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Palavra do Presidente

As novas formas de trabalho e estudo, respectivamen-
te home office e homeschoolling, se tornaram poten-
ciais áreas de negócios para os corretores de seguros 

para a venda de seguro residencial. A argumentação se une à 
necessidade de proteção de riscos cibernéticos para auxiliar na 
disseminação da proteção de lares, ainda incipiente no Brasil. 

Sim, a pandemia  nos impôs desafios e perdas, mas também 
apresentou oportunidades. E cabe a nós, representantes do 
mercado, aproveitarmos cada uma delas. 

Também temos regulamentações que prometem simplificar 
o regime de seguros de danos e melhorar a experiência do con-
sumidor, como a Circular da Susep nº 621/2021, conforme re-
tratamos nesta publicação. 

Na nossa segunda edição de 2021, trouxemos uma entrevista 
com o novo presidente da SulAmérica, Ricardo Bottas, que fala 
do propósito da companhia como gestora de saúde integral e 
de como vê a estratégica parceria com o canal assessorias. 

Inclusive, vale lembrar que as assessorias de seguros torna-
ram-se solução de redução de custos para as seguradoras e 
potencializam a atuação dos corretores de seguros de variados 
portes e nichos de negócios. Além de intermediar a relação 
corretor-seguradora, com visão de vantagem competitiva, as 
assessorias expandiram o leque de benefícios para os correto-
res de seguros, oferecendo treinamentos para atualização de 
produtos e procedimentos das seguradoras, atendimento para 
questões comerciais relacionadas às companhias e apoio de 
especialistas em produtos específicos.

Nesta edição, trouxemos depoimentos de corretores que atu-
am há mais de 15  anos em parceria com as assessorias, o que 
indica o quanto esse  trabalho em conjunto pode ser benéfico 
a todos os envolvidos, inclusive para todo o mercado. Para nós, 
da Aconseg-SP, é muito importante saber que os corretores se 
consideram mais fortes com as assessorias, e, do outro lado, as 
seguradoras também.

À medida que o cronograma de vacinação avança, começa-
mos a vislumbrar um novo cenário com outros desafios, porém, 
mais seguros. No entanto, vale lembrar que, sempre estamos 
expostos aos riscos, independente da pandemia e o seguro é 
um grande instrumento de reconstrução.
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Entrevista parceira

A assessoria tem um papel 
fundamental de aglutinar 
de forma estratégica, em 
algumas regiões e em alguns 
ramos de negócios, e trabalhar 
de forma mais estratégica 
algumas ações. Nós vemos 
isso com muita oportunidade. 
O nosso papel é sempre 
estarmos preparados para 
apoiá-las e aos corretores na 
geração de novos negócios”

Com mais de 36 mil corretores ativos no Brasil, em meio 
a pandemia, a SulAmérica concluiu a venda da ope-
ração de Automóveis para a Allianz Seguros, o que foi 

um desafio. A transição foi muito discutida, pensando também 
nas assessorias pela sua relevância na distribuição da carteira, 
recorda-se Ricardo Bottas, diretor-presidente da SulAmérica. 

“Uma parte importante da nossa base de corretores era muito 
dedicada a vender automóveis e ramos elementares. A nossa 
preocupação foi reconstruir a área de atendimento comercial, 
para não perdermos nenhuma oportunidade de relacionamen-
to, uma vez que muitas filiais e equipes foram transferidas para 
a Allianz. Nós reconstruímos essa área e contratamos quase 
300 pessoas para continuar o atendimento comercial no Bra-
sil”, afirma. 

Junto às assessorias, uma vantagem competitiva que a 
SulAmérica sempre teve foi na distribuição do automóvel. “Foi 
a forma como a gente trabalhou com as assessorias, que eram 
mais focadas em automóveis”. Com a mudança de foco para o 
de gestora de Saúde Integral, o braço assessoria manteve a sua 
força e um relacionamento ainda mais próximo na pandemia.

“Foi superimportante a forma como nos relacionamos com 
as assessorias. Pelo fato de termos mais capacidade de estar-
mos mais próximos a elas, as assessorias conseguem distribuir 
a mensagem mais rapidamente”, valida. 

E também a identificar oportunidades, conforme o executivo. 
“A assessoria tem um papel fundamental de aglutinar de forma 
estratégica, em algumas regiões e em alguns ramos de negó-
cios, e trabalhar de forma mais estratégica algumas ações. Nós 
vemos isso com muita oportunidade. O nosso papel é sempre 
estarmos preparados para apoiá-las e aos corretores na gera-
ção de novos negócios”. 

Nas palavras de Bottas, o papel de consultoria que as asses-
sorias exercem na organização dos corretores é fundamental 
para ajudá-los de forma mais massificada, para entender os 
produtos das seguradoras e ajudá-los no processo de distribui-
ção. “Nós trabalhamos muito próximos às assessorias, pois elas 
conseguem ajudar os corretores no planejamento de sua distri-
buição, o que é muito importante para a SulAmérica”. 

