito pasno primeiro momento”.
sivo, não temos o contato ativo. E
Além disso, há o
essa é uma grande oportunidade
portal
para
assessode fazer marketing ativo para forAnderson Fabiano Mundim
Fernando Moraes, Sompo
Martins,Grupo Bradesco Seguros
rias de seguros, que
talecer ainda mais o elo entre aspode mostrar a gessessorias e corretores”.
tão dos corretores,
Hoje, a Sompo Seguros conta com
com
relatórios
e
gestões
para
o
sistemas
como contadores auto, agríPorém, segundo ele, a tecnolodia
a
dia.
“Algo
interessante
é
a
recola,
de
frota,
RE. “Além disso, temos
gia não sobrevive sem o ser humanovação
automática,
que
já
manda
um
portal
para
assessorias com funciono ditando as regras de interação
automatizado
um
lembrete
sobre
a
nalidades,
informações
e gestão, e isso
digital. “Fazemos tudo em nuvem,
renovação
do
cliente,
pois a facilidade e conectividade
um mês antes. Tamsão gigantescas. As APIs chegabém há a personaliram para atender a todos nós. Mas
zação do folder com
a junção de pessoas e tecnologia
o logo da corretora.
só faz sentido quando conecta noIsso facilita as ações
vas exigências e demandas”.
de marketing”, frisa.
O executivo ainda dá uma recomendação. “Não pense em soDiversificação
lução sem saber a dor do cliente.
de carteiras
Apaixone-se pelo problema, seja
O superintendente do
criativo, faça um processo de criaRobson Tricarico, Suhai
Wagner Arruda, Quiver
Grupo
Bradesco Segução colaborativa. Seja um especiaros,
Anderson
Fabiano
lista, a diversidade potencializa os
Mundim Martins, disse
resultados. Use sem moderação as
que 46% dos corretores
metodologias digitais”.
cadastrados nas assesEm sua palestra, o diretor de tecsorias produzem apenologia da Tokio Marine, Wilson Leal,
nas um produto. “Então,
explicou que oferecer ferramenta teco que pensamos é que
nológica com excelência é o objetivo
temos que estar atentos
da seguradora. “A companhia encara
às mudanças, pois há
a revolução digital com o cliente e asum novo consumidor. E
sessorias em foco.Temos uma série de
quem é ele? Mais infortecnologias na área de mídias sociais,
Charles Poltronieri, Infocap
Fernando Rodrigues, Quiver
mado,não é fiel,mais cosites institucionais para corretores,
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Vender muito
e crescer com
gestão?
Com a Quiver você pode.

Soluções para superar limites
GESTÃO DE
BENEFÍCIOS

GESTÃO

A solução de gestão
definitiva para
corretoras de seguros.

MULTICÁLCULO

Solução de gestão
para pequenas e
médias corretoras.

Versão baseada no
Quiver PRO para
corretoras de médio
porte.

Solução de gestão
para corretoras
pequenas e com
estrutura enxuta.

SP: Av. Angélica, 927 - 6º andar | São Paulo
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PR: Rua Mato Grosso, 26 | Ponta Grossa

Gestão de benefícios
corporativos.

Multicálculo robô para
auto, caminhão e residencial.

Multicálculo híbrido para
5 produtos diferentes.

Atendimento Nacional: 4062.0660 (ramal: 2324)
São Paulo: +55 11 3664.2040

comercial@quiver.net.br
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somente foi possível por causa das outras criações, como aplicativos e sites”.
Na Suhai, Robson Tricarico, diretor comercial, contou que a companhia possui um núcleo de inteligência de mercado, que pesquisa
dados internos e externos. “E, com
isso, criamos planos de ações para
melhorar o atendimento com assessorias. Esse núcleo indicou os modelos de assessorias que temos”.
Além disso, a seguradora faz processos eficientes de cobranças, “colocando robôs para fazer esse atendimento. Porém, o corretor deixa os
contatos dele no lugar do segurado,
mesmo assim, temos um bom retorno destas ações. Estamos desenvolvendo também projetos para conectarmos plataformas, pois queremos
facilitar o negócio das assessorias”.
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Apoio aos parceiros
das assessorias
Leandro Henrique, líder do Comitê
de Tecnologia da Aconseg-SP, avalia
que o encontro de tecnologia da entidade foi uma oportunidade para levar
aos empresários das assessorias o que
há de melhor em tecnologia, para otimizar o atendimento aos corretores de
seguros. “Recebemos oito empresas
de tecnologia para falar de multicálculos, gerenciamento, CRM, geração
de leads, especialistas de marketing e
executivos de seguradoras. Tudo isso
para levar o melhor em termos de estratégias para os corretores”.
Segundo o presidente da Aconseg-SP, Marcos Colantonio, o corretor deve
estar atento para as novas maneiras
de atender seu segurado e essa preocupação também é latente em todos

