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Transformação digital intensificada 
traz dinamismo para as operações e 
o relacionamento entre seguradoras,
assessorias e corretores

Na Sompo, as assessorias 
representam uma parceria estratégica 

para incrementar a capilaridade da 
distribuição dos produtos

“A Aconseg-SP nos 
propiciou entender 
o que o corretor
precisava e queria”

Entrevista Alexandre 
Camillo, presidente 
do Sincor-SP

Alfredo Lalia 

Neto, CEO da 

Sompo Seguros
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Palavra do Presidente

Uma nova identidade para uma atuação já consolidada. 
Em agosto, nós divulgamos ao mercado a nossa nova 
logomarca, que ganhou uma releitura. Essa foi a 

primeira grande ação do Comitê de Marketing, que foi criado 
em 2020, ano em que também criamos o Comitê de Tecnologia. 
Juntos, os comitês promoveram o 3o Evento de Marketing 
Digital e Tecnologia da Aconseg-SP voltado para as Assessorias 
em Seguros, em que foram discutidos temas relevantes como 
Open Insurance, cuja cobertura está disponível nesta edição.

“Nós temos que respeitar diferenças e unir competências”. 
A frase do presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, entre-
vistado para essa edição, mostra o quanto reunir profissionais 
com diferentes perfis é importante.

Recentemente, apresentamos ações da Aconseg-SP durante 
o evento entre as entidades, em especial os esforços para aju-
dar os corretores a impulsionar  a atuação no meio digital. 

O mercado de seguros cresceu mesmo no desafiador ano 
de 2020 e nós assessorias também desfrutamos deste cresci-
mento, assim como nossos corretores. Tivemos muitos desa-
fios, movimentação de mercado e mudança de lideranças nas 
companhias. É uma grande sinalização para nós, entidades, de 
que nossos parceiros seguradores estão revendo estratégias 
para os novos tempos e temos que acompanhar isso. Vemos 
que o Sincor-SP já tem esta visão muito clara, desenvolvendo 
tecnologias e evoluções para o corretor, e como entidade pre-
cisamos ter sinergia entre nós.

Observamos as parceiras ressaltando cada vez mais a relevân-
cia da importância do nosso trabalho. É o caso da Sompo Seguros 
nesta edição, conforme depoimento do CEO Alfredo Lalia Neto.

Vivemos um período em que muito se fala sobre como ofere-
cer uma boa experiência ao cliente. Nós, da Aconseg-SP, acre-
ditamos que a melhor experiência passa e sempre passará pelo 
corretor de seguros. Parabéns pelo seu dia, corretor. Você é o 
profissional cujo papel na sociedade ganhou destaque duran-
te a pandemia e nós sempre estaremos aqui para reforçá-lo.

 Parabéns, parceiro corretor!

Diretoria-Executiva
Presidente
Helio Opipari Junior
Vice-Presidente
Jairo Christ
Diretor Financeiro 
Ricardo Montenegro

Empresas Associadas
AC Brasil | Antonio Carlos Brasil| (19) 3295-5790 | brasil@acbrasil.com.br
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
Base | Marcos Scherer | marcos.scherer@suabase.com.br | (11) 986852-695
C4 | Armando Semegnin | www.c4online.com.br | 
armando@c4online.com.br | (11) 5535-1063
C6 Seg | Augusto Brum | augusto.brum@c6bank.com | (11) 37206-8893
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
Copasul | Marcos Colantonio | www.copasulassessoria.com.br | 
marcos@copasulassessoria.com.br | (11) 2671-7800
Futura união | Marcos Holanda | marcos.holanda@futurauniao.com.br | (11) 3661-4491
F. Luvisi |Fabio Luis | fabioluis@fluvisi.com.br | (11) 4113-3018
Fonseg | Ricardo Fonseg \ Jessica Fonseca | www.fonsegassessoria.com.br | 
ricardo.fonseg@uol.com.br | (11) 998882-1360
Friends City | Fabio Carvalho| fabio.friendscity@gmail.com | (11) 2641-5062
Genebra | Alessandro Persico | genebra@brgenebra.com | (11) 3106-6961
Hits | Mônica Dargevitch | monica@hitassessoria.com.br | (11) 4428-1480
Humana | Rodrigo Bertacini | www.humanaseguros.com.br | 
diretoriasp@humanaseguros.com.br | (11) 3334-8618
Intercor | José Scalco | scalcojr@hotmail.com | (11) 4522-5303
Labour | Margaret Tymus | www.labourseguros.com.br | 
diretoria@labourseguros.com.br | (11) 3253-8644 - (11) 3253-2439
Lexus |  Sergio Ricardo |lexus.seguros@terra.com.br | (11) 3873-2992
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 | 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
Ragaz | Leonardo Sardinha |  leonardo.sardinha@ragaz.com.br | (11) 3981-2776 
Renaseg | Alberto Novais | www.renaseg.com | diretoria@renaseg.com | 
(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 | Maria Guadalupe | www.sanzassessoria.com.br | 
guadalupe@sanzassessoria.com.br | (19) 3255-6702
Valor-ação | Jorge Teixeira | www.valoracaoseguros.com.br | 
jorget.barbosa@gamil.com | (11) 9 9914-5366
Veritas | Fabio Sardagna | www.veritasseguros.com.br | 
fabio@veritasseguros.com.br | (11) 9 9300-3429
Vitoria | Andrea Troncoso | 
andrea@vitoriaassessoria.com.br | 19-32555014 / 19-992104819

Diretor Administrativo
Leandro Henrique
Diretor Interior 
Alberto Novais
Presidente Conselho 
Marcos Colantonio

Helio Opipari Junior

Presidente da Aconseg-SP

“Diga 
sim para 
o Seguro 
de Vida” 
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Entrevista parceira

Até agosto deste ano, a Sompo Seguros já superou 
mais de R$ 2,1 bilhões de produção em prêmios emiti-
dos. Desse total, os seguros massificados tiveram uma 

participação de 47%, os seguros corporativos, 48%, e o ramo de 
pessoas, 8%. Nesta entrevista, Alfredo Lalia Neto, CEO da Som-
po Seguros, fala sobre a parceria com as assessorias, a diversi-
ficação das carteiras, as ações e a retaguarda que a companhia 
disponibiliza para as assessorias. 

A começar pelo investimento substancial, neste ano, no re-
lacionamento com os parceiros corretores, assessorias e plata-
formas de seguros, com o objetivo de fomentar o desenvolvi-
mento de negócios em suas múltiplas carteiras. “As assessorias 
de seguros representam uma parceria estratégica importante 
para que possamos incrementar a capilaridade de distribuição 
de nossos produtos e manter o elo de proximidade com os par-
ceiros corretores de seguros”, afirma.

Tanto que, neste ano, a Sompo Seguros aumentou em 17% o 
número de assessorias parceiras. “Atualmente, contamos com 
parcerias estabelecidas com 81 assessorias de seguros em 
todo o Brasil, entre as quais 28% estão no Estado de São Paulo”. 

Especificamente no Estado de São Paulo, as assessorias par-
ceiras respondem por cerca de 8% da produção de seguros 
massificados da companhia. 

Diversificação
Ainda que o ramo automóvel represente a parcela mais ex-

pressiva da produção das assessorias junto a Sompo Seguros, 
Neto comentou que, ao olhar para trás, ele não é mais majori-
tário. “Hoje, as assessorias de seguro do Estado de São Paulo 
já alcançam produção, tanto em seguros massificados quanto 
corporativos e têm sua parcela de contribuição em ramos como 
vida, empresarial, residencial, transporte e outros”.  

