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O que é Habilidade Técnica 
Superior?
É atingir os padrões mais exigentes.

É o toque humano que combina arte e ciência para 
criar algo único.

Temos a tendência em associar habilidade técnica 
superior a coisas físicas: vinhos finos, carros clássicos, 
móveis personalizados e estruturas diferenciadas.

Mas, e sobre a subscrição de seguros sob medida para 
proteger suas coisas únicas e valiosas? 

E o serviço por trás daquela cobertura quando você 
mais precisa - como sinistros e prevenção de perdas?

Seu negócio.

Seus funcionários.

Sua casa. 

As pessoas que você ama.

Coisas que precisam de uma proteção especial  
e de serviços.

Do tipo que a Chubb oferece.

Não apenas coberturas. Habilidade Técnica Superior.

Na Chubb você não estará apenas segurado. 

Chubb. Insured.SM
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Grupo Segurador Banco do Brasil 
e Mapfre: diretor-presidente nas 

áreas de automóvel, seguros 
gerais e affinities, Luis Gutíerrez 

traz vivência de mercados de 
seguros de outros países e 
foco em inovação e relação 

com corretores

Seguradoras destacam 
os produtos com grande 
potencial de vendas para 

o corretor esse ano

Saneamento básico: fatores 
para o atraso e os impactos 

no mercado de seguros

Empresa investe 
em campanhas 
de vendas e 
remuneração 
atrativas, explica o 
CEO, Júlio Cesar Felipe

Evolução do segmento 
traz diversas 
oportunidades para o 
mercado de seguros

De holding a uma 
única companhia, 
empresa é 
totalmente 
reestruturada com 
foco no cliente

Entrevista

Os mais pedidos de 2017

Relatório Cobertura

Caixa Seguradora Odonto

Proteção para pequenas 
e médias empresas

Novos tempos 
para a BR Insurance
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Edição 184 | Março l 2017 | Ano XXVI

É ESSENCIAL. É SEGURO. É SUHAI.

ACESSE JÁ O NOSSO SITE E FAÇA O SEU CADASTRO

• Exclusividade e expertise no produto contra furto e roubo.

• Aceitação, sem restrição, de TODAS as marcas, 
   anos e modelos de carros e motos.

• Aceitação de veículos blindados, tunados, rebaixados, 
   esportivos e importados.

• Aceitação de táxis, Uber, vans escolares e de carga, 
  food trucks, pick-ups, caminhões leves e veículos de coleção.

• Aceitação de motoboys e prestadores de serviços.

• Perfi l simplifi cado.

• Isenção de multas e taxas de cancelamento, 
   caso haja desistência do seguro.

• Sem vínculo de um contrato de rastreamento.

• Geração de carteira de novos clientes 
   (inclusive nas renovações).

• Comissão variável até 30% para cada 
   proposta transmitida.

COMO A SUA SEGURADORA 
CONTRA FURTO E ROUBO.

CORRETOR,

ESCOLHER A SUHAI
POR QUE

www.suhaiseguradora.com/corretor-seguros

Atualmente importante fonte de renda e emprego para a população, as 
pequenas e médias empresas (PME’s) também são um público estra-
tégico para o mercado de seguros. De acordo com o Sebrae, 98,5% das 

empresas no Brasil são micro e pequenas. 
A matéria de capa da edição de março da Revista Cobertura aborda como os 

players têm se estruturado para atender à crescente demanda de proteção para 
esse tipo de empresa. 

Outro fator que deverá impactar positivamente o mercado de seguros durante 
esse ano é a expectativa de retomada de crescimento econômico e, consequen-
temente, oportunidades de negócios. Nessa edição, executivos de seguradoras 
comentam sobre alguns produtos de seguros com potencial de vendas, como 
vida, previdência, saúde e até mesmo o automóvel, que deve retomar cresci-
mento, estimam as seguradoras.

O executivo entrevistado desse mês é o diretor-presidente nas áreas de auto-
móvel, seguros gerais e affinities do Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre, 
Luis Gutíerrez. Ele assumiu o cargo no início desse ano e da experiência em 
mercados de seguros da Argentina e República Dominicana, traz o foco em ino-
vação e relacionamento com corretor.

Em processo de reestruturação, a BR Insurance, antes holding, passa a atuar 
como companhia única. O objetivo da mudança, de acordo com o CEO da BR 
Insurance, Luiz Roberto de Salles Oliveira, é ampliar a participação junto aos 
clientes. Em entrevista à Revista Cobertura, o executivo compartilha alguns 
projetos da empresa.

Essa edição também conta com o Relatório Cobertura, que aborda como os 
atrasos em saneamento básico no Brasil impactam a sociedade e a indústria 
de seguros.