Metas
No coman-

do da com-
panhia desde 
março deste 
ano, Bottas conta 
que eles estão no 
meio do caminho do 
novo posicionamento 
estratégico da SulAmé-
rica, o de gestora de Saúde 
Integral, que já tinha sido defini-
do há alguns anos pelo Conselho de 
Administração. O primeiro passo foi a venda 
da carteira de auto para a Allianz Seguros, outro movimento 
foi a conclusão da Paraná Clínicas, quinta maior operadora de 

Ricardo Bottas destaca a importância das assessorias 
e a visão crescente de Saúde Integral da companhia

Ricardo Bottas

SulAmérica 
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Entrevista parceira

planos de saúde do Estado do Paraná.
“É uma nova estratégia semivertical 

para operar produtos de tíquete mais 
baixo, regionais, e esse é o nosso 

primeiro movimento neste sen-
tido. O grande desafio é o 

crescimento nesse nicho e, 
ao mesmo tempo, o cres-

cimento orgânico do 
nosso próprio nicho de 

mercado, o que é uma 
oportunidade muito 
grande e cada vez 
mais, entregar mais 
Saúde Integral”. 

Consultoria 
No propósito de 

Saúde Integral, que 
abrange os produtos 

Saúde, Odonto, Vida, 
Previdência Privada 

e Investimento, Bottas 
inclui o pilar educação. 

“É fundamental ter mais 
educação para o produto de 

seguro e o corretor é um pro-
motor desse conceito, do quanto 

ele é importante entrar na cadeia de 
valor do planejamento orçamentário 
das empresas e das famílias. Tenho dito 
muito que o seguro tem que deixar de 
ser item de despesa e passar a ser item 
de investimento”. 

Até porque, todos esses pilares estão 
interligados. “Quando se fala em seguro 
saúde, a proteção é física, mas também 
é financeira, uma vez que protege as fi-
nanças do segurado. Já a falta de saúde 
financeira afeta a mental, na medida em 
que desestabiliza, e pode afetar a saú-
de física. Quando olhamos para a nos-
sa linha de negócios muito focada em 
pessoas, o propósito de Saúde Integral 
é muito claro nesse sentido e o pilar fi-
nanceiro é muito importante”.

A dica que ele dá aos corretores é ofe-
recer uma proposta integral para os seus 
clientes pessoas jurídicas. “Um corretor 
que tem um cliente PME de 30 vidas, 
por exemplo, pode fazer uma proposta 
integral de benefícios para os funcioná-
rios, com Previdência, Vida, indicando 
investimentos, o seguro saúde e odonto. 
E tem o SulAmérica Direto, um produto 
regional e 30% mais barato do que um 
produto de prateleira. Tudo isso gera 

uma visão integrada de benefícios que 
ele pode entregar ao cliente”. 

Mesmo sendo regional e com uma 
rede mais restrita, Bottas diz que o Su-
lAmérica Direto tem a mesma qualidade 
da rede da SulAmérica e o mesmo apli-
cativo de saúde. “Em uma crise, um pro-
duto mais barato tem a capacidade de 
penetração maior do que um produto 
que tem outra característica. E o produ-
to tem uma grande virtude. Hoje ele re-
presenta novas vendas e não downgra-
de de clientes que queriam reduzir seus 
planos na SulAmérica”. 

Retenção
Na pandemia, a SulAmérica não ape-

nas reteve clientes, como também ex-
pandiu o número de beneficiários. No 
final do primeiro trimestre deste ano, a 
carteira de planos coletivos de saúde 
e odonto da SulAmérica atingiu 4,2 mi-
lhões de beneficiários, sendo 395 mil 
vidas a mais do que no mesmo período 
de 2020, o que inclui os beneficiários de 
saúde da Paraná Clínicas.

“Parece óbvio nós termos um alto 
grau de retenção de clientes, pois em 
uma pandemia ninguém quer abrir mão 
de seu plano de saúde. Conseguimos 
gerenciar essa situação sem algum tipo 
de adversidade, como por exemplo, 
com a postergação dos reajustes de 
2020 para 2021, além de estamos jun-
tos aos nossos prestadores de saúde”.

No período em que os hospitais e 
consultórios ficaram vazios, a SulAmé-
rica  adiantou mais de R$ 270 milhões 
para os prestadores de saúde, médicos 
e dentistas e laboratórios. “Nós esta-
mos no mesmo sistema, depende-
mos um do outro e não podemos 
nos largar nessa hora”, afirma. 

Oportunidades
No portfólio de Saúde 

Integral da SulAmérica, as 
oportunidades para os 
corretores das assessorias 
são amplas. Com base 
nos resultados do primei-
ro trimestre deste ano, au-
mentou o número de bene-
ficiários em Saúde e Odonto, 
e a companhia computou 
reservas próximas a R$ 10 bi-
lhões e receitas operacionais, 

que totalizaram R$ 5,2 bilhões, 5,4% su-
perior ao mesmo período de 2020, na 
carteira de previdência. 

“Mesmo com toda a situação macro-
econômica, que ainda traz incertezas, 
há um movimento de pessoas preocu-
padas com o seu futuro, investindo em 
Previdência. E quem não tem plano de 
Saúde, tentando fazer uma reengenha-
ria financeira para tentar equacionar e 
voltar a contratá-lo”. 