Em percentual, Neto pontua que o ramo automóvel repre-
senta 60% da produção de assessorias de seguros no Estado 
de São Paulo. “Ainda é a maior fatia dos prêmios emitidos por 
meio desse canal, mas outros ramos vêm expandindo sua re-
presentatividade. Ao longo dos anos recentes, trabalhamos 
dando suporte e fomentando iniciativas para que os corretores 
pudessem diversificar o portfólio de ofertas, desenvolvessem 
estratégias de cross selling e alcançassem mais eficiência e 
rentabilidade em suas carteiras”. 

Como resultado, os ramos elementares e massificados (Som-
po Empresarial, Sompo Residencial e Sompo Condomínio) já 
respondem por 17% da produção por meio de assessorias de 
seguros, seguido de transporte (9%), pessoas (5%), agrícola 

(5%) e seguros corporativos (4%). “Nós temos planejamentos 
voltados ao crescimento de todas as linhas de negócios da 
companhia”, diz. 

Exemplo disso é o segmento Automóvel. “Ele está entre os 
ramos de foco prioritário da Sompo Seguros dentro de suas 
estratégias de negócios. Estabelecemos um planejamento es-
tratégico com objetivos bastante expressivos. E nossas equipes 
técnica e comercial estão focadas nessas estratégias e na atua-
ção junto aos nossos parceiros corretores, assessorias e plata-
formas de seguros para que esses objetivos sejam alcançados”. 

Em 2020, a carteira automóvel representou 29% do portfólio 
de produtos da Sompo. Para este ano, a expectativa é de um 
aumento de 11%, representando 32% do portfólio. “A longo 
prazo, pretendemos alcançar um crescimento acumulado até 
2023 perto dos 40%, com a carteira automóvel representando 
33% do portfólio de produtos da companhia. Além disso, vale 
considerar as oportunidades de trabalharmos em carteiras com 
potencial de incremento como é o caso, além de automóvel, 
dos ramos vida e ramos elementares (empresarial, residencial e 
condomínio)”, especifica.

Dedicação 
A Sompo Seguros é uma companhia multiproduto de abran-

gência nacional, que conta com mais de 1,7 mil colaboradores 
em unidades distribuídas por todo o País. A sua diretoria co-
mercial tem profissionais dedicados ao suporte aos parceiros 

As assessorias de seguros 
representam uma parceria 
estratégica importante 
para que possamos 
incrementar a capilaridade 
de distribuição de nossos 
produtos e manter o
 elo de proximidade 
com os parceiros 
corretores de seguros”

Sompo Seguros intensifica o relacionamento com seus parceiros comerciais. Entre 
81 assessorias produzindo para a companhia, 28% estão no Estado de São Paulo
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Entrevista parceira

corretores de seguros que comercializam tanto seguros massi-
ficados quanto corporativos. 

“A companhia considera que as assessorias de seguro de-
sempenham o papel fundamental de reforçar a importância do 
trabalho do corretor de seguros. Tanto é que contamos com 
executivos de contas dedicados ao trabalho de relacionamen-
to comercial com as assessorias de seguro do Estado de São 
Paulo, bem como com seus corretores”. 

Ele explica que esses executivos fazem todo o trabalho de 
gestão de produção e atendimento personalizado, por meio 
do qual são estruturadas estratégias para que os corretores de 
seguros possam encontrar condições especiais para fomentar 
negócios e expandir a atuação por diferentes linhas de produto. 

Comunicação
Nas palavras de Alfredo Lalia Neto, desde o início da pan-

demia e do isolamento social, as pessoas passaram a ter mais 
percepção do papel social do seguro e a Sompo Seguros inves-
tiu em uma série de medidas para intensificar a comunicação 
com o corretor e garantir os meios para que nossos parceiros 
tenham sempre a informação mais atualizadas sobre produtos, 
serviços, lançamentos e novidades. 

“Uma parte importante disso foi a grade de cursos e lives que 
promovemos desde o início da pandemia. Já organizamos cur-
sos sobre temas como: Procedimentos e serviços de Sinistros 
Massificados, Portal do Corretor e Aplicativos Sompo, Sompo 
Empresarial - Coberturas Adicionais e Diferenciais de Comer-
cialização, Sompo Transporte, Sompo Vida PME e Técnicas de 
Venda no Vida com Diferenciais de Comercialização, Sompo 
Automóvel, Novo Portal e Novo Cotador do Sompo Saúde, Di-
ferenciais de Negociação para nossas linhas de produto, entre 
outros temas”. 

Também os executivos da companhia participaram como 
palestrantes ou convidados de eventos abertos on-line sobre 
temas diversos, a exemplo de Marketing e Vendas, Inovação, 
Tecnologia da Informação, entre outros assuntos. “Nossa gra-
de é bastante extensa e são sempre comunicadas aos parcei-
ros. Todo corretor de seguros cadastrado na Sompo Seguros 
ou Sompo Saúde pode participar desses eventos. Basta con-
versar com o parceiro da Assessoria de Seguros responsável 
pelo seu atendimento para receber os convites dos eventos 
que a Sompo Seguros promove.  

Ferramentas
Também desde que começou o distanciamento social, o cor-

retor teve de se adaptar e se valer dos recursos disponíveis para 
prestar a consultoria a distância, utilizando e-mail, WhatsApp, 
aplicativos de teleconferência, entre outros. A Sompo Seguros 
também investiu para que o corretor de seguros tivesse acesso 
remoto e ágil para poder gerenciar seus contratos, efetuar cota-
ções, entre outros recursos. 

“Uma das iniciativas foi disponibilizarmos um novo Cotador Vida, 
que está muito mais atraente, com uma dinâmica que traz vários di-
ferenciais competitivos. Além do preenchimento rápido e automati-
zado, o novo portal também trouxe novas telas interativas, novidade 
que deve reduzir - e muito - o tempo investido pelo corretor em co-
tações dos produtos Sompo Vida. O ambiente hoje é mais intuitivo, 

amigável e com todos os produtos em um só lugar”. 
Além disso, a Sompo Seguros está com todos os canais de 

atendimento viabilizados on-line. “Temos o Portal do Corretor, 
a Sayuri, nossa atendente virtual, os executivos comerciais e as 
equipes das assessorias de seguro atendendo remotamente, 
entre outros meios de prestarmos suporte aos nossos parceiros 
corretores de seguros. Esse modelo tem se mostrado bastante 
eficiente, além de trazer agilidade e praticidade no atendimen-
to aos nossos parceiros corretores de seguros”. 

Outro ponto, acrescentou Neto, é que vários procedimentos 
foram simplificados ou totalmente digitalizados. “Isso facilitou 
em muito os processos de cotação, contratação, endosso, re-
novação, vistorias, regulação e indenização de sinistros, por 
exemplo. O Portal do Cor- retor, Apps e cota-
dores são algumas das ferramentas es-
senciais que auxiliam o corretor na 
consulta de informa- ção atualizada e 
relevante, bem como no acesso a 
diversas funciona- lidades, co-
tação automática e on-line, bem 
como para auxiliar seus clientes 
em processos de si- nistros, entre 
outros”, conclui.

Alfredo Lalia Neto

Sompo Seguros 
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Digitalização

As seguradoras passaram por 
diversas mudanças desde o 
anúncio da pandemia, há mais 

de um ano. A prioridade foi manter a 
saúde dos colaboradores, corretores, 
assessorias e clientes, viabilizando um 
atendimento de excelência a todos os 
públicos, mesmo de forma remota. 

Com as ferramentas e facilidades 
tecnológicas, os conceitos de espaço e 
limite territorial de prospecção de negó-
cios deixaram de existir. “A distribuição 
via corretores de seguros irá permane-
cer, pois os segurados têm confiança e 
relacionamento com estes profissionais 
e querem comprar proteção com essa 
consultoria. Porém, cada vez mais, os 
consumidores vão demandar serviços 
e inovações digitais, e precisamos estar 
preparados para atendê-los de modo hí-
brido, mesclando atendimento presen-
cial e remoto”, afirma Adilson Lavrador, 
diretor-executivo de Operações, Tecno-
logia e Sinistros da Tokio Marine.