os atores do setor. “As seguradoras
colocam cada vez mais soluções para
atender melhor o corretor e o seu segurado. E nós, das assessorias, devemos ser provedores de novas ideias
e soluções para os corretores, e claro,
acreditar nisso, para que nossa equipe
também viva essa transformação e que
possamos fazer um bom trabalho com
os profissionais”.
O presidente da Aconseg-SP ressalta ainda que é importante mostrar que
as assessorias são capazes de realizar
essas mudanças. “Devemos colocar
em prática aquilo que ouvimos neste evento, para que fique ainda mais
evidente que não somos substituíveis.
Acredito que é importante cada um
de nós assumirmos esse papel para
reforçarmos o relacionamento das assessorias com o mercado”.
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12 de Outubro
A Aconseg-SP e suas
assessorias de seguros
associadas parabenizam
o profissional que
é protagonista na
disseminação da função
social do seguro

Dia do Corretor de Seguros
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Atendimento a assessorias de seguros e corretores permanecerá igual até conclusão do negócio

E

m agosto, foi anunciado que
a Allianz no Brasil adquiriu as
operações de auto e massificados da SulAmérica. Com a negociação,
será criada uma nova seguradora, separada da SulAmérica holding, voltada
para negócios de auto e ramos elementares, anexada às operações da Allianz
no País.
O novo negócio teve valor de R$ 3 bilhões e o final da operação resultará na
segunda maior seguradora de auto e
uma das maiores de property no Brasil.
A partir dessa mudança, a SulAmérica
poderá também concentrar mais esforços nos segmentos de saúde, odonto,
vida, previdência e investimentos.
Até a conclusão do negócio, que deve
ocorrer nos próximos 12 meses, o atendimento a corretores e assessorias de
seguros que trabalham em parceria com
a SulAmérica permanecerá igual.
Dessa maneira, as operações das

Eduardo Dal Ri, vice-presidente de
auto e massificados da SulAmérica
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seguradoras também prosseguem de
formas distintas até que o negócio seja
concluído, ou seja, o atendimento para
clientes de auto e massificados da SulAmérica será mantido no mesmo modelo
como ocorre atualmente. As operações,
sistemas, portais, aplicativos, formas de
aviso de sinistros, por exemplo, também
permanecem iguais.
Na visão dos executivos da SulAmérica, o novo negócio será benéfico para
as assessorias de seguros, corretores,
clientes, bem como toda a cadeia que
trabalha com os ramos de auto e massificados da SulAmérica.
Relacionamento com assessorias
Durante coletiva de imprensa, o vice-presidente comercial e de marketing da
seguradora, André Lauzana, comentou
que essa operação não se refere somente
à compra de carteiras, pois envolve também o capital intelectual e o modelo de
atendimento a corretores, assessorias e
clientes praticados pela SulAmérica.
Nesse sentido, ele também destacou
a importância da relação com as assessorias de seguros e com os corretores.
“O que está indo (com a nova seguradora) é todo o know how estabelecido de
atendimento a assessorias, corretores e
clientes. Nossa relação com corretores e
assessorias é algo muito respeitado, tanto pela SulAmérica, quanto pela Allianz.
E um dos pontos que nos levou a aceitar a proposta da Allianz foi esse alinhamento de princípios”.
Eduardo Dal Ri, vice-presidente de auto
e massificados da SulAmérica, complementou que a Allianz avaliou previamente
as operações e sistemas da SulAmérica e
valoriza o capital intelectual e de tradição
que a SulAmérica tem no Brasil com os
corretores e assessorias. “Então, não há
motivo para esperar qualquer ruptura dos
modelos atuais”, defendeu.