No Saúde, por exemplo, ele lembra 
que, em 2014, eram 50 milhões de be-
neficiários, o que foi reduzido para 47 
milhões. “Três milhões deixaram de ter 
atendimento suplementar e passaram 
a ficar expostos ao sistema público ou 
ao uso particular. Mas, nós vemos que 
esse número está recuperando para 48 
milhões, isso é super positivo e nós par-
ticipamos dessa recuperação”. 

O corretor que quiser abrir novas 
frentes pode indicar potenciais clientes 
investidores e até, posteriormente, se 
tornar um agente autônomo. Para isso, 
todas as informações estão disponíveis 
na plataforma PRASABER. Com a 
sua parceira de negócios, a Órama, a 
SulAmérica criou a plataforma Indica 
SAS, onde o corretor se cadastra e 
indica clientes para um vendedor de 
investimentos. “Isso gera oportunidades 
para o corretor. Em menos de três meses, 
já são três mil corretores indicando 
clientes para investirem na Órama”.
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Circular Susep nº 621/21

A Circular da Susep nº 621/2021 
foi publicada em 12 de feve-
reiro prometendo dar início à 

modernização e simplificação no regi-
me de produtos de danos, fomentar a 
concorrência entre as seguradoras e a 

melhoria da experiência do consumidor 
na contratação desses seguros.

A padronização de produtos deixa de 
ser a forma clássica de atuação das se-
guradoras, pois a normativa estimula a 
criação de novos produtos. “O resultado 
é o aumento da competitividade neste 
segmento – o que abre caminho para re-
duzir os preços ao consumidor”, acredita 
Antonio Trindade, presidente da FenSeg. 
“A oferta de produtos e serviços ajusta-
dos às demandas do consumidor é um 
desafio permanente do setor”, explica.

A indústria de seguros, tradicional-
mente, foi constituída pensando no tipo 
de risco que estava sendo coberto. A 
nova circular permitirá criar contratos 
mais focado no cliente podendo agregar 
vários riscos diferentes em um mesmo 
contrato. “Com isso, todo o mercado de 
seguros vai passar por uma adaptação, 
na qual devemos observar um ganho em 
termos de eficiência, além do aumento 
na competitividade, que já é bastante 
expressiva em nosso segmento. Por ou-
tro lado, o consumidor vai observar um 
leque de produtos à disposição, entre 
os quais vai poder verificar aqueles que 
atendem à sua necessidade e com os 
quais se identifica”, comenta Fernando 
Grossi, diretor Comercial e de Marketing 
da Sompo Seguros. Para ele, haverá mais 
condições de transformar o constante 
acompanhamento de tendências em co-
berturas adequadas que venham suprir 
às demandas da sociedade. “Dessa for-

ma, além de fomentar negócios também 
será possível inserir uma parcela mais 
expressiva da população no consumo 
de produtos de seguro”.

Marcelo Goldman, diretor-executivo 
de Produtos Massificados da Tokio 
Marine Seguradora, analisa que essas 
mudanças vão ao encontro das necessi-
dades de clientes cada vez mais exigen-
tes e conectados, ávidos por soluções 
inovadoras e que compartilham experi-
ências e comparam produtos ou servi-
ços de forma on-line antes de qualquer 
aquisição. “Com a simplificação dos 
seguros de grandes riscos, haverá tam-
bém o aumento da comercialização de 
seguros on demand, ou seja, utilizado a 
partir das necessidades de cada cliente, 
e de seguros vinculados à prestação de 
serviços, com valores reduzidos. Além 
disso, haverá também a possibilida-
de da ampla liberdade de negociação 
entre as partes, sem contar na maior 
flexibilidade e agilidade por parte das 
seguradoras na diferenciação de seus 
produtos, o que irá corroborar com o au-
mento na oferta e diversificação destes, 
abrindo espaço para inovação e tornan-
do o seguro menos complexo e de fácil 
compreensão”. 

A Tokio Marine lançou o Auto Po-
pular “Pague pelo tempo que ficou 
protegido”, já em consonância com 
as novas diretrizes estabelecidas pela 
Susep de customização e moderniza-
ção dos produtos. 

Novo regramento deve fomentar 
a competitividade e a criatividade 
das seguradoras em termos de 
coberturas e serviços. É preciso 
se preparar às mudanças

Antonio Trindade, FenSeg

Fernando Grossi, Sompo Seguros
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Circular Susep nº 621/21

A circular cria condições para que os 
agentes de mercado implementem so-
luções de seguros mais adequadas para 
cada perfil de segurado e, nesse pro-
cesso, se destacam os corretores de se-
guros. “São eles que terão uma parcela 
significativa do trabalho educacional de 

informar aos segurados sobre as novas 
possibilidades de contratação que serão 
disponibilizadas no mercado”, diz Grossi. 

O presidente do Sincor-SP, Alexandre 
Camillo, vê a normativa com ressalvas. 
“Tenho dúvidas com relação à intenção 
da Susep, em meio a tantas circulares e 
propostas que tem trazido. Ninguém é 
contra avanços e modernidade, mas en-
tendo que essas mudanças todas têm 
sido trazidas de maneira afobada, com 
pouco tempo de avaliação, é difícil pre-
ver o resultado”, argumenta.