Do ponto de vista operacional, a com-
panhia ampliou a oferta de recursos di-
gitais, como a realização de vistorias e 
inspeções remotas, com o objetivo de 
proporcionar uma melhor experiência 
aos públicos e, sobretudo, maior segu-
rança diante da necessidade de isola-
mento social. Para facilitar a comunica-
ção, a companhia colocou à disposição 
os telefones da Central de Atendimento, 
assistência virtual via WhatsApp e Apple 
Business Chat, além de canais digitais 

como portais e aplicativo. A área comer-
cial suspendeu as visitas presenciais, 
desde março do ano passado, mas não 
houve prejuízo ao relacionamento com 
os corretores e as assessorias. “Continu-
amos mantendo o ritmo da nossa ope-
ração e, no primeiro semestre do ano, 
crescemos 14,8% em relação ao mesmo 
período do ano passado”, aponta.

A pandemia também acelerou a digi-
talização na SulAmérica, que já tinha ini-
ciativas de inovação desde 2015, prin-
cipalmente com a criação da Garagem 
de Inovação. Segundo Alexandre Putini, 
diretor de Inovação, Transformação Di-
gital e Advanced Analytics da SulAméri-
ca, desde 2014 a empresa já investe em 
home office e home work. 

“Até fevereiro de 2020, pré-pandemia, 
nós tínhamos 2.164 funcionários traba-
lhando de casa de uma a duas vezes por 
semana, ou seja, 40,38% do nosso efetivo 
na época. Além disso, já tínhamos mais 
de 200 operadores de call center em re-
gime de home work. Então, o processo 
de colocar todo o time de trabalho em 
casa durante a pandemia foi acelerado”.

Outro avanço é que com a regula-
mentação da telemedicina no início da 
pandemia, a empresa passou a oferecer 
esse serviço para clientes e profissionais 
de saúde uma semana após a aprova-
ção. “O que era realizado de consultas 
digitais no primeiro mês passou a ser a 
quantidade por dia, gerando mais de 90 
mil consultas por mês”, diz Putini. 

Adilson Lavrador, Tokio Marine

Alexandre Putini, SulAmérica

Transformação 
digital intensificada 
pela pandemia traz 
dinamismo para 
as operações e o 
relacionamento 
entre seguradoras, 
assessorias e corretores
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Digitalização

A seguradora também passou a ter 
um acolhimento mais digital aos cola-
boradores, com muita comunicação, 
interação, lives e suporte para um tra-
balho remoto confortável e produtivo. 
“Antes da pandemia, os processos de 
admissão e demissão eram totalmente 
físicos e transformamos para 100% digi-
tais”. O relacionamento com o corretor 
de seguros também foi uma prioridade 
para a SulAmérica. “Reforçamos o time 
comercial da companhia em todas as re-
giões do País para que nosso relaciona-
mento com os corretores se mantivesse 
forte e próximo, mesmo que de um jeito 
diferente, usando muita tecnologia”, co-
menta o diretor.

Essas soluções digitais têm colabo-
rado muito com todo o ecossistema de 
saúde, a destacar que desde o início da 
pandemia a empresa apresentou a plata-
forma Saúde na Tela, para auxiliar em es-
clarecimentos de dúvidas com a equipe 
de profissionais de saúde, consultas te-
rapêuticas ou médicas com prescrições 
digitais e compra de medicamentos com 
descontos na rede de parceiros. “So-
mente em 2021 mais de um milhão e 300 
mil pacientes foram atendidos, principal-
mente no ambiente digital”, relata Putini.

As mudanças vêm ocorrendo de for-
ma muito profunda no mercado segura-
dor em geral e esse processo de melho-
ria seguirá pelos próximos tempos. Para 
Fabio Dragone, diretor de Inovação, 
CRM e Digital da Bradesco Seguros, o 
mercado deverá continuar se dedican-
do a desenvolver soluções que simpli-
fiquem as atividades das equipes co-
merciais e corretores, e que melhorem 
a experiência dos clientes nas jornadas 
de compra de seguros e pós-venda. “O 
investimento na capacitação de pesso-
as, na comunicação e na adequação de 
modelos de negócios que beneficiem 
a todos também são ações que serão 
ainda mais impulsionadas. O aprofunda-
mento da transformação digital, além do 
cuidado com a eficiência operacional, 
são temas vitais que permeiam todo o 
nosso planejamento”, aponta.

Neste momento de pandemia, o prin-
cipal foco da Bradesco está em quali-
ficação do time. “Temos atuado junto 
ao time de Recursos Humanos com o 
objetivo de estimular uma mudança de 
mindset nos funcionários.  Para isso, o 

departamento de inovação tem como 
pilar ser um hub responsável por ins-
pirar, apontar tendências, fazer cone-
xões relevantes com agentes externos 
(outras empresas e startups), além de 
apoiar as equipes com ferramentas e in-
formações para buscar novas soluções”. 
Por meio dessa conexão, a companhia 
traz informações, temas e tendências do 
mercado para os funcionários. “A ideia 
é criar uma cultura digital, estimulando 
novas ideias e conexões entre diferentes 
áreas, gerações e níveis hierárquicos da 
empresa, além de fortalecer skills como 
adaptabilidade às mudanças, criativida-
de, inovação e gestão emocional”, diz.

O UnitedHealth Group Brasil (detentor 
da Amil), mesmo antes da pandemia, já 
tinha uma boa base tecnológica, porém, 
também precisou se adaptar rapida-
mente. “Ampliamos em questão de dias 
o acesso dos nossos colaboradores às 
ferramentas de videoconferência; pro-
visionamos em poucas semanas deze-
nas de milhares de computadores em 
nuvem; e implementamos em tempo 
recorde a já mencionada telessaúde. 

Certamente, houve incontáveis outras 
ações e o resultado maior foi de suces-
so. Mantivemos os hospitais e clínicas 
abertos e operacionais com os insumos 
necessários para podermos, através do 
nosso talentoso e incansável corpo clí-
nico, tratar e curar milhares de brasilei-
ros”, revela Rogerio Kaneko, diretor de 
Transformação Digital do UHG. 

As expectativas em relação às tendên-
cias da transformação digital no setor 
segurador em geral e de saúde suple-
mentar são de personalização, ter apó-
lices e planos de saúde desenhados es-
pecificamente para cada pessoa, como 
um grande objetivo a ser perseguido. 
“Produtos personalizados serão mais 
atraentes do ponto de vista de custo, 
mas ainda assim rentáveis. Essa abor-
dagem permitirá ainda a exploração de 
novos nichos e o aumento da base de 
clientes, trazendo, portanto, maiores 
oportunidades para o setor. Ainda há 
muito por fazer e a transformação digital 
é um fenômeno que não terá fim”, co-
menta Kaneko.

“Temos investido muito em transfor-
mação digital em duas principais frentes: 
proporcionar aos corretores o melhor do 
ponto de vista de tecnologias e análise 
de dados para que eles possam exercer 
cada vez mais um papel consultivo na re-
lação com os clientes, e atender os prin-
cipais momentos da jornada do cliente 
entre venda e pós-venda com soluções 
mais ágeis, intuitivas e digitais, desde o 
seu primeiro contato para contratação 
do produto, até o momento da regu-
lação do seguro. Ainda assim, os dois 
focos buscam atender a uma demanda 
específica: as novas demandas do con-
sumidor conectado”, diz Dragone.  