Bons ventos para o 
mercado de seguros

O site da 
Revista 

Cobertura 
está de 

cara nova!
Acompanhe as notícias do setor de seguros e tenha acesso a matérias 

exclusivas para o nosso canal. Acesse em www.revistacobertura.com.br

mailto:paulokato@skweb.com.br
mailto:camilaalcova@skweb.com.br
mailto:diagramacao@skweb.com.br
mailto:adm@skweb.com.br
http://www.revistacobertura.com.br
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acervo cobertura

As perspectivas em relação ao 
crescimento do seguro garan-
tia marcaram as páginas da 

edição 42 da Revista Cobertura, vei-
culada em 2005. 

A edição contou com duas matérias 
sobre o tema, sendo uma com a visão 
dos corretores, e outra, sob o ponto de 
vista de seguradoras. Em 2004, o ramo 
arrecadou R$ 200,6 milhões em prê-
mios, ou 50% de crescimento em com-
paração a 2003.

Em 2005, o seguro garantia ganha-
va espaço no mercado e contava com 

promessas de investimento governa-
mental em projetos de infraestrutura 
e agrobusiness.

Outro destaque dessa edição foi uma 
matéria sobre seguro transporte, com 
foco no problema da insuficiência de 
tecnologia por conta da condição pre-
cária de estradas e portos.

A cobertura do XXIII Encontro dos 
Corretores de Seguros de São Paulo, 
promovido pelo Sincor-SP, também 
fez parte da edição 42. Naquele ano, o 
evento reuniu mais de mil corretores 
do estado.

Revista Cobertura | Edição 42 – Ano XIV - 2005

Os leitores podem conferir as notícias da época na 
íntegra no Acervo Digital da Cobertura disponível em 

www.revistacobertura.com.br/arquivos/hotsite

Reprodução da capa da 42ª edição 
da Revista Cobertura (2005) e 
128ª publicação Cobertura

Seguro garantia conquistava mais espaço no mercado em 2005

Garantia em expansão

É ESSENCIAL. É SEGURO. É SUHAI.

ACESSE JÁ O NOSSO SITE E FAÇA O SEU CADASTRO

• Exclusividade e expertise no produto contra furto e roubo.

• Aceitação, sem restrição, de TODAS as marcas, 
   anos e modelos de carros e motos.

• Aceitação de veículos blindados, tunados, rebaixados, 
   esportivos e importados.

• Aceitação de táxis, Uber, vans escolares e de carga, 
  food trucks, pick-ups, caminhões leves e veículos de coleção.

• Aceitação de motoboys e prestadores de serviços.

• Perfi l simplifi cado.

• Isenção de multas e taxas de cancelamento, 
   caso haja desistência do seguro.

• Sem vínculo de um contrato de rastreamento.

• Geração de carteira de novos clientes 
   (inclusive nas renovações).

• Comissão variável até 30% para cada 
   proposta transmitida.

COMO A SUA SEGURADORA 
CONTRA FURTO E ROUBO.

CORRETOR,

ESCOLHER A SUHAI
POR QUE

www.suhaiseguradora.com/corretor-seguros

http://www.revistacobertura.com.br/arquivos/hotsite
http://www.suhaiseguradora.com/corretor-seguros
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Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre Luis Gutíerrez

E uma das novidades é o desenvolvimento de uma ferra-
menta. “Estamos trabalhando para oferecer mobilidade 
aos corretores para que eles tenham acesso a produtos 
e serviços pelo celular”, informa. Outra, é o desenvol-
vimento de um CRM que possa identificar as possibi-
lidades e necessidades dos atuais e futuros clientes 
dos corretores. “Uma ferramenta para que eles pos-

sam fazer o cross selling”, complementa. 

De fora para dentro
Luis Gutíerrez começou a sua carreira 

no mercado de seguros há 20 anos 
na Mapfre, na Espanha. “Comecei 
visitando corretores e clientes, 
batendo de porta em porta para 
vender seguros”, recorda-se. 
Também teve uma passagem 
pelo Brasil em 2011, por 11 
meses, dirigindo a área de res-
seguro corporativo. 

Posteriormente, e até o fi-
nal do ano passado, atuou na 
República Dominicana, onde a 
Mapfre tem uma parceria simi-
lar a do Brasil. “Lá, nós temos 
uma parceria com um banco 
parecida com a que temos aqui 
com o Banco do Brasil, não quan-

to ao tamanho, mas à fórmula, o 
que foi uma escola para mim com 

essa experiência”, comenta. 
Também da vivência em outros pa-

íses, o executivo aponta similarida-
des. “Quando comecei na Mapfre na 
Argentina, os corretores trabalhavam 
praticamente com o seguro de auto-
móvel, apenas 6% da população tinha 

Diretor-presidente do Grupo Segurador Banco 
do Brasil e Mapfre nas áreas de Automóvel, 
Seguros Gerais e Affinities, Luis Gutíerrez 

assumiu o cargo em janeiro desse ano, visitou cor-
retores de norte a sul do país, e elaborou um pro-
jeto de melhorias que já foi aprovado pelo comitê 
de direção da companhia.