Para Camillo, os corretores de segu-
ros devem ter entendimento muito claro 
dos produtos desenvolvidos pelas se-
guradoras sob o novo regramento, para 
levar a melhor consultoria possível ao 
consumidor. “É preciso se manter infor-
mado diante deste novo cenário, o que 
há de novo no mercado, as possibilida-
des de coberturas, para que se adeque 
e atenda às necessidades específicas 

Alexandre Camillo, Sincor-SP

Marcelo Goldman, Tokio Marine Seguradora

de seguros dos clientes. Surge a opor-
tunidade para o corretor de seguros ex-
pandir oferta diante desse produto atu-
al, moderno e transparente, e consolidar 
a importância de sua profissão, ao levar 
essa mensagem de inovação e flexibili-
zação ao consumidor”.
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Saiba mais em amil.com.br

Amil. Saúde para os seus
clientes, sucesso pra você.
Quando o assunto é a saúde dos seus clientes,
não dá pra escolher qualquer plano. Amil é referência em saúde
no Brasil e tem as melhores soluções, com preços acessíveis.
E ainda oferece um programa completo de saúde mental.
É o cuidado certo que você procura para cada cliente.

1554233_AMIL_SAUDE_MACRORREGIAO_42X28_REVISTA ACONSEG RJ.indd   1 11/05/21   4:27 PM

http://www.amil.com.br/institucional/#/
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Home office e homeschooling são argumentos para vender seguro residencial

O home office veio para ficar e 
Saint’Clair Lima, diretor da 
Bradesco Auto/RE, conta que 

o setor de seguros se prepara para mu-
danças na forma de comercialização de 
produtos que atendam às demandas de 
riscos oriundos de funcionários traba-
lhando a distância, entre eles, os segu-
ros para equipamentos mais sofistica-
dos instalados nas residências.

“Mesmo que os prognósticos para 
o pós-pandemia ainda sejam incertos, 
pode se afirmar que a crise sanitária au-
mentou a percepção e consciência das 
pessoas e empresas sobre riscos e a im-
portância da proteção”, afirma. 

A necessidade de isolamento social e, 
consequentemente, a adoção do home 
office por grande parte das empresas e 
do homeschooling contribuíram para o 
crescimento da busca por produtos que 
ajudam os consumidores a proteger 
a sua família e os seus bens, como é o 
caso do seguro residencial. 

“Os números da Tokio Marine compro-
vam isso. Em 2020, nós tivemos um cres-
cimento de 10,6% no seguro residencial 
em relação ao ano anterior. Entre janei-
ro e abril deste ano, já registramos um 

aumento de 14,9%, o que demonstra o 
interesse dos clientes em zelar pelo seu 
patrimônio”, especifica Alexsandro Priu-
li, superintendente Regional Varejo SP 
Capital da Tokio Marine. 

Para Eduardo David Garcia, diretor 
Comercial de Negócios Corporativos 
e Canais da Sompo Seguros, contratar 
uma apólice de seguro residencial deve 
ser considerado indispensável. “Apesar 
de o mercado ter observado um aumen-
to na contratação, ainda está aquém do 
adequado no Brasil. Ainda há muito po-
tencial para expansão do índice de con-
tratação, aliado ao fato de que há uma 
demanda para expansão do mercado 
imobiliário no País, Somente cerca de 
15% dos imóveis residenciais contam 
com um seguro”.  

Ele acrescenta que “com mais pes-
soas migrando suas atividades de tra-
balho e estudo de empresas e escolas 
para o local de residência, os correto-
res de seguros encontraram mais um 
fator para ressaltar a importância de 
os segurados estabelecerem garantias 
de proteção ao patrimônio”. 

Priuli também destaca a importância 
do corretor de seguros na análise con-

Produto

sultiva para o cliente. “Especificamen-
te em relação ao seguro residencial, o 
home office e o homeschooling podem 
ser utilizados como argumentos de ven-
da, uma vez que as principais cobertu-
ras do seguro básico são incêndio, que-
da de raio, explosão e fumaça”. 

Também é possível contratar cobertu-
ras adicionais e o seguro ainda oferece 
facilidades, como assistência de Help 
Desk. “Realizada remotamente por tele-
fone para questões emergenciais que 
impeçam o funcionamento de hardwa-

Saint’Clair Lima, Bradesco Auto/RE
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re, software, sistemas ou internet, itens 
essenciais para o dia a dia do trabalho 
remoto ou para apoio à rotina escolar 
dos filhos”, diz Priuli. 

Dicas de comercialização
É importante que o corretor tenha 

os canais digitais como seus aliados 
para atender às demandas específicas 
de cada cliente. “Conhecer os diferen-
tes perfis e necessidades de cada um, 
para que possa ofertar os melhores 
produtos e entregar ao cliente o que 
ele busca. De nosso lado, estamos 
sempre trabalhando em uma série de 
condições e soluções digitais para fa-
cilitar o dia a dia dos nossos parceiros 
de negócios”, afirma Garcia.

“O valor investido numa apólice resi-
dencial é irrisório frente ao valor segura-
do. Esse é um ponto importante de ser 
ressaltado no argumento de vendas por-
que muitos segurados sem o conheci-
mento sobre o produto ainda têm o hábi-
to de comparar o seguro residencial com 
o seguro automóvel em termos de valo-
res. Quem atua no segmento sabe que 
essa comparação é errônea”, diz Priuli. 