Quando a pandemia acabar, haverá 
novos riscos e, consequentemente, no-
vas oportunidades de negócios para 
o setor. “O novo perfil do consumidor 
nos desafia a pensar cada vez mais em 
como atender a demanda por seguros 
em um mundo no qual as decisões de-
vem ser muito rápidas e as informações 
precisam estar disponíveis a qualquer 
momento. Dessa forma, precisamos 
estar prontos para o grande desafio de 
prover soluções às demandas deste pú-
blico que quer se comunicar e interagir 
com seus prestadores de serviços via 
atendimento digital”, finaliza Lavrador.

Rogerio Kaneko, UHG

Fabio Dragone, Bradesco Seguros
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Acesse, conheça e saiba mais.

*Unidades localizadas em São Paulo. 
Amil Dental CRO SP 4.722/Resp. Téc. Maria A. F. A. Araújo – CRO SP 35.448.
Amil Dental CRO RJ 960/Resp. Téc. Patricia I. C. de Almeida – CRO RJ 20.121.

Chegaram as novas 
clínicas* Amil Dental.
Exclusivas para clientes de planos 
odontológicos Amil Dental.

Cuidar da saúde bucal ficou tão fácil que os seus clientes 

 vão ficar de boca aberta. Nas clínicas Amil Dental, é possível 

resolver tudo em um só lugar e com dentistas de diferentes 

especialidades. Afinal, se é da Amil, é de qualidade.

Confira 
os diferenciais: Atendimento

completo
Dentistas 

de diferentes 
especialidades

Fácil  de 
agendar

Horários 
diferenciados

Qualidade
Amil

https://www.amildental.com.br/
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Maior sindi-
cato dos 
corretores 

de seguros no País, o 
Sincor-SP reconhece 
a importância das as-

sessorias em seguros 
para alcançar a base 

de corretores em todo o 
Estado, por isso, na atu-

al gestão, criou o Fórum 
com a Aconseg-SP, evento 

periódico com o objetivo de 
aproximação com as empresas que dão acesso a novos cor-
retores ao mercado. Além deste evento, também criou o En-
contro de Lideranças dos Corretores de Seguros de São Paulo, 
grande reunião das entidades representativas, que mantêm 
proximidade durante todo o ano pelo Fórum das Entidades, 
também promovido pelo Sindicato. 

“As lideranças têm responsabilidades sobre o grupo lidera-
do, e são influenciadores dos caminhos do nosso setor”, justifi-
ca o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo. “Desde o iní-
cio da gestão, repito a seguinte frase: ‘nós temos que respeitar 
diferenças e unir competências’”, diz.

“Desde que iniciamos a atual gestão, em 2014, buscamos 
construir com a Aconseg-SP um relacionamento muito próxi-
mo e uma interatividade muito grande de ações, porque eu, 
em especial, sempre entendi e respeitei muito o papel que as 
assessorias cumprem junto aos corretores”, declara. “As asses-
sorias são a porta de entrada que dá acesso aos corretores, 
especialmente aos de menor porte, mas não apenas eles, às 
seguradoras, que terceirizam nas assessorias a sua área comer-
cial”, avalia.

Tendo essa leitura do cenário, a atual gestão do sindicato 
deu as mãos para a Aconseg-SP e suas assessorias. “Especial-
mente enquanto corretor que sou, faço esse reconhecimento 
ao trabalho que as assessorias prestam e sempre defendi que 
poderíamos evoluir no objetivo comum do desenvolvimento 
da categoria. Ambas as instituições buscam ofertar ao corretor 
de seguros sempre as melhores condições de trabalho para ele 
se desenvolver”.

A acolhida foi recíproca. “As assessorias também reconhe-
cem nosso papel e a importância de estarmos unidos, por isso 
foi uma ideia assertiva a criação do Fórum com a Aconseg-SP, 
evento exclusivo com a diretoria das entidades. Também usa-

mos os veículos de comunicação de ambas as entidades para 
enaltecer o trabalho de cada uma, e a Aconseg-SP ajudou de-
mais a ampliar a nossa base de associados, isso é um fato que 
tem que ser destacado”, revela Camillo.

A troca de conhecimento é outro ponto favorável. “A Acon-
seg-SP nos propiciou entender o que o corretor – especialmen-
te o de menor porte e que não é associado ao Sincor-SP, que às 
vezes não está no nosso radar – precisava, queria, quais seus 
anseios. Essa sinergia produziu bons resultados e certamente 
produzirá muitos outros”, diz.

Às vésperas da comemoração ao Dia do Corretor de Seguros, 
em 12 de outubro, Camillo reforça que a Aconseg-SP tem um pa-
pel importante de valorização da categoria. “É por isso que traze-
mos entidades como a Aconseg-SP em nossos eventos e em to-
dos os movimentos de valorização ao corretor, como as ações do 
Dia do Corretor de Seguros. Estamos juntos nos apoiando”.

Camillo frisa que, em sua gestão de quase oito anos à frente 
do Sincor-SP, houve trocas de comando da Aconseg-SP – ges-
tões de Jorge Teixeira Barbosa (2011-2012 e 2013-2014), Mar-
co Colantonio (2016-2017 e 2018-2019) Hélio Opipari Junior 
(2020-2021) – e a sinergia permaneceu. “Continuamos cami-
nhando sempre de mãos dadas. Quero enviar meu especial 
agradecimento aos presidentes Jorge Teixeira Barbosa, Marco 
Colantonio e Helinho, e suas respectivas diretorias”, finaliza.

Alexandre Camillo, 
presidente do Sincor-SP

Entidades

Alexandre Camillo fala sobre a evolução no relacionamento 
institucional entre as entidades com o objetivo comum de 
se aproximar e desenvolver os corretores

Especialmente enquanto 
corretor que sou, faço esse 
reconhecimento ao trabalho 
que as assessorias prestam e 
sempre defendi que poderíamos 
evoluir no objetivo comum do 
desenvolvimento da categoria. 
Ambas as instituições buscam 
ofertar ao corretor de seguros 
sempre as melhores condições de 
trabalho para ele se desenvolver”
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O corretor e a assessoria

Para Silvia Helena Rinaldi 
Lara, sócia-proprietária da 
SSL Corretora de Seguros, 
atuar em conjunto com uma 
assessoria proporciona um 
maior portfólio de seguradoras 
e produtos, além de know-how 
para novos nichos ou aqueles 
que são menos comercializados. 
“Sempre contamos com o apoio 
e esclarecimento da assessoria. 
Isso sem contar o atendimento 
0800, que facilita muito a nossa 
vida. Estamos muito satisfeitos 
com a equipe que nos atende, 
que nos ajuda a captar, a vender 
e no pós-venda”.

Luiz Ricardo Terra Bromberg 
é corretor de seguros desde 
1985. Com a filha, Érika Bromberg 
Benelli, ele fundou uma corretora, 
na qual iniciou os contatos com 
uma assessoria em seguros. “Isso 
nos propiciou o cadastramento 
em diversas seguradoras de 
renome, na qual permanecemos 
até o presente momento, pois 
temos diversos pontos positivos 
para essa relação profissional, 
o que nos auxilia na conquista 
de novos mercados, nos 
apresentando novos nichos e nos 
deixa tranquilos na administração 
da produção. Na área de sinistros, 
nos possibilita sempre ganho de 
tempo e soluções satisfatórias em 
todas as áreas, nos deixando livres 
para a procura de novos negócios. 
A minha melhor experiência foi e 
é com uma assessoria, que nos 
presta relevantes serviços de 
altíssimo nível.