Segundo ele, “a partir de conversas com os corre-
tores, desenvolvemos um projeto de trabalho para 
prover melhorias para eles, para nos adaptarmos às 
suas necessidades, e desenvolvermos produtos 
da forma que eles nos falem e da forma 
que os clientes queiram”, especifica. 

O que significa também revisar 
processos. “Eu sempre falo em 
revisar tudo: processos, serviços 
e produtos. Em sonhar, imaginar 
e pensar fora da caixa. Às vezes 
também é preciso revisar o que 
faz o maior sucesso para o ajus-
te fino, para oferecer melho-
res serviços aos clientes e aos 
nossos parceiros, os correto-
res, que são os olhos, a boca e 
a cara da companhia”, afirma. 

Ressaltando a importância 
desses profissionais, Gutíer-
rez comenta que um corretor 
fala com mais clientes em 
um único dia, do que um gru-
po segurador em um ano. “Por 
isso, é muito importante estar 
com eles e escutá-los. Eu quero 
ser a companhia favorita para os 
corretores e, para isso, temos 
que oferecer facilidades para 
o dia a dia deles”, destaca. 
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Por Karin Fuchs | karinfuchs@skweb.com.br

Da vivência em outros países, executivo 
do Grupo Segurador Banco do Brasil e 
Mapfre traz foco em inovação

Luis Gutíerrez
Grupo Segurador 
BB e Mapfre

mailto:karinfuchs@skweb.com.br
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Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre Luis Gutíerrez

um seguro de vida e 12% um seguro re-
sidencial; hoje a realidade é outra. Acre-
dito que acontecerá o mesmo no Brasil, 
mas multiplicado por 100, pois há mui-
to mais oportunidades”, afirma. 

Caminho que ele também presenciou 
na Europa. “A diversificação aconteceu 
como um reflexo de mudanças no mun-
do. Lá, os seguradores começaram a 
conscientizar as pessoas de que seguro 
é importante, e o desenvolvimento eco-
nômico também impulsionou isso”. 

E Gutíerrez pretende aplicar a fórmula 
no Brasil. “Eu sei como fazer. Por muito 
tempo, os corretores estiveram focados 
no seguro de automóvel e nós temos 
que dar para eles não apenas tecno-
logia, mas conhecimento de produtos 
e de técnicas de vendas para cada um 
deles. Ajudá-los a conhecer melhor o 
produto, acessar o cliente e orientá-los 
para a venda”, pontua.

Agenda em comum
Para desenvolvimento do mercado, o 

executivo defende que é preciso haver 
mais união do setor. “Nós somos con-
correntes, mas não somos inimigos. 
Acredito muito em termos uma agen-
da em comum para desenvolvermos o 
mercado, determinando as necessida-
des, os pontos importantes, envolven-
do toda a indústria de seguros e não 
somente as seguradoras”, especifica. 

Isso porque em sua opinião, o consu-
midor está acostumado com serviços 
com reciprocidade, comprar e experi-
mentar/usar. “Tem muita gente que não 
entende o que é pagar por algo e não 
usá-lo. Por isso, é preciso gerar uma 
conscientização que, consequente-
mente, irá gerar mais desenvolvimen-
to econômico, cultural e social no país. 
Nós fazemos um trabalho muito impor-
tante, que é igualizar a riqueza. Quem 
tem um seguro nunca perde”.

E nessa agenda, Gutíerrez também 
acredita que seria importante que as 
seguradoras compartilhassem mais 
informações, como já acontece com os 
seguros massificados e o de automó-
vel. “Isso seria bom para os clientes”, 
valida, acrescentando que junto à Su-
sep as companhias poderiam colaborar 
para que o órgão tenha o mesmo foco 
de desenvolvimento do mercado. “Nós 

temos que ter gente pensando 
no futuro e nós temos que atu-
ar”, sintetiza. 

Etapas
Há pouco tempo no cargo de 

diretor-presidente, Luis Gutíer-
rez conta que neste primeiro 
momento o foco será absoluta-
mente voltado aos corretores. 
“Antes mesmo de eu assumir 
o cargo, a primeira coisa que fiz 
foi visitar todas as nossas re-
gionais para falar com nossas 
equipes, com presidentes de 
sindicatos de corretores e com 
os próprios corretores, para 
perceber o que eles precisam, 
demandam, e quais pontos nós 
temos que melhorar”, revela.