Saint’Clair Lima informa que o seguro 
residencial representa uma relação em 
torno de 0,2% do valor do imóvel. “Além 
de oferecer uma boa relação custo x be-
nefício para o segurado, se comparada a 
outras modalidades, o produto também 
possui uma variedade de assistências 
que simplificam a vida de quem o con-
trata”, afirma.

Segundo ele, o desafio do corretor é 
conscientizar o cliente de que ele não 
pode deixar de estar protegido. Afinal, 
as garantias de indenização num seguro 
residencial podem fazer toda a diferen-
ça para o restabelecimento da condição 
financeira do segurado no caso de algu-
ma eventualidade.

E as garantias de indenização num 
seguro residencial podem fazer toda 
a diferença para o restabelecimento 
da condição financeira do segurado 
no caso de alguma eventualidade. “In-
dependentemente de o segurado tra-
balhar sob um regime mais flexível em 
que permanece mais tempo em sua 
casa ou não, é de extrema relevância 
garantir a proteção de seu patrimônio 
com a ajuda de um seguro residen-
cial”, conclui Priuli.

Novidades
No caso de pessoas que tenham escri-

tório em residência, Garcia informa que 
o produto Sompo Residencial garante 
até o Limite Máximo, a indenização por 
perdas e danos materiais causados aos 
equipamentos móveis, materiais e uten-
sílios de escritório de propriedade do 
segurado e instalados na residência ha-
bitual, em consequência das coberturas 
contratadas na apólice acatando a res-
pectiva franquia, condições e exclusões. 

“Por ser bastante simples e abrangente, 
o seguro Sompo Residencial já traz con-
dições para atender a diferentes perfis 
de segurados. A contratação é facilitada, 
com coberturas adequadas para proteção 
do patrimônio, serviços de assistência 24 
horas e diversas formas de pagamento. 
Além disso, para o Sompo Residencial, 
implementamos o Renova Fácil, um novo 
recurso no Portal do Corretor que permi-
te acesso às cotações de renovação das 
apólices com 60 (sessenta) dias de ante-
cedência do término de vigência”. 

Na Tokio Marine, Priuli, conta que 

recentemente foi lançado no seguro 
residencial a vigência plurianual e com 
vigência estendida, que pode chegar a 
cinco anos de cobertura e parcelamen-
to facilitado em até 36 vezes sem juros 
no débito em conta e cartão de crédito. 
Outra facilidade é o lançamento mensal 
das parcelas para não comprometer o 
limite e orçamento do segurado.  

E antes mesmo da mudança causa-
da pela pandemia de utilização dos 
imóveis residenciais para o trabalho, a 
Tokio Marine já havia se antecipado e 
lançado, em fevereiro de 2020, o Segu-
ro Residencial Misto Empreendedor. “A 
modalidade é específica para empreen-
dedores e profissionais autônomos que 
utilizam suas casas para trabalhar”. 

Da Bradesco Seguros, a novidade 
mais recente é a nova segmentação do 
produto Residencial Sob Medida. “Ele 
passou por transformações que o tor-
nam ainda mais atual em relação ao mer-
cado, com coberturas personalizáveis, 
de acordo com a necessidade do con-
tratante. A proposta de segmentação 
contempla novas coberturas e assistên-
cias para a casa e apartamento, tendo a 
proteção para atividade comercial na re-
sidência como um dos grandes atrativos 
e diferenciais”, explica Saint’Clair Lima, 
sobre o seguro que também contempla 
casa de veraneio e imóveis a partir de 
R$ 1 milhão, com novas coberturas para 
paisagismo e veículos que estiverem na 
casa, entre outros bens.

Produto

Alexsandro Priuli, Tokio Marine

Eduardo David Garcia, Sompo Seguros
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Paulo Cesar Pedro, corretor 
proprietário da Prontocar Seguros, 
conta com o suporte de uma 
assessoria há pelo menos 15 
anos. “Para as seguradoras 
com as quais não temos muita 
expressão, nos tornamos mais 
robustos com a junção de vários 
corretores, além de centralizarmos 
os assuntos em um único contato/ 
local”. Para ele, os principais 
benefícios são justamente estes: 
“ter participação em todas as 
seguradoras para fazer frente à 
concorrência e a centralização 
de atendimento”.

Fernando Ohassi, proprietário da 
Jaws Administradora e Corretagem de 
Seguros, também trabalha com uma 
assessoria há mais de 15 anos. “É muito 
importante contar com a assessoria nas 
seguradoras em que não tenho muita 
produção. O canal de atendimento fica 
mais rápido nos processos de backoffice 
e na área comercial, pois tudo é tratado 
diretamente com a assessoria”, analisa. 
“Desde que comecei a parceria, os 
resultados foram muito bons, em torno 
de 30% a 50% em segmentos em que eu 
não operava, sem falar na agilidade na 
resolução dos problemas”.