A GMZ Corretora de Seguros 
já atua no mercado há 25 anos. 
Durante a trajetória, segundo 
Edilson Gimenez, conheceu 
todos os tipos de atendimento das 
seguradoras. “Algumas possuem 
um atendimento que nos favorece, 
outras nem tanto”, comenta.
Para ele, há muito a ser feito 
para que o objetivo principal 
seja alcançado: a agilidade e 
consequente satisfação dos 
segurados no atendimento das 
partes contratadas. “Por experiência 
própria, uma assessoria bem 
estruturada possui a capacidade 
em nos manter melhor informados, 
nos abrindo as portas para um 
relacionamento melhor com nossas 
parceiras. As dificuldades para 
solucionar ‘travas’ que as vezes 
são impostas, são cansativas e 
nos fazem perder muito tempo 
para a devida solução, chegando 
até mesmo a despender uma 
parte de nossa carga horária que 
poderia estar sendo direcionada 
para venda. Aí surge o papel 
da Assessoria, com pessoal e 
ferramentas que podem intervir em 
situações que não conseguimos 
resolver. Esta conhece o perfil de 
cada corretor e tem ciência que 
quando precisamos de auxilio, 
é porque neste momento será 
necessária sua intervenção”.

Abel Dato, da Dato Corretora, 
trabalha em parceria com uma 
assessoria há 25 anos e reconhece 
o empenho, a dedicação e a 
atenção. Com os relevantes 
serviços prestados, a corretora 
obtém destaque na produção das 
seguradoras parceiras. “A área 
comercial e  de suporte tem nos 
dado apoio em todos os ramos”.

Apoio e 
esclarecimento

A melhor 
experiência

Abertura 
de portas

Apoio em 
todos os ramos

Rafael Caparole, da Caparole 
Seguros, é de uma nova turma 
de corretores. Habilitado com 
a Susep em 2018, começou a 
trabalhar no ramo em 2020. “Com 
pouca experiência de mercado, fui 
indicado por uma amiga a conhecer 
o trabalho das assessorias. Fui 
muito bem atendido e recebi 
todo o suporte para cadastrar nas 
seguradoras. Eles me orientam em 
tudo, recebem meus documentos, 
liberam o cadastro e me dão suporte 
em todas as minhas solicitações. 
Por ser corretor novo, tenho muitas 
dúvidas e sou sempre orientado. 
Além disso, toda semana me enviam 
links de treinamentos que ajudam 
bastante a entender o mercado”, 
comenta o corretor que reconhece 
o importante apoio dado no início 
do trabalho. “Pra mim, que estou 
começando, é muito bom. Gosto 
bastante do atendimento da 
comercial que me atende e espero 
que possamos crescer juntos nesse 
mercado tão promissor”.

Suporte e 
conhecimento
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Na Amil, o canal estratégico de distribuição é o corre-
tor de seguros. Carolina Molla Lorenzatto, diretora 
-executiva Comercial e Produtos na Amil, comenta 

que a parceria com a Aconseg-SP é uma grande oportunida-
de de formar corretores. “Vemos na Aconseg-SP uma grande 
oportunidade de ajudar a formar seus corretores vinculados e, 
logicamente, corretor formado é o que consegue vender um 
produto com mais qualidade, com mais consistência e, certa-
mente, isso irá engrandecer ainda mais a nossa parceria”, diz.

Ainda mais com a pandemia. “A saúde era uma necessidade 
básica, agora ela é urgente. A pandemia gerou esse impacto 
e tivemos que nos reinventarmos de uma maneira muito mais 
rápida para conseguirmos preparar o corretor, inclusive para 
o seu processo de venda. Por princípio, o corretor não apren-
deu a vender de forma remota, mas teve que aprender. Quan-
do falamos em venda digital, em ferramentas digitais, acredito 
muito no processo de facilitação, mas não na compra sem um 
apoio. A figura do corretor é fundamental”. 

Retaguarda
Instrumentalizar o corretor para ele conseguir responder 

ao cliente de maneira completa, fácil e com acesso rápido 
à pergunta que ele fez, é o conceito que tem sido cada vez 
mais trabalhado na Amil. “Não tem 
nada pior do que o corretor não 
ter resposta e perder uma venda. 
O primeiro ponto é o nosso inves-
timento em tecnologia. O nosso 
objetivo é a Amil na mão em todos 
os aspectos. Já temos o aplicativo 
para o nosso cliente, no qual ele 
tem acesso a nossas ferramentas 
de telemedicina e agendamento. 
E por que não o corretor não ter as 
nossas ferramentas de cotação, de 
acompanhamento? Esse é o gran-
de objetivo da Amil com esse de-
senvolvimento”. 

Questionada sobre os diferen-
ciais da Amil para encantar o cor-
retor e o cliente, Carolina diz que o 
principal deles está na missão, na 

razão da existência da Amil. “A nossa missão é contribuir para 
que o sistema de saúde funcione melhor para todos. Esse é o 
grande diferencial da Amil. Nós vamos trabalhar para que os nos-
sos produtos tenham soluções que conjuguem  qualidade de 
entrega (rede credenciada de qualidade, estrutura de qualidade 
e produtos com precificação qualificada) e, obviamente, entre-
gar tranquilidade para o corretor”. 

Outro diferencial, destaca a executiva, está na oferta. “Nós 
somos a única operadora de planos de saúde que consegue 
oferecer uma solução completa para todos os tipos de clien-
tes pessoas jurídicas, com produtos desde o chão de fábrica 
até presidentes do conselho. Na medida em que o funcionário 
evolua dentro da empresa, o seu plano de saúde também pode 
ser evoluído”. Para pessoas físicas, a Amil opera com o dental. 
“Pessoa física é um segmento o qual nós estamos em contínuo 
estudo dessa solução para avaliar o melhor momento para to-
mar qualquer tipo de decisão”. 

Mensagem
Para os corretores das assessorias, Carolina deixa uma mensa-

gem: “Façam uma oferta simples para os clientes. Tenham produ-
tos rápidos e fáceis na palma de suas mãos, que você consiga ex-
plicar do começo até o fim. A Amil tem grandes alternativas, com ou 

sem coparticipação, e se entenderem 
como explicar cada uma dessas ca-
racterísticas, certamente vocês terão a 
melhor alternativa para o seu cliente”. 

Ela aproveita para fazer um convi-
te. “As pessoas acham que é difícil 
vender Amil porque não tentaram. 
Venha testar e vender um plano da 
Amil, você vai se surpreender com 
a nossa evolução e com o time de 
atendimento. Nós temos equipe 
para atendê-lo em todo o País e uma 
estrutura de treinamento. Neste ano 
foram mais de 30 mil corretores trei-
nados, em produtos, técnicas de 
vendas e gestão de estrutura da sua 
própria corretora. Estamos juntos ao 
corretor e ele achará a solução co-
nosco”, conclui.

Em 2021, a Amil já treinou 30 mil corretores. “Estamos juntos ao 
corretor e ele achará a solução conosco”, diz Carolina Molla Lorenzatto

Carolina Molla Lorenzatto, Amil

Parceria Saúde
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A melhor experiência para o cliente passa pelo corretor de seguros.
Parabéns pelo seu dia, Corretor!

12 de outubro
Dia do Corretor de Seguros

O corretor de seguros é o grande responsável pelas 
seguradoras oferecerem uma melhor experiência ao segurado. 
Por isso, nós, das assessorias, trabalhamos para que você, 
corretor, tenha a melhor experiência na comercialização de 
seguros e conclua a sua missão de agente do bem-estar social.
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Produto

De acordo com dados divulga-
dos pelo Instituto de Estudos 
de Saúde Suplementar (IESS), 

o mercado de planos odontológicos 
cresceu 9,92% nos últimos 12 meses (de 
agosto de 2020 a agosto de 2021), re-
presentando 1,1 milhão de brasileiros a 
mais que confiam na saúde suplementar 
para cuidar da sua saúde bucal.

Para Rafael Souza, gerente de Rela-
cionamento de Clientes Estratégicos 
de Odonto da SulAmérica, a crescente 
busca pelo produto está associada à 
facilidade na contratação, excelente 
custo-benefício e, sob o ponto de vista 
empresarial, é um importante fator de 
apoio na retenção de talentos. “O plano 
coletivo empresarial representa 72,8% 
do mercado, com mais de 20 milhões de 
indivíduos”, aponta.