Conforme suas palavras, “neste pri-
meiro momento, eu estou entendendo 
o mercado e vejo oportunidades imen-
sas. Sei que estamos passando por 
uma crise econômica, mas o país está 
atuando e há pessoas que estão atu-
ando. Eu que venho de fora vejo que os 
brasileiros estão se comparando a si 
mesmo, porém, 80% dos países latino-
americanos gostariam de estar como o 
Brasil, com as oportunidades que há”, 
enfatiza. E ele exemplifica: “é um país 
grande, com um consumo interno im-
portante, e que, ainda, uma pequena 
parcela da população tem o seguro de 
vida e o seguro residencial. Faltam as 
pequenas e médias empresas estarem 
cobertas com coberturas importantes 
e poucos profissionais têm um RC e a 
cobertura de invalidez temporária. As 
oportunidades são grandiosas e o que 
eu tenho em minhas mãos são produ-
tos, serviços, parceria com corretores e 
sistemas de comercialização”, detalha.

Para finalizar, o executivo diz que com 
foco não apenas nos corretores, mas 
também nos funcionários das correto-
ras, o grupo está desenvolvendo uma 
escola de negócios. “Nós temos uma 
universidade corporativa que até o mo-
mento é mais para o público interna, e 
um dos nossos projetos é a criação de 
uma escola de negócios para formar 
corretores e seus funcionários. A ideia 
é que ela seja online e presencial, em 
todo o país”, conclui.

O grupo tem mais de seis mil cola-
boradores, mais de 65 mil pontos 
de venda, somando corretores e 
agências bancárias. Em 2016, 
totalizou R$ 15,8 bilhões em 
prêmios emitidos e lucro líquido 
de R$ 2 bilhões; resultado 7,8% 
inferior quando comparado ao 
ano anterior. 

Destaques: No balanço conso-
lidado do ano, o grupo ficou com 
a liderança em Danos (20,1% de 
mercado) e em Agronegócios e 
Habitacional, com um crescimento 
de 12,2%, e com a vice-liderança 
em Seguro de Vida e Automóveis 
(17,0% e 12,6% de participação, 
respectivamente). 

Já os investimentos foram de R$ 
194,8 milhões em tecnologia da 
informação e infraestrutura, incluin-
do a criação de aplicativos, o de-
senvolvimento de campanhas para 
captação e fechamento de negócios 
no ambiente digital, e estudos de 
adoção de novas tecnologias, como 
computação cognitiva e novas pla-
taformas web e mobile com foco em 
autosserviço e apoio a vendas.

Grupo Segurador 
Banco do Brasil e Mapfre

“Quando comecei na Mapfre 
na Argentina, os corretores 

trabalhavam praticamente com 
o automóvel, somente 6% 

da população tinha um seguro 
de vida e 12% um seguro 

residencial; hoje a realidade é 
outra. Acredito que acontecerá 

o mesmo no Brasil ”
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Agende-se para 2017

Mapa de risco político destaca as principais 
ameaças para as empresas multinacionais

O Mapa de Risco Político 2017, pro-
duzido pela consultoria de risco e cor-
retora de seguros Marsh, em parceria 
com a BMI Research, analisa e classi-
fica mais de 200 países, com base nos 
riscos políticos, econômicos e opera-
cionais, que refletem na estabilidade 
dos países a curto e longo prazo. O 
Mapa é um instrumento que ajuda as 
empresas e os investidores a toma-
rem decisões estratégicas de aloca-
ção de seus investimentos.

De acordo com esta edição do estu-
do, os países com ameaças políticas 

mais elevadas seguem tendências ge-
ográficas em mercados emergentes, 
especialmente no Norte da África e no 
Oriente Médio – aspecto que reforça 
que a violência, o conflito e os distúrbios 
socioeconômicos dessas regiões conti-
nuam a afetar territórios como Síria, 
Sudão, Sudão do Sul, República Centro-
Africana e Iêmen. Já os países nórdicos 
como Noruega, Suécia, Dinamarca, Fin-
lândia e Islândia foram considerados os 
mais estáveis por apresentarem baixo 
índice de desigualdade econômica e 
instituições transparentes.

Protiviti lista os 10 maiores riscos para as empresas em 2017

Pesquisa da consultoria 
global envolvendo mais 
de 700 executivos de dife-
rentes países revela quais 
são os maiores receios dos 
líderes para os seus negó-
cios no próximo ano. Mudanças fre-
quentes na liderança política nacional, 
o rápido desenvolvimento da revolução 
digital, o terrorismo global e o aumen-
to dos custos na saúde são alguns dos 
riscos mais temidos pelas empresas no 
próximo ano. A constatação é da quin-
ta edição do relatório “Perspectivas de 
Executivos para os Principais Riscos em 
2017”, elaborado pela consultoria glo-
bal Protiviti em parceria com a Univer-
sidade Estadual da Carolina do Norte.