Mais robustez Agilidade 
na resolução 
dos problemas

O corretor e a assessoria

Cursos ENS

Buscando ampliar a disseminação de seus cursos, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) dispõe de con-
vênios e parcerias. Em São Paulo, a ENS mantém parcerias que consistem em um acordo de cooperação e 
inovação para o fornecimento de programas de treinamento e cursos, em todo o Estado. De acordo com o 
gerente Regional São Paulo, Centro-Oeste e Norte da ENS, Ronny Martins, uma das parcerias engloba o de-
senvolvimento e a oferta de produtos específicos para a Universidade Corporativa Sincor-SP (Unisincor), com 
conteúdos alinhados às necessidades do mercado de seguros e, em especial, dos corretores de seguros.
No âmbito nacional, a Escola possui convênios com inúmeras empresas e instituições do merca-
do de seguros, por meio dos quais concede bolsas de estudo/descontos aos colaboradores des-
sas organizações. “Recentemente, a ENS criou o Programa de Fidelidade ENS+, que possibilita o 
acúmulo de pontos para corretores associados aos Sincors conveniados à Escola. Esses pontos 
podem ser usados para aquisição de cursos da ENS com até 30% de desconto”, indica.
Já em nível internacional, a ENS mantém parcerias com importantes instituições dos Estados Unidos, da Europa e da 
América Latina, para realização de treinamentos que possibilitam a importação de tecnologia e a oportunidade de 
inserção do profissional brasileiro no mercado globalizado.
Para o gerente, os convênios funcionam como um estímulo para que os profissionais do setor busquem a contínua 
formação e capacitação. “Obviamente, eles também contribuem para a divulgação dos programas educacionais da 
ENS junto a todos os agentes do mercado, já que representam um importante incentivo financeiro”, aponta. “As par-
cerias e os convênios ampliam significativamente a procura pelos programas educacionais da ENS”.

Convênios e parcerias incentivam a qualificação

Celso Andreta, proprietário da Espaço 
Seguro Corretora de Seguros, atua com 
uma assessoria desde o início de suas 
operações, em 1996. “Em seguradoras 
nas quais não temos tanta afinidade 
comercial, ou temos dificuldades 
de acesso, é fundamental trabalhar 
através de uma assessoria para ter 
sempre atendimentos que as demandas 
exigem e atender bem o cliente, que 
é o protagonista principal de nossa 
operação”, afirma. “Precisamos do 
atendimento rápido e certeiro para 
atender sempre o cliente com eficiência, 
e as assessorias nos proporcionam 
isso”, completa.

Atendimento rápido
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Parceria para atendimento odontológico

A Amil Dental firmou uma parceria com a Cia. da Consulta para 
a abertura de clínicas odontológicas próprias. As primeiras inau-
gurações foram no início de junho, em Osasco e Tucuruvi (SP). 
As clínicas atenderão exclusivamente beneficiários da Amil 
Dental e as regiões escolhidas são aquelas de maior de-
manda por serviços odontológicos entre os beneficiários 
da operadora. Cada clínica terá capacidade para realizar 
mais de 1,3 mil atendimentos por mês.  
A Cia. da Consulta fará a gestão técnica, tecnológica e administra-
tiva das unidades. A Amil Dental, por sua vez, ficará responsável 
pelo direcionamento dos clientes, identificação visual das unida-
des e monitoramento de protocolos e indicadores de qualidade. 
Um dos principais benefícios do modelo é a disponibilização, 
em um único local, das principais especialidades odontológicas, 
como Ortodontia (colocação de aparelho), Endodontia (trata-
mento de canal), Cirurgia e Periodontia (tratamento de gengiva).

A PRASABER, Escola de Negócios da SulAmérica, lançada em 2020, é uma plataforma de cursos e treina-
mentos gratuitos e exclusivos para corretores de seguros que atuam em parceria com a companhia. De 
forma totalmente on-line, há opções variadas de capacitações para o desenvolvimento de habilidades e 
de negócios, com foco especial em empreendedorismo. Ao realizar os treinamentos, o corretor acumula 

pontos que poderão ser trocados por disciplinas de MBA disponíveis na plataforma, numa parceria com UOL Edtech e PUCRS. 
Desde a sua criação, a plataforma segue três pilares de capacitação e conhecimento: a teoria, base fundamental para tudo que 
vem depois; habilidade, que explora o saber fazer, com exercícios práticos de atividades do dia a dia; e a atitude, que é colocar 
em prática a disciplina e a aptidão com aplicação e determinação.  
Para ter acesso à PRASABER, basta ao corretor se cadastrar no site prasabersulamerica.com.br ou baixar o app da UOL Edtech 
Atena, disponível no Google Play e App Store, e buscar por PRASABER.

Investimento na capacitação do corretor de seguros

A Tokio Marine vem observando 
cada vez mais um aumento da procu-
ra pela proteção do seguro residencial. Recentemente, a segura-
dora implementou a modalidade de contratação plurianual, com 
vigência estendida, que pode chegar a cinco anos de cobertura 
– 60 meses – e parcelamento facilitado em até 36 vezes sem juros 
no débito em conta e cartão de crédito para o seguro residencial. 
Além de coberturas tradicionais como incêndio, danos elétricos, 
roubo e vendaval, a Tokio Marine oferece uma série de coberturas 
acessórias, como RC Familiar, vazamento de tubulações e des-
pesas com aluguel. O segurado conta ainda com um serviço de 
assistência 24 horas completo, com facilidades que vão desde 
chaveiro e vidraceiro, até coberturas para equipamentos, essen-
ciais para este momento em que as pessoas estão utilizando ain-
da mais os imóveis residenciais para o trabalho.