“Os brasileiros valorizam muito a saú-
de bucal e a aparência dos dentes e da 
boca”, completa Robert Wieselberg, di-
retor de Produtos da Amil Dental. Com 
isso, os planos odontológicos se apre-
sentam como a melhor opção de acesso 
para o cuidado com a boca. A tendência 
é que a representação dos planos odon-
tológicos cresça ainda mais, levando 
em consideração as projeções de reto-
mada do emprego e da renda no 
nosso país. “Na Amil, nossos 
esforços para vendas e re-
tenção de clientes não 
mudaram no período 
da pandemia. A estra-
tégia de investir em 
promoções e cam-
panhas para o corre-
tor deu certo, e regis-
tramos um acréscimo 
de 200 mil vidas no 
segundo semestre de 
2021, em relação ao ano 

anterior”, revela.
Os corretores podem utilizar a sua 

própria rede de clientes que já têm 
outros produtos contratados e ofertar 
o odontológico ou utilizar o produto 
como porta de entrada para atrair no-
vos clientes, tendo em vista o excelente 
custo-benefício e elevada qualidade 
de serviços e coberturas. “É co-
mum as empresas ofertarem 
o plano aos seus colabo-
radores na modalidade 
contratação livre, em 
que somente aqueles 
que tiverem interesse 
vão aderir ao plano 
assumindo 100% do 
custo. Ou seja, não há 
investimento por parte 
da empresa, fortalecendo 
ainda mais o argumento de 
vendas junto ao cliente”, acres-
centa Souza.

“Como argumento de venda, vale 
ressaltar para os consumidores os prin-
cipais benefícios da categoria: o preço, 
a qualidade e a melhora na autoestima. 
Aliado a isso, também é importante o 
conhecimento dos produtos oferecidos 
e suas características, de forma a fazer a 

recomendação mais adequada às 
necessidades dos clientes”, 

lembra Wieselberg.
Os planos odontoló-

gicos têm cobertura, a 
partir do plano mais 
básico, de tratamen-
tos das principais pa-
tologias odontológi-
cas e procedimentos 

preventivos, como res-
taurações, profilaxias, 

endodontia (tratamento 
de canal), próteses (coroas) 

e até cirurgias (exodontias), e tudo isso 
a um excelente custo-benefício, ainda 
mais quando comparado aos custos de 
um tratamento particular. “A conscienti-
zação do cliente está relacionada ao pi-
lar de Saúde Integral da SulAmérica, em 
que as saúdes física, emocional e finan-

ceira andam de mãos dadas, 
para que o indivíduo possa 

viver bem no presente e 
no futuro. O cuidado 

com a saúde bucal 
está intimamente 
relacionado a to-
dos estes pilares 
e esse argumento 
tem total sinergia 

com o olhar de cui-
dado da área de re-

cursos humanos com 
seus colaboradores”, diz 

o gerente.
A principal vantagem é man-

ter uma rede qualificada e ampla para 
realização dos mais diversos serviços, 
sempre que necessário, desde pronto-
-atendimento a cirurgias odontológi-
cas. “Na Amil, fazemos uma cuidadosa 
curadoria dos dentistas que compõem 
nossa rede credenciada, assegurando 
alta qualidade assistencial e segurança 
nos tratamentos. Outro benefício é per-
mitir uma melhor programação finan-
ceira para os clientes que contratam o 
benefício individualmente. A falta de um 
plano odontológico pode comprometer 
grande parte do orçamento familiar em 
caso de urgências”, explica o diretor.  A 
Amil Dental lançou, em setembro, uma 
campanha de vendas com abrangência 
nacional e descontos de até 20% nos 
planos odontológicos para pessoas físi-
cas e 10% nos planos empresariais, com 
produtos a partir de R$ 16,83.

Interesse dos clientes no produto cresce pelas 
vantagens de cuidar da saúde bucal com baixo custo

Robert Wieselberg, Amil Dental

Rafael Souza, SulAmérica
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Dicas para quemDicas para quem
está começando:está começando:

1 | Construa sua presença on-line através de 
um site bem montado e uma rede social bem 
organizada.

2 | Defina com critério os principais produtos 
que deseja trabalhar e foque na produção de 
conteúdo para atrair um público qualificado.

3 | Execute campanhas de prospecção de leads 
através do Google Ads e/ou Facebook/Instagram.

4 | Utilize as ferramentas de comunicação (redes 
sociais e SMS, e-mail marketing) para manter um 
diálogo com a sua base de clientes e aproveite a 
tecnologia para automatizar processos que você 
não conseguiria fazer por questões de tempo.

5 | Na internet, diferente da mídia impressa, é 
possível correção. Podemos alterar as campanhas, 
mudar os anúncios e ajustar de acordo com o 
andamento de cada ação. Isso muda o jogo todo.

Dicas para quem 
está começando:

Marketing Digital

O marketing digital é hoje um dos recursos mais impor-
tantes para as corretoras de seguros de todos os tama-
nhos, pois possibilita que a sua mensagem alcance 

um número maior de pessoas e disponibiliza ferramentas que 
podem otimizar essa comunicação, tornando as ações mais ba-
ratas em comparação à publicidade tradicional, ajudando em-
presas pequenas a se posicionarem como grandes, através de 
uma comunicação estratégica.

A Liliane Ferrari Consultoria ajuda corretores de seguros e ou-
tros profissionais liberais a entenderem a lógica das plataformas 
digitais, pensando no público a ser atingido, no conteúdo que se 
adeque e como destacar os diferenciais de seus serviços. “Todos 
os profissionais estão nas mídias sociais porque é uma vitrine em 
que podem mostrar como trabalham, seus diferenciais perante 
uma concorrência muito grande. Os consumidores estão lá, pois 
cada vez menos veem TV, cada vez mais assistem streamings 
que não têm propaganda e usam bloqueadores de anúncios”, 
aponta a titular da empresa, Liliane Ferrari. 

Ela lembra que essa divulgação não é exatamente um anún-
cio. “Não dá para pegar aquilo que seria veiculado como anún-
cio em uma revista e colocar num post, não vai funcionar. Temos 
que pensar em quais formatos aquela plataforma pede, o que 
funciona melhor, o que as pessoas querem ver, oferecer conteú-
do, ou seja, algo que seja de interesse do público e que ali você 
consiga colocar o seu serviço acoplado”, orienta.

Liliane cita ainda que é preciso ter frequência. “Não significa 
colocar dez posts por dia, mas fazer com que seu conteúdo apa-
reça mais de uma vez para uma pessoa de modo que ela come-
ce ali a pensar e a cogitar contratar seu serviço. O segredo da 
propagada (rede social tem técnica de propaganda, mesmo não 
sendo o mesmo formato) é conseguir repetir uma mensagem vá-
rias vezes de modo que vai construindo na cabeça do público a 
lembrança da sua marca”.

Segundo a especialista, o mais importante não é a quantidade de 
seguidores, mas as pessoas certas. “Quantos pedidos de orçamen-
to este post gerou? Quantos clientes trouxe? Vejo que as pessoas 
precisam entender melhor o que são mídias sociais, que existe téc-
nica, muitas vezes é importante fazer um curso on-line, contratar um 
profissional para ajudar no início”, aconselha. 

Thiago de Freitas, publicitário, atua há mais de dez anos com a 
categoria por meio do projeto Super Corretor de Seguros, um braço 
da Agência TGO que ajuda os profissionais na utilização da internet 
e do marketing digital. Para ele, uma importante habilidade que o 
corretor precisa ter é o conhecimento do seu público-alvo e, para 
quem está começando, a especialização em produtos ajuda a pro-

duzir conteúdo para engajar as pessoas na sua comunicação. 
“A partir desse conhecimento, são diversas as opções de fer-

ramentas disponíveis para executar suas ações, por isso é impor-
tante entender o tipo de campanha que deseja trabalhar, para 
que defina as ferramentas para tal execução”.