O estudo avaliou as preocupações 
mais latentes de 735 executivos de di-
versos segmentos da indústria nos Es-
tados Unidos, Europa e Ásia-Pacífico. 
Os riscos foram categorizados em três 
dimensões: macroeconômicos, estra-
tégicos e operacionais. De acordo com 

a pesquisa, 72% dos en-
trevistados indicaram que 
as incertezas associadas 
às condições econômicas 
terão um impacto signifi-
cativo sobre as empresas 

em 2017 e em maior medida do que 
nos anos anteriores. 

Muitos desses riscos apontados são 
relevantes para o mercado brasileiro. 
Os 10 maiores riscos identificados para 
os negócios em 2017 foram: condições 
econômicas no mercado doméstico e 
internacional, mudanças e escrutínios 
regulatórios, ameaças cibernéticas, 
inovações disruptivas e novas tecno-
logias, segurança da informação, ca-
pacidade de atrair talentos, a cultura 
da organização talvez não encoraje a 
identificação e escalonamento pontu-
ais das questões de risco, volatilidade 
nos mercados financeiros e moedas 
globais, resistência às mudanças no 
modelo de negócio e manter a fidelida-
de e reter clientes.

08 e 09 de junho
2º Congresso de Corretores de 
Seguros do Nordeste 2017
Organização | Sincor-PE
Local | Hotel Grand Mercure 
Summervile Resort – Porto de 
Galinhas – Pernambuco-PE
Informações | sincorpe@sincorpe.org.br

12 a 14 de outubro
20º Congresso Brasileiro dos 
Corretores de Seguros/ 4º 
Congresso Brasileiro de Saúde 
Suplementar e 19ª Exposeg
Organização | Fenacor
Local | Centro de Convenções 65, Rua 4, 
1400 – Setor Central,   Goiânia – GO
Informações | www2.fenacor.org.br/
congresso/20/

09 de novembro
XX Prêmio Cobertura-Performance 2017
Organização | Revista Cobertura

05 de abril
6º Encontro de Resseguro 
do Rio de Janeiro
Organização | CNseg
Local | Hotel Sofitel – Copacabana  
Rio de Janeiro-RJ
Informações | www.cnseg.org.br/cnseg

05 e 06 de abril
Fórum S2 - Gestão e Distribuição 
de Seguros Massificados
Organização | Fórum S2
Local | AMCHAM – Rua da Paz, 
1431 - São Paulo – SP
Informações | www.forums2.com.br

12 e 13 de abril
4º Colóquio de Proteção 
do Consumidor de Seguros
Organização | CNseg
Local | João Pessoa, Paraíba - PB
Informações | www.cnseg.org.br

1º de junho
9ª Conferência Internacional de 
Seguros da Insurance Europe
Organização | Insurance Europe
Local | Zurich, Suíça
Informações |www.insuranceeurope.
eu/9th-international-conference

mailto:sincorpe@sincorpe.org.br
http://www.cnseg.org.br/cnseg
http://www.forums2.com.br
http://www.cnseg.org.br
http://www.insuranceeurope
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Liberty Seguros investe em 
mulheres empreendedoras

A seguradora 
lança uma ini-
ciativa destina-
da a mulheres 
de todo o Brasil, 
com o objetivo 
de incentivar o 
espírito empre-
endedor. A ação, 
que acontecerá 
até maio no LinkedIn, oferecerá cem 
mentorias individuais para participan-
tes selecionadas e premiará três proje-
tos com valores de R$ 5 mil, R$ 10 mil 
e R$ 15 mil.

“Desde o lançamento do Mulheres 
Seguras, em 2015, a Liberty Seguros 
tem estreitado seu relacionamento 
e aprendido muito com as mulheres 
empreendedoras”, diz Patricia Chacon 
(foto), diretora de marketing e estra-
tégia da Liberty Seguros. “Acredita-
mos na força dessas mulheres, que 
enfrentam diariamente os desafios de 
ter o próprio negócio, e essa iniciativa 
é uma maneira de apoiá-las para que 
realizem seus sonhos e conquistem 
ainda mais sucesso”.

negócios & empresas

Circular nº 546 - boa medida da Susep para o D&O

Por meio da Circular nº 546, publicada 
no dia 23.2.2017, a Susep adotou 
boa e salutar medida para solucionar 
os graves problemas derivados da 
malfada Circular nº 541/2016, que 
agora se encontra com os seus efeitos 
jurídicos suspensos, tal qual solicitado 
pelas entidades do mercado segurador, 
dentre elas a AIDA Brasil, a Fenseg, a 
ABGR, a Fenaber, além da Comissão de 
Seguros da OAB/SP. 

A suspensão da norma, em princípio, 
se dará por 90 (noventa) dias, com o 
objetivo, embora não estampado na 
circular, de reunir representantes do 
setor para melhor analisar as diretrizes 
ideais na regulação do seguro de RC na 
modalidade D&O.