Com relação à possibilidade de uma
nova marca com a efetivação do negócio, essa negociação tem como princípio que toda a transição seja feita de
maneira suave e imperceptível para
clientes e corretores. “Dessa forma,
tanto operações quanto a marca serão
pensadas e estruturadas. Até a data do
closing (conclusão do negócio) iremos
divulgar como isso será feito”, explicou
André Lauzana.
O grupo alemão Allianz fatura cerca
de 130 bilhões de euros por ano, conforme matéria veiculada no jornal Valor
Econômico, que entrevistou o presidente do grupo, Oliver Bäte. “A nova
compra é uma oportunidade de ganhar
tamanho, acessar talentos e corretores.
E, obviamente, ter ganhos de escalas”,
declarou o executivo ao jornal, durante
sua passagem por São Paulo.

André Lauzana, vice-presidente
comercial e de marketing da SulAmérica
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Atendimento Virtual Amil One.
Cuidado médico exclusivo na hora
e no lugar que seus clientes precisam.
Ser premium é ter sempre o melhor à disposição. Agora seus clientes podem acessar
uma equipe formada por médicos do Hospital Albert Einstein e receber a orientação
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médicos do Einstein.

24

HORAS
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Longevidade

saudável começa agora

O Brasil é hoje um dos países que
mais rapidamente envelhecem no
mundo. Segundo projeções do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), nos próximos dez
anos o país terá mais um milhão de idosos a cada ano e
chegará a 2060 com 73,5 milhões de pessoas acima de
60 anos, o equivalente a um terço de uma população estimada em 218 milhões de habitantes.
A expectativa de vida ao nascer já alcança 76,2 anos, contra 45,5 em 1940. Com esses números, a projeção aponta
que, em 2060, um em cada quatro brasileiros terá mais
de 65 anos. Pode parecer um cenário distante, mas o envelhecimento dos brasileiros é um fato que, a cada ano,
transforma a estrutura etária da população e demanda,
de diversos setores da sociedade, ações para lidar com
essa nova realidade.
Para o Grupo Bradesco Seguros, entretanto, a discussão
sobre a importância de garantir uma longevidade saudável não é novidade. Há mais de 12 anos, desde 2006, a
empresa começou a desenvolver ações destinadas a difundir a importância de manter práticas frequentes que,
ao longo da vida, possam ajudar a garantir uma longevidade saudável.
“A realização do desejo da maioria das pessoas, de ter
uma vida longa, saudável e segura, depende muito de
como vivemos o dia de hoje”, explica o diretor do Grupo
Bradesco Seguros, Alexandre Nogueira. Por essa razão,
as ações da Bradesco Seguros estão voltadas para públicos de todas as faixas etárias. “Não importa a idade, mas
sim a disposição para empreender no presente ações que
garantam uma vida melhor no futuro”, lembra Nogueira.

Longevidade | iniciativas da Bradesco Seguros
Viva a Longevidade
Fórum Internacional da Longevidade
Circuito da Longevidade
Prêmios Longevidade
Programa Porteiro Amigo do Idoso
Diálogos da Longevidade
Programa Juntos pela Saúde
Podcast Comece Agora
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Sompo Seguros lança novo
serviço que conserta danos
de sinistros em veículos em
até duas horas
A Sompo Seguros lançou recentemente o Reparo Imediato, um
serviço inédito que agiliza o
reparo de sinistros de pequena monta em automóveis. Os
veículos sinistrados com avarias de baixa complexidade
são avaliados pela área de
sinistros da seguradora por
meio de fotos enviadas via
aplicativo ou WhatsApp.
Caso se enquadrem nos critérios de pequenos reparos
(quando não é necessária a troca de peças, somente recuperação e pintura), é disponibilizada ao segurado ou terceiro a opção de utilizar o serviço sem
qualquer custo adicional.
Diante da aceitação do cliente, os reparos são agendados e feitos em um prazo médio de duas horas,
no local e data previamente escolhidos, que pode
ser na residência, no local de trabalho ou em um dos
postos de reparação do prestador parceiro da Sompo Seguros.
“O Reparo Imediato é uma opção excelente que não
deixa o carro parado na oficina por vários dias e que
praticamente não tira o segurado ou terceiro de sua
rotina diária, já que todo o processo de avaliação,
indicação e reparo acontece num curto prazo de
tempo”, considera Andreia Paterniani, diretora da
área de Sinistros da Sompo Seguros.
Inicialmente, esse serviço está disponível nas cidades de São Paulo e Porto Alegre. Vale ressaltar que
o serviço também contempla outras situações. Para
o caso de veículos de terceiros em que o sinistro se
enquadre nos critérios do Reparo Imediato, a Sompo Seguros cuida de todo processo, desde o momento do acionamento até a conclusão do reparo.
Já nas situações de veículos segurados com sinistros dentro dos critérios do Reparo Imediato em que
o custo do reparo esteja abaixo do valor da franquia
contratada, o segurado tem o direito de optar pelo
serviço do prestador especializado e, com isso, contar com desconto. Nessa situação, o prestador de
serviços parceiro da Sompo negocia direto com o
segurado o valor dos reparos, a forma de pagamento, data e local para realização do serviço.

JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2019

Mercado

SulAmérica Direto Sampa,
novo plano de saúde regional
A SulAmérica está ampliando as
oportunidades em Saúde para
o corretor de seguros na cidade
de São Paulo e região metropolitana, com o lançamento do “SulAmérica Direto Sampa”.
Lançado em agosto, o plano de saúde regional tem como
diferencial o acesso a redes médicas locais de excelência,
podendo ser ofertado a empresas com mais de 30 vidas, entre titulares e dependentes.
O valor do plano é atrativo: a partir de R$ 192 por vida, com
previsão de coparticipação. E a rede inteligente de atendimento inclui os mais de 40 centros médicos do Dr. Consulta
distribuídos por São Paulo e região metropolitana e a unidade Vergueiro do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
Os beneficiários terão disponíveis opções complementares
em instituições de referência, como Hospital Infantil Sabará,
Hospital CEMA e Hospital GRAACC. Além da capital paulista,
o produto está disponível nos municípios de Barueri, Osasco, Guarulhos, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá e Taboão da Serra.
O plano oferece cobertura para procedimentos hospitalares, ambulatoriais e laboratoriais previstos no rol da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com opções de internação em enfermaria ou apartamento, além de um canal
exclusivo para agendamento de consultas e exames.
Com todas as facilidades e comodidades ofertadas pelo
aplicativo SulAmérica Saúde, como o Médico na Tela, que
permite fazer videochamada com um pediatra, e o Benefício
Farmácia, que concede descontos de até 85% em 3,5 mil
medicamentos nas farmácias parceiras, integram a iniciativa.
O “SulAmérica Direto” proporciona um portfólio ainda mais
diversificado para o corretor de São Paulo, que pode garantir
muito mais negócios ao atrair e fidelizar novos clientes de
Saúde. A família “SulAmérica Direto” já está disponível também na cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana. O
produto tem uma robusta agenda de expansão e vai chegar
em breve a mais regiões do País.

Aconseg-SP elege nova diretoria

Em setembro, os associados da Aconseg-SP elegeram,
por aclamação, Helio Opipari Junior como o novo
presidente da entidade, para o biênio 2020/2021. O
executivo é um dos fundadores da associação e está à
frente da Opipari Assessoria em Seguros há 30 anos.
Além dele, fazem parte da nova diretoria Jairo Christ,
como vice-presidente; Alberto Novais, como diretor
interior; Leandro Henrique, administrativo; Ricardo
Montenegro, financeiro. Na presidência do Conselho,
assumirá Marcos Colantonio e os demais conselheiros
serão Mauro Arcanjo, Roberto Benedito, Milton Ferreira.
A cerimônia de posse será realizada em novembro,
durante o evento de final de ano da Aconseg-SP.

85 anos do Sincor-SP
O Sincor-SP promoveu uma
sessão solene na Assembleia Legislativa de São
Paulo em comemoração
aos 85 anos da entidade,
em setembro. Membros da
diretoria da Aconseg-SP participaram da homenagem.