Ele cita ferramentas como o Canva, que podem ajudar na cria-
ção de material gráfico para conteúdo e anúncios, o próprio Face-
book e o Instagram Ads para alcançar mais pessoas, e o Google 
Ads para chegar até pessoas que estejam buscando seu produto. 

“O importante é entender que o marketing digital, para muitas 
corretoras, principalmente as pequenas, precisa ser considerado 
como uma parte do departamento comercial, não apenas uma 
forma de divulgação, mas um canal de geração de vendas e 
aquisição de novos clientes. Afinal, a sua empresa precisa estar 
onde seus clientes e potenciais clientes estão”, argumenta. “O 
marketing digital é mais sobre conserto do que acerto, então co-
mece o quanto antes e seja persistente, se especialize, estude so-
bre formas de alcançar o cliente ideal e seja consistente”, finaliza.

Especialistas dão dicas para os corretores aprimorarem suas estratégias de vendas no meio digital

     
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

     
     

       
            

                 Liliane Ferrari
Thiago de Freitas

Para maiores informações:
www.supercorretordeseguros.com.br | Instagram @lilianeferrari

https://supercorretordeseguros.com.br/
https://www.instagram.com/lilianeferrari/
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Entre os dias 5 e 7 de outubro, a Aconseg-SP realizou a 3a 
edição do Md&T,  Marketing Digital e Tecnologia. Nos dois 
primeiros dias, com os temas exatamente do evento, “Ma-

rketing Digital” e “Tecnologia”, o diferencial dessa edição foi a parti-
cipação das assessorias, que apresentaram cases de sucesso, entre 
eles, a implementação de um CRM com o conceito plataforma all in 
one, e o uso do Zimbra, um gerenciador de e-mail on-line. 

Convidado do painel “Tecnologia”, Gabriel Nery, gerente de Ino-
vação e Canais Digitais da Tokio Marine, mostrou o quanto a compa-
nhia está alinhada aos novos tempos. Inclusive, desde janeiro deste 
ano, por uma decisão do grupo global, ela passou a ser a 7a filial do 
mundo a ter um Inovation Lab, em São Paulo.

No último dia do encontro, o tema foi “Open Insurance, Inovação 
no Setor de Seguros”. Em comum, todos os participantes são favorá-
veis a essa inovação que visa, segundo a Susep, dobrar o tamanho 
do mercado. Porém, a velocidade como foi feita a regulamentação e 
os prazos para a implementação de suas fases, foram bem questiona-
dos, como também as Sociedades Iniciadoras de Serviço de Seguro 
(SISS), que limitam muito a participação dos corretores. Pelo crono-
grama, são quatro de implementação, a primeiras delas é até o dia 15 
de dezembro de 2021 e a última termina em 15 de março de 2023.

Os advogados especializados em seguros, Ludmila Báfero e Tha-
les Rodriguez, do escritório Demarest, fizeram as apresentações téc-
nicas da regulamentação. Ludmila falou sobre os principais objetivos 
da regulamentação com a criação de um ecossistema de open insu-
rance, entre eles, novos produtos, uma melhor precificação e o au-
mento da concorrência. Porém, ele só funcionará se o cliente permitir 
que seus dados sejam compartilhados.

“A própria norma coloca o cliente como o principal beneficiário, 
isso porque nesse ecossistema de open insurance ele poderá esco-
lher qual dado poderá ser compartilhado (pessoal ou de consumo 
de produtos). Compartilhado, isso vai gerar uma precificação mais 

exata do risco, fazendo com que a gente consiga diminuir o valor dos 
prêmios de seguro”, afirmou. 

Sociedades Iniciadoras de Serviço de Seguro (SISS)
No dia 1o de outubro deste ano, a Susep iniciou consulta pública 

para tratar do credenciamento e funcionamento das Sociedades 
Iniciadoras de Serviço de Seguro (SISS), o que inclui seguradoras e 
corretores, que poderão constituir ou se transformar em Sociedades 
Iniciadoras. A exigência é ter um capital mínimo de R$ 1 milhão e a 
SISS ser constituída como uma Sociedade Anônima (S.A). 

“Isso não é a realidade de todos os corretores e nem serão todos 
que terão interesse em fazer isso. Acredito que a norma coloca essa 
possibilidade de que as empresas se transformem ou se unam para 
fazer uma Sociedade Iniciadoras de Serviço de Seguro, mas não 
acho que isso é algo que substitui a outra, não é essa a intenção da 
norma”, avaliou Thales Rodriguez.

Na opinião de José Adalberto Ferrara, presidente da Tokio Marine, 
é preciso que haja uma melhor discussão sobre o tema. Ele defen-
deu a importância do corretor na distribuição de seguros e compa-
rou que esse mercado não é de comodities e nem como a venda de 
um geladeira, que pode ser comprada em qualquer ponto de venda. 
Também questionou se as SISS teriam a mesma qualificação dos cor-
retores e, principalmente, na hora de um sinistro. 

“Mesmo dentro dessa boa iniciativa da Susep, chamada de open 
insurance, é ter de fato uma melhor discussão sobre o papel dessas 
SISS e também adicionar os corretores nesse contexto para que pos-
samos fazer essa indústria securitária mais do que dobrar de tama-
nho, como é o desejo por traz da cena”. 

Com relação à consulta pública, Ferrara sugeriu aos correto-
res e às suas entidades representativas que olhem o contexto 
das SISS. “Já que está em consulta pública, ver se efetivamen-
te poderiam sugerir mudanças. Acho que esse é o momento 

Md&T

No painel sobre Open Insurance todos foram a favor da iniciativa da Susep. 
Porém, a forma da participação dos corretores foi bem questionada

Membros da diretoria (da 
esquerda para direita): 

Leandro Henrique, Jairo 
Christ, Helio Opipari, Marco 
Colantonio, Milton Ferreira 

e Ricardo Montenegro



17JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2021

Corretores têm se tornado, cada vez mais, consultores de seguros das mais diversas ordens, 
superando aquele estereótipo antigo do vendedor que desaparece após a assinatura e paga-
mento da apólice. Sem falar na questão da digitalização do serviço de corretagem, um movi-
mento intenso, importante e sem volta. 
Como dia 12 de outubro é considerado o Dia do Corretor, a Suhai Seguradora, que trata esse 
público como estratégico para o sucesso do seu propósito de democratizar o acesso à prote-
ção do patrimônio pela maior parte dos brasileiros proprietários de carro, moto e caminhão, 
decidiu premiar todos os corretores com até três cupons com 20% de descontos nos sites das 
marcas conhecidas pelos apaixonados por motos LS2 (viseiras e capacetes), AGV (casacos) e 
NORISK (capacetes). 
“Os nossos corretores desempenham um papel fundamental na atração de novos clientes e 

na retenção dos que já fecharam seguro com a gente. Esse mês será inteiramente dedicado a 
esses parceiros  sem os quais a democratização do seguro não se materializaria”, afirma a diretora de Marketing da Suhai 
Seguradora, Janaina Iziquiel. 
Ainda para celebrar esse mês, a companhia estendeu os mesmos cupons de prêmios aos clientes que fecharem um novo 
seguro de moto ou renovarem os seus na Suhai. De acordo com Janaina, essa é uma campanha que também tem como 
objetivo trabalhar a atração de novos clientes para a empresa. 
“O momento da pandemia fez crescer o número de profissionais motofretistas e esses profissionais, bem como os que 
utilizam suas motos com outros propósitos, também merecem esses benefícios”, completa a diretora.