As próximas semanas serão de 
muito trabalho para os executivos 
integrantes do Grupo de Trabalho criado 
para analisar o assunto, afinal, será 
preciso reiterar aos representantes da 
Susep as graves consequências dos 
equívocos inseridos na Circular nº 541, 
como, por exemplo, proibir a utilização 
do conceito de All Risks, a imposição de 
responsabilidade solidária da tomadora 
com os executivos detentores de cargos 
de gestão, a definição de LMG vinculada 
ao mesmo fato gerador, impedir o uso 
de garantias como “custos de defesa” 
na forma de verba principal, bem como 
criar entraves inadmissíveis à sua 
contratação por empresas de capital 
aberto com ações em bolsa.

Enfim, abre-se uma nova porta da 
esperança com essa atitude de elevado 
bom senso do órgão regulador, que 
demonstrou rara sensibilidade com 
a necessária evolução do mercado 
segurador brasileiro.

Sergio Ruy 
Barroso de Mello   
vice-presidente da 
AIDA Internacional
sergiom@pellon-
associados.com.br

Hospital Previna apresenta novidades

Em evento promovido pelo Hospital 
Previna, em fevereiro, em São Paulo, 
foram apresentadas novidades da 
empresa para clientes do segmento 
corporativo. 

“Atuamos há 30 anos na região 
noroeste da cidade de São Paulo e 
grande São Paulo e tentamos desde 
o início nos especializar no atendi-
mento das classes economicamente 
denominadas C e D”, comenta José 
Luiz Ranieri (foto), presidente do Gru-
po Plena Saúde, do qual os hospitais 
Previna fazem parte.

Ele destaca alguns esforços da em-
presa, como investimento no corpo 
clínico e tecnologia. Atualmente o 
Hospital Previna conta com quatro 
unidades, em Parada de Taipas, em 
São Paulo, além de Caieiras, Franco 
da Rocha e Francisco Morato.

Uma das novidades é a obra fina-
lizada na unidade de Parada de Tai-
pas, que agora conta com UTI Adul-
to, pediátrico e neo-natal, e salas 
de centro cirúrgico. 

No fim do 
ano passa-
do, houve 
também a 
aquisição do 
Hospital Pre-
vina Franco 
da Rocha, 
unidade hos-
pitalar, que 
assim como a unidade de Parada 
de Taipas, funciona 24 horas. Já os 
hospitais de Caieiras e Francisco 
Morato são policlínicas, com di-
versas especialidades e modelo de 
pronto-atendimento.

Outras novidades são o sistema 
de gestão hospitalar e prontuário 
eletrônico, um sistema de captura 
para diagnóstico por imagem, agen-
damento web, ativação dos serviços 
de internação na unidade de Taipas, 
novos serviços de endoscopia, on-
cologia, referenciamento em mater-
nidade, além de questões referentes 
a saúde ocupacional. (Camila Alcova)
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Autoglass marca 
presença na 
5ª Convenção 
Nacional Lojacorr

Bradesco Auto Center 
comemora uma década

A Autoglass esteve pre-
sente na 5ª Convenção 
Lojacorr que aconteceu no 
Expo Unimed Curitiba. A 
Convenção é considerada 
um dos mais tradicionais 
eventos da área de segu-
ros no Brasil e contou com 
canais diretos para conec-
tar corretores. 

Estiveram presentes vá-
rios stakeholders do mer-
cado securitário e mais de 
800 corretores. Como pa-
trocinadora, a Autoglass 
teve sua marca divulgada 
nos materiais de divulga-
ção do evento e sorteou 
presentes aos corretores 
participantes. 

A Autoglass foi repre-
sentada por Eduardo Borges, Diretor 
de Serviços, e pelos Executivos de Con-
tas da sua equipe Comercial, Eduar-
do Noronha, Thiago Schmid e Ricardo 
Martins. Eles tiveram a oportunidade 
de assistir Painéis de Seguradoras par-
ceiras, palestras com temas pertinen-
tes ao mercado, trocar contatos e in-
formações sobre toda a operação com 
os presentes.

O Bradesco Auto Center (BAC) com-
pleta 10 anos, com 30 unidades, em 
16 Estados.  Os números dão uma di-
mensão da importância do BAC peran-
te os clientes e os corretores. Desde 
fevereiro de 2007, quando a empresa 
começou a operar o primeiro BAC, em 
Porto Alegre/RS, foram contabilizados 

negócios & empresas

Março, mês do jubileu de prata da Ameplan Saúde

No próximo dia 27 de Março a 
Ameplan estará completan-
do 25 anos, idade extrema-
mente jovem para absorver 
e se moldar às exigências 
do mercado e extremamente 
madura pela incrível jorna-
da vivida ao longo do tempo, 
diante das grandes mu-
danças que ocorreram no 
país e no mundo.

“Não é a toda hora que 
uma empresa chega aos 
25 anos”, comenta José 
Silva dos Santos, diretor 
administrativo financeiro 
da operadora e que está 
vibrante pela oportuni-
dade de estar na Ame-
plan exatamente nes-
te momento histórico, 
quando os resultados se 
apresentam tão positivos 
e consolidados.