Seguro Residencial com flexibilidade 
e vigência diferenciadas

Diversificação é o principal direcionador 
dos fundos de Previdência
Com o objetivo de aprimorar e 
ampliar ainda mais seu portfólio 
de produtos, contemplando os diferentes perfis e objetivos dos investi-
dores, a Bradesco Vida e Previdência lançou três novos planos de previ-
dência administrados pela BRAM (Bradesco Asset Management). 
O Bradesco Bolsa Americana Multimercado tem foco na alocação 
em ativos internacionais e o Bradesco Diversificação Global Multimer-
cado é voltado à renda fixa e variável. Já o fundo Bradesco Moat FIC 
Ações é indicado a investidores qualificados, oferecendo retornos 
diferenciados no longo prazo no mercado de ações. A estratégia da 
companhia é captar R$ 500 milhões nos novos produtos até 2022.
“Os novos produtos seguem uma estratégia macro de oferta, com o 
objetivo de ampliar a carteira dos investidores com mais oportunida-
des de diversificação. Ao aplicar nos produtos Diversificação Global 
e Bolsa Americana, o investidor terá acesso, de forma simplificada, a 
fundos com até 100% de ativos no exterior que buscam as melhores 
oportunidades e retorno no longo prazo”, diz Marcelo Rosseti, supe-
rintendente-executivo da Bradesco Vida e Previdência.

A Sompo investiu em tecnologias para garantir mais segurança 
e praticidade no dia a dia dos corretores e segurados. Uma das 
melhorias implementadas é a integração do Cotador Sompo 
Vida à plataforma de Digital Transaction Management (DTM) 
da DocYouSign, o que possibilita assinar documentos a 
qualquer hora, em qualquer lugar e por qualquer dispositivo.
Com isso, todos os documentos podem ser assinados e 
transmitidos on-line com segurança e sem necessidade de 
remessa de documentos físicos por meio de portador ou correio. 
O processo de análise, assinatura, envio de documentos e 
implantação dos seguros de Vida Coletivo acontece de forma 
rápida, simples e sem demandar tempo excessivo do corretor de 
seguros ou dos gestores das empresas clientes.
A assinatura de forma eletrônica está disponível para os produtos 
coletivos Sompo PME Super Simples, Sompo PME Vida Supremo, 
Sompo SAT Taxa Média, Sompo PME Capital Global e Sompo SAT 
Global. Corretor de seguros e estipulante devem criar gratuitamente 
conta e assinatura por meio do site DocuSign (www.docusign.com.br).

Assinatura eletrônica para 
produtos do ramo Vida

Notas parceiras

https://www.docusign.com.br/
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O tema em voga é as práticas de 
ESG, Environmental, Social and 
Governance, que pode ser traduzi-
do para o português em: Ambien-
tal, Social e Governança. A ESG foi 
incluída aos 17 objetivos de sus-
tentabilidade pela Organização 
das Nações Unidas, em 2015. A 
meta é alcançá-los mundialmente 
até 2030, com foco em ações vol-
tadas para eliminação da pobreza, 
mudança climática, meio ambien-
te, paz, justiça e igualdade social. 
Mesmo sendo as grandes empre-
sas a liderarem a agenda dos maio-
res impactos gerados por iniciati-
vas de ESG. As pequenas e médias 
também estão adotando tais mo-
vimentos no seu dia a dia, numa 
forma de se tornarem agentes de 
mudança. A mudança de cultura 
começa pelo fato da empresa de-
monstrar interesse em aplicar prá-
ticas ESG em suas rotinas. 
“Elas podem ser simples, des-
complicadas e compatíveis ao ta-
manho da empresa. Sua inserção 
nos processos pode ocorrer de 
forma gradativa gerando, ainda 
assim, grandes impactos”, afirma 
Juliana Rebelo, consultora em 
Soluções na Conexão Talento.
Segundo ela, são vários os exem-
plos de práticas ESG para pequenas 
e médias empresas. “Como fazer 
separação de lixo reciclável (ambien-
tal), reaproveitamento de água 
(ambiental), convênios com escolas 
locais para aproveitamento de mão 
de obra do entorno (social), regras 
para controle de compliance e ris-
cos (governança). Para todos eles, é 
baixo ou zero o custo financeiro para 
serem implementados, basta ter a 
motivação certa por parte da lideran-
ça e arregaçar as mangas”, concluiu.