Suhai premia corretores e motociclistas em outubro
No mês dedicado ao corretor, a empresa celebra dedicação, 
trabalho e ajudará na atração de novos clientes

Campanha

ideal, até para que a classe 
de corretores olhe o novo 
modelo de distribuição 
através da SISS e proponha 
mudanças para que a cate-

goria possa enquadrar-se nesse novo universo”. 
De maneira geral, Ferrara elogiou a iniciativa da Susep com 

o open insurance. “Sair de 3,5%, que é a nossa participação (no 
PIB), para 7%, como é nos mercados mais avançados, é música 
nos nossos ouvidos, mas temos que ouvir todos os players, in-
cluindo os corretores, em como fazer isso chegar lá. A intenção 
da Susep é ótima, não se pode perder o momento do open in-
surance, a questão é que temos que discutir como chegar lá”. 

Representatividade
Em nome do Sincor-SP, o vice-presidente da entidade, Boris 

Ber, falou das ações envolvendo o setor. “Estamos acompa-
nhando passo a passo o que está acontecendo e estamos de-
bruçados em todas as circulares. Nós temos 
trabalhado junto à Fenacor e à Câmara dos 
Deputados, temos todo um trabalho que está 
sendo feito da forma que tem que ser feito”. 

Ele lamentou que coisas importantes tenham 
sido deixadas de lado. “A minha pergunta é: por-
que essa discussão nesse momento, o que se 
pretende nesse primeiro momento? Ampliar o 
mercado e novos entrantes? E todos os nossos 
outros problemas como as associações de pro-

teção veicular, que correm soltas, os riscos declináveis e o Universal 
Life que não sai? Cadê os velhos problemas para serem resolvidos 
que estão guardados? Tem muita coisa que o mercado clama”.

Helio Opipari Junior, presidente da Aconseg-SP, agradeceu a to-
dos os participantes e fez uma análise do painel. “Fica muito clara 
a complexidade do assunto, a forma como ele está sendo tratado 
a uma velocidade muito acelerada, comparando com a velocidade 
que o mercado tem para absorver tudo”. Por outro lado, disse ele: 
“todo o mercado vê com bons olhos a disrupção, as mudanças que 
visam um maior crescimento do consumo de seguros no Brasil”.

Nos três dias, o Md&T,  Marketing Digital e Tecnologia, foi con-
duzido por Leandro Henrique, que é o coordenador do Comitê de 
Marketing, da Aconseg-SP. No encerramento, ele agradeceu a toda a 
equipe que fez o evento acontecer da melhor forma e deu uma dica 
para as assessorias. “De tudo o que vocês pegaram de conteúdo, 
agora é a hora de juntar as equipes, pensarem e planejarem seus 
projetos de ação para os próximos meses, levando em consideração 
todas as ferramentas que desfilaram por aqui ao longo dos dias”.

Md&T
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A fome é um problema global 
e ficou mais acentuada com a 
pandemia. Pelos dados do In-
quérito Nacional sobre Insegu-
rança Alimentar no Contexto da 
Pandemia da Covid-19, da Rede 
Brasileira de Pesquisa em Sobera-
nia e Segurança Alimentar (Rede 
Penssan), cerca de 20 milhões de 
pessoas no País estão passando 
fome. Em contrapartida, entre 54 
países avaliados, o Brasil está em 
100 lugar entre os que mais des-
perdiçam alimentos no dia a dia, 
conforme consta no “Índice de 
Desperdício de Alimentos 2021”, 
do Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (PNUMA). 
Por ano, no Brasil, são 23,6 tonela-
das de alimentos desperdiçados. 
No mundo, em 2019, 913 milhões 
de toneladas foram jogadas no 
lixo, o que representa 17% da pro-
dução total de alimentos do mun-
do. Isso equivale a 23 milhões de 
caminhões de 40 toneladas carre-
gados com alimentos. Portanto, a 
dica é comprar o que for consumir 
e, em tempos de pandemia, em 
que o delivery virou a bola da vez, 
atentar-se ao descarte correto das 
embalagens e, se possível, pedir 
para que elas sejam reduzidas na 
entrega do pedido. 
Para se ter uma ideia, somente 
no ano passado, os gastos nos 
aplicativos Rappi, iFood e Uber 
Eats cresceram 149% no País, 
segundo informações da Mo-
bills. Globalmente, pelos dados 
da startup espanhola Comprar 
Acciones, esse mercado cresceu 
27%, também no ano passado, 
passando de US$ 107 bilhões, 
algo em torno de R$ 575 bilhões.

SustentabilidadeSustentabilidade
Dicas deDicas de

O desperdício O desperdício 
          de alimentos          de alimentos

SEGUROSEGURO
para um mundo para um mundo maismais  A Aconseg-SP está com uma 

nova identidade visual. A lo-
gomarca da entidade ganhou 
uma releitura e agora está 
com as cores da bandeira do 
Estado de São Paulo (preta e vermelha). “A nossa logomarca foi muito baseada na 
da Aconseg-RJ. Nós pensamos em uma Aconseg nacional, em uma Confederação, 
e achamos que seria bom criar uma identidade do Estado de São Paulo. Com as no-
vas cores, nós estamos firmando uma posição de São Paulo”, disse o presidente da 
Aconseg-SP, Helio Opipari Junior. 
Segundo ele, a alteração da identidade visual é a primeira grande ação do Comitê de 
Marketing e um marco para a retomada. “O objetivo maior da Aconseg-SP é fortale-
cer as assessorias, se posicionando da melhor forma no mercado”, completa Leandro 
Henrique, responsável pelo Comitê de Marketing. Nesse sentido, a entidade tem foca-
do muito em tecnologia e marketing, por isso, a criação dos dois comitês.

Nova identidade visual

A convite do Clube dos Corretores de 
Seguros de São Paulo (CCS-SP), Helio 
Opipari Junior participou da live “Li-
nha de Frente”, em setembro, com as 
presenças de Alexandre Camillo, do 
Sincor-SP, Arnaldo Odlevati Junior, do 
CCS-ABC, e Arno Buchli, da UCS. Helio 
comentou o quanto o corretor já está 
mais alinhado às ferramentas digitais, 
sobre a criação dos dois comitês na en-
tidade, o de Tecnologia e o de Marketing, e os novos tempos. 
“Vemos a evolução que nós tivemos dentro da Aconseg-SP, as assessorias pres-
tando mais serviços com mais qualidade. Os novos desafios não são pequenos 
mas, com certeza, com grandes oportunidades para todos nós. O nosso pensa-
mento é o mesmo, ajudar o corretor a prosperar”.

Presidente da Aconseg-SP 
em live do CCS-SP

Em agosto, os executivos da Aconseg-SP e do Sincor-SP se reuniram para um bate-
-papo de relacionamento. Do lado da Aconseg-SP participaram o presidente, Helio 
Opipari Junior e membros da diretoria. Do lado do Sincor-SP estavam o presidente 
Alexandre Camillo e o 10 vice-presidente Boris Ber.

Um reconhecimento das assessorias junto ao canal corretor
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Aconseg-SP pelo Mercado

M A S  Q U E  U N  V I A J E , U N A  E X P E R I E N C I A

+ PRÊMIOScarros 0km
NA RODADA INTERMEDIÁRIA

Se destacar em um ano difícil não é PRA qualquer um e foi pensando 
nisso que preparamos o maior PRA de todos os tempos, um verdadeiro
PRA Super Campeões. Mais prêmios e mais vagas para a viagem internacional 
que neste ano será uma uma extraordinária experiência. Prepare-se para viver 
momentos incríveis e únicos.

Esperamos ver você com as malas prontas para viajar à incrível Barcelona

2021

Imagem meramente ilustrativa
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https://portal.sulamericaseguros.com.br/home.htm
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