“Muita gente boa pas-
sou por aqui ao longo 
dos anos”, continua “con-
tribuindo com energia 
e inteligência na cons-
trução sólida da nossa 
marca, que conquistou 
a confiança das pessoas 
e hoje já é reconhecida 
no mercado pela exce-
lência no atendimento 
aos seus beneficiários. É 
muito gratificante estar 
vivendo este momento 
junto com nossa equipe 
e desfrutar das alegrias 
conquistadas e os desa-
fios que estão por vir”, 
finaliza.

A Ameplan sempre foi 
uma empresa moderna e antenada 
com as inovações ocorridas no mer-
cado e vem se reinventando com 
criatividade e profissionalismo. Nos-
so modelo de Gestão Profissional é 
composto por uma equipe afinada, 
totalmente comprometida com o no-
bre objetivo de proporcionar o que há 
de melhor em termos de saúde e qua-
lidade de vida para seus clientes.

O jubileu de prata da 
Ameplan será marcado 

por um evento especial, 
quando será apresen-
tado o novo vídeo insti-
tucional e todos conhe-

cerão a nova identidade 
visual da operadora.

mais de 600 mil 
a t e n d i m e n t o s 
aos segurados do 
Bradesco Seguro 
Auto e a tercei-
ros. Somente em 
2016, foram re-
gistrados cerca de 75 mil atendimentos.
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André Santos, 
corretor de seguros 
e palestrante, 
além de autor 
de cinco livros 
específicos para 
comercialização 
de seguros com 
cerca de 35.000 
exemplares 
vendidos.  

Especialista em 
comunicação de venda para esse 
mercado, é também diretor da Treinaseg 
Consultoria e Treinamentos em Seguros. 
Tel.:(11) 3662-0756 - www.treinaseg.
com.br  - andre@treinaseg.com.br

Seja um vendedor e não 
um visitador comercial

Alguns profissionais, por já 
estarem habituados em falar de 
seguros com seus clientes, acabam 
se esquecendo de que, como 
corretores de seguros, sua função 
é a de vender e não apenas a de 
serem simpáticos e solícitos e, assim 
sendo, é fundamental estarem 
prontos para concretizar a venda.

Segundo o especialista em vendas 
Raúl Candeloro, 50% de todas as 
negociações terminam sem que o 
vendedor solicite a venda ou mesmo 
uma reunião subsequente e a maioria 
dos negócios são fechados apenas 
depois da quinta vez que o vendedor 
pede ao cliente uma decisão. Isso 
demonstra que a capacidade e a 
disposição para solicitar o fechamento 
do negócio podem ser um fator 
decisivo na sua carreira.

Não se sinta constrangido em 
buscar sempre o fechamento da 
venda. Faça-o com confiança e 
determinação. Tenha em mente 
que qualquer objeção que for feita 
pelo cliente, será em relação ao 
seguro que está sendo vendido e 
não a você, profissional de vendas 
– e as objeções existem para 
serem superadas. Fechar negócios 
é o que realmente fará você 
alcançar os seus objetivos.

Sucesso e Boas Vendas!

Seguros de vida e previdência privada devem crescer este ano

Após uma variação de 4% 
ao ano, em 2016, a evolução 
do seguro de pessoas 
apresenta projeções 
melhores para 2017. A 
informação é o destaque da 
edição de janeiro da Carta 
Conjuntura do Setor de 
Seguros, publicação mensal 
assinada pelo Sincor-SP.

O aumento da confiança em 
diversos setores, em conjunto com a 
previsão da reforma da previdência, 
sinalizam um momento de avanço 
que levará implicações diretas nos 

setores de seguros de 
vida e previdência privada. 
“Se antes não estava 
clara a importância de 
o corretor de seguros 
apostar nos ramos de 
pessoas, conhecer melhor 
e oferecer os produtos de 
vida e previdência para seus 
clientes, chegou a hora. A 

longevidade é assunto recorrente 
e facilita a formação da cultura do 
seguro no brasileiro”, defende o 
presidente do Sincor-SP, Alexandre 
Camillo (foto).

Confiança das seguradoras cresce pelo segundo mês consecutivo

Out.16
116,6
105,4 

121,1 
114,1

Dez.16
96,4
94,2 

98,4
96,3 

Nov.16
106,9
98,0

109,4
104,7

Jan.17
104,5 
102,1 

110,0
105,5 

Fev.17
112,4
107,0

124,4 
114,4 

Pelo segundo mês consecutivo, 
a confiança do setor de seguros 
subiu. O Índice de Confiança e Ex-
pectativas das Seguradoras (ICES), 
por exemplo, passou de 104,5 para 
112,4, uma variação de 7,5%. Os 
demais indicadores, que demons-
tram as expectativas das ressegu-
radoras, corretoras e do setor como 
um todo, também apresentaram 

resultados favoráveis.
Em relação às expectativas para da-

qui a seis meses, 67% das corretoras, 
61% das seguradoras e 50% das res-
seguradoras, acreditam que o cres-
cimento da economia brasileira será 
melhor; e 62% das corretoras, 58% 
das seguradoras, e 50% das ressegu-
radoras, estimam que a rentabilidade 
do seu setor será igual.