Alexandre Camillo, presidente do
Sincor-SP; e Marcos Colantonio,
presidente da Aconseg-SP

Workshop
para assessorias
Representantes
da
Aconseg-SP participaram do Workshop das
Assessorias, promovido pela Bradesco Seguros, na seda da seguradora em São Paulo,
em Alphaville.
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Aconseg-SP pelo Mercado

Dicas
de
Sustentabilidade
para um mundo mais

SEGURO

Lançamento da SulAmérica
O presidente da Aconseg-SP, Marcos Colantonio, membros da diretoria e associados da entidade participaram do lançamento do SulAmérica Direto Sampa, produto
regional de saúde em São Paulo, com valor
a partir de R$ 192.
André Lauzana, vice-presidente comercial e de mkt da SulAmérica; Marcos
Colantonio, presidente da Aconseg-SP; e Luciano Lima, diretor da SulAmérica

Evite

desperdícios!
Ser mais sustentável é uma prática que se torna um hábito. Nas
corretoras de seguros, pequenas
atitudes contribuem não apenas
para evitar desperdícios, mas
também para disseminar boas
práticas. A começar pela redução
do consumo de papel.
Nos dias de hoje, com os meios
eletrônicos, faz muito mais sentido
digitalizar documentos, até porque
isso reduz o risco de perder os originais. Outra dica é deixar de imprimir
e-mails que não são necessários.
Além do desperdício de papel, muitos deles acabam na lixeira.
E quando não estiver usando o
computador, desligue o monitor,
ele é o maior responsável pelo
consumo de energia de um computador, ou configure o seu PC
para o modo de economia.
Outro vilão de desperdício nos escritórios é o copo plástico. Incentive a sua equipe a ter a sua própria
garrafa de água. Para o consumo
de café, invista em xícaras e canecas de vidro. E lembre-se sempre
de orientar a todos a desligarem as
luzes quando saírem do ambiente.
Também é importante a destinação correta do lixo. Implante no seu
escritório lixeiras de coleta seletiva,
encaminhando para a reciclagem
papéis, plásticos, metais e vidros.
Estas são algumas dicas para
você criar hábitos sustentáveis no
ambiente de trabalho!
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Fórum de Oportunidades Sincor-SP
Membros da diretoria e
representantes da AconsegSP participaram do evento
Fórum de Oportunidades,
promovido pelo Sincor-SP,
em setembro.
Representantes da Aconseg-SP e do Sincor-SP

CCS-SP
Membros da diretoria da Aconseg-SP participaram do almoço do Clube dos Corretores
de Seguros de São Paulo (CCS-SP) com a diretoria da Tokio Marine.
George Dutra, diretor da Tokio Marine; Evaldir Barboza de Paula,
mentor do CCS-SP; e Marcos Colantonio, presidente da Aconseg-SP

Encontro das
entidades do mercado
O vice-presidente da Aconseg-SP, Ricardo Montenegro, participou da 2ª
edição do Fórum das Entidades do
Mercado de Seguros, realizado em
agosto, pelo Sincor-SP.
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TÁ COM MÉDICO NA TELA

Cliente SulAmérica Saúde pode falar por vídeo
com um pediatra pelo App.*
• Perfeito para tirar as dúvidas do dia a dia
• Atendimento onde o cliente estiver
• Mais uma inovação SulAmérica

Ofereça
SulAmérica
para os seus
clientes.

AC ES S E: S U L A M E R I CATAC O M T U D O.C O M.B R
ANS - Nº- 006246

ANS - Nº- 416428

Saúde

Consulte as regras do serviço, planos elegíveis e quando usar o Médico na Tela em www.sulamericasaudeativa.com.br > Serviços > Médico na Tela ou consulte seu corretor
ou consultor. O Médico na Tela não é uma obrigatoriedade contratual e a SulAmérica Saúde obedece à legislação que regulamenta os seguros e às condições contratuais,
que devem ser lidas previamente à sua contratação. *O atendimento poderá ser realizado aos beneficiários de até 12 anos, limitado a dois atendimentos por ano-calendário,
sem aviso prévio. Os benefícios
20mediante aceitação das regras do serviço no aplicativo SulAmérica. Este anúncio contém informações resumidas que poderão sofrer alteração
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aqui descritos poderão sofrer alterações ou serem descontinuados, a exclusivo critério da SulAmérica. Para mais informações, consulte o seu corretor, consultor ou acesse
sulamerica.com.br. Razão Social: Sul América Companhia de Seguro Saúde – CNPJ: 01.685.053/0013-90. Sul América Serviços de Saúde S.A. – CNPJ: 02.866.602/0001-51.
SAC: 0800-722-0504. Ouvidoria: 0800-725-3374 – Horário de atendimento: das 8h30 às 17h30 (tenha em mãos o protocolo de atendimento).