SustentabilidadeSustentabilidade
Dicas deDicas de

Práticas simples e Práticas simples e 
descomplicadas de ESGdescomplicadas de ESG
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“Há diversas razões para destacar a importância dessa parceria, mas o alinhamento 
das narrativas referentes aos desafios e as oportunidades é muito relevante, pois am-
plia a credibilidade e também proporciona inovações fundamentais para a sustenta-
bilidade do setor”, destacou Carolina Lorenzatto, diretora Comercial e de Produtos da 
Amil, em entrevista ao Portal Cobertura.
A Amil tem apostado na parceria com as assessorias e os corretores que, de acordo com 
Carolina, podem aguardar novidades em produtos e serviços. “Estamos sempre inovando 
para fortalecer ainda mais o diálogo e o relacionamento com os corretores e as assessorias 
por meio de diversas ações de incentivo durante todo o ano”, destaca a diretora, cuja com-
panhia trabalha para simplificar e automatizar processos facilitando ainda mais a venda.
Na Amil, as assessorias são atendidas por uma equipe especializada, com gestores 
dedicados ao suporte e relacionamento. Além disso, contam com campanhas especí-
ficas e treinamentos realizados frequentemente.
Inclusive, a operadora atua em parceria com as assessorias filiadas à Aconseg-SP. “Essa parce-
ria é extremamente importante, pois é um canal especializado que eleva o nível dos profissio-
nais que operam com planos de saúde e odontológicos, favorecendo o crescimento do setor”.

Parceria para ampliação do acesso

A Aconseg-SP apresentou alguns conceitos e dicas 
para aderência à nova Lei Geral de Proteção de Da-
dos (LGPD) que passou a valer no Brasil. O material 
intitulado “LGPD na Prática” está disponível a todas 
as assessorias e aos corretores parceiros.
Formatado para ser uma espécie de guia, por meio 
dele os profissionais têm acesso às informações 
como os conceitos básicos, as diretrizes do titular 
dos dados pessoais, as sanções administrativas e 
segurança e boas práticas. 
O material está disponível em https://bit.ly/3hqIFPL

LGPD na prática

1

A ACONSEG-SP apresenta alguns conceitos e dicas 
para aderência à nova Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD ) que passou a valer no Brasil, para que você, 
associado ou corretor, possa se familiarizar com essas 
questões que já fazem parte do dia a dia.

Em 14 de junho, o presidente da Aconseg-SP, Helio 
Opipari Jr., foi o entrevistado do Programa A Grande 
Jornada pelo Mundo do Seguro apresentado por Pe-
dro Barbato. O Programa é exibido às segundas-fei-
ras, das 7h às 8h, pela Rádio Imprensa FM 102,5 MHz

Aconseg-SP pela Grande 
Jornada pelo Mundo do Seguro

Escute em https://bit.ly/3hL2eBh

https://bit.ly/3hqIFPL
https://bit.ly/3hqIFPL
https://bit.ly/3hL2eBh


15ABRIL/MAIO/JUNHO DE 2021

TOKIO MARINE

SEGURADORA

Uma Seguradora
completa pra você

ir mais longe.

Quer saber mais?
Fale com o seu
Gerente Comercial.

RESOLVE

Este Seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S/A – CNPJ 33.164.021/0001-00 – Código SUSEP 06190. Residencial – SUSEP 15414.100910/2004-39. Consulte as Condições 
Gerais em www.tokiomarine.com.br. Para abertura de sinistro, Assistência 24 horas ou outras informações, ligue para 0800 30 TOKIO (0800 30 86546). O registro do produto  
é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do Corretor de Seguros e da Sociedade 
Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br. Junho/2021.

E se a pia do meu 
Cliente entupir?

Aumente o valor da sua comissão por venda e economize trabalho 

operacional com o nosso benefício de vigência plurianual de até 60 meses. 

Assim, você não precisa renovar a apólice todo ano. Tudo isso porque

o Seguro Tokio Marine Residencial Resolve pra você também.

SEGURO TOKIO MARINE
RESIDENCIAL

tokiomarine.com.br

Tokio Marine Seguradora

/TokioMarineSeguradora

tokiomarine_seguradora

Assistência Residencial 24h com 
encanador, chaveiro e eletricista

Cobertura contra
roubo e incêndio

Parcelamento em até 36x sem juros 
no cartão ou débito em conta

Maior valor de comissão por
venda na vigência plurianual

Tokio Indica: programa de benefícios 
com descontos exclusivos
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 *Comparado com o preço de um plano sem coparticipação, na modalidade ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Este material contém informações resumidas que poderão sofrer 
alterações sem aviso prévio. Os benefícios aqui descritos estão sujeitos à capacidade técnica e poderão ser descontinuados, a exclusivo critério da SulAmérica. O produto SulAmérica Saúde obedece 
à legislação que regulamenta os seguros e às condições contratuais, que devem ser lidas previamente à sua contratação. Para mais informações 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. e CNPJ: 02.866.602/0001-51.SAC: 0800-722-0504 e Ouvidoria: 0800 725 3374, horário atendimento 08:30h 
às 17:30h (tenha em mãos o protocolo de atendimento).

Nova coparticipação
SulAmérica PME
com Limitador Mensal 

Seu cliente utiliza quando precisar e não se preocupa na hora de pagar.  
Ao usar o plano de saúde, será cobrado, no  máximo, o valor de coparticipação
mensal correspondente ao plano contratado.
 
Mais uma opção criada pela SulAmérica pensando na Saúde Integral, levando
bem-estar físico, emocional e financeiro para seus novos clientes.

Confira todos os 
limitadores de cada plano
no Portal do Corretor. 

Redução de até 25%
no valor do plano*

https://corretor.sulamericaseguros.com.br/