SulAmérica inaugura filial em Petrolina (PE)

Seguradora acaba de 
abrir sua filial em Petro-
lina, em Pernambuco. A 
nova unidade reforça a 
presença da companhia e 
o atendimento a correto-
res na região, considerada 
estratégica pela segura-
dora. “A SulAmérica abre 
as portas desta nova unidade comer-

cial com o objetivo de 
intensificar sua atuação 
na região e oferecer aos 
corretores total suporte 
para o desenvolvimento 
do mercado de seguros 
local”, comenta o diretor 
da Regional Norte e Nor-
deste da seguradora, José 

Henrique Pimentel.

http://www.treinaseg
mailto:andre@treinaseg.com.br
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Hospitais NEXT Saúde 
recebem acreditação

Laboratórios do 
Hapvida recebem 
certificação de 
qualidade

A Organização Nacio-
nal de Acreditação (ONA) 
acaba de reconhecer seis 
hospitais da rede NEXT 
Saúde pela qualidade e 
pela segurança dos ser-
viços prestados. Em São 
Paulo, o Hospital da Luz, 
na Vila Mariana, e o Hos-
pital NEXT São Bernardo 
receberam o selo de ex-
celência ONA III, enquanto 
os hospitais NEXT Santo 
Amaro e NEXT Butantã 
alcançaram a categoria 
ONA II Pleno – a mesma 
conquistada pelos hospi-
tais Mário Lioni e Pasteur, 
no Rio de Janeiro.

A acreditação é um mé-
todo de avaliação e certifi-
cação que busca, por meio 
de padrões previamente 
definidos, promover e 
garantir a qualidade e a 
segurança da assistência 
no setor de saúde. É rea-
lizada de forma voluntária 
e, como ferramenta de 
gestão, contribui para a 
melhoria do desempenho 
das unidades hospitala-
res, identificando pontos 
operacionais a serem aperfeiçoados, 
promovendo cooperação interna e 
mantendo conformidades. A metodo-
logia aplicada pela ONA é reconhecida 
pela ISQua (International Society for Quali-
ty in Health Care), associação parceira da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
que conta com representantes de ins-
tituições acadêmicas e organizações de 
saúde de mais de cem países.

Os laboratórios do 
Sistema Hapvida foram 
classificados como ex-
celentes pelo Programa 
Nacional de Controle de 
Qualidade, patrocinado 
pela Sociedade Brasi-
leira de Análises Clíni-
cas (SBAC). O programa 
qualifica, ao longo do 
ano, o desempenho de 
laboratórios de todo 
Brasil. Os certificados 
da classificação, relati-

vos a 2016, foram entregues em ja-
neiro último. 

Os laboratórios do Hapvida estão 
passando por uma reestruturação no 
seu parque tecnológico, sendo pre-
parados para novos crescimentos 
da operadora de saúde. As unidades 
possuem tecnologia de ponta para 
exames laboratoriais de urgência, ele-
tivos e de pacientes internos.

Bradesco Saúde amplia sua rede referenciada

Em 2016, o Programa de Ampliação 
da Rede Referenciada possibilitou o 
aumento de 2% no número de referen-
ciados da Bradesco Saúde (em relação 
a dezembro/15). Uma recente aquisição 
para a rede foi o Hospital CopaStar, no 
Rio de Janeiro. 

O Hospital CopaStar – integrante da 
Rede D’Or São Luiz – está disponível aos 
segurados dos planos Premium, Nacional 
Plus e Internacional* da Bradesco Saúde. 
São diversas especialidades oferecidas 
no novo hospital – localizado em Copaca-
bana, no Rio de Janeiro – além do aten-
dimento de Emergência 24h, possuindo 
elevada tecnologia em equipamentos e 
assistência médica qualificada.
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Para incentivar os corretores na 
venda de planos odontológi-
cos, a Caixa Seguradora Odonto 

criou a campanha “Motivos para Sorrir” 
com uma premiação gradual que chega 

a R$ 37,5 mil para contratos fechados a 
partir de três mil vidas. “Eu desconheço 
outra premiação para o odonto maior que 
essa no mercado”, diz Júlio Cesar Felipe, 
CEO da Caixa Seguradora Odonto.

A empresa tem sob seu guarda-chuva 
550 mil vidas e com a campanha a meta 
é conquistar mais 20 mil. No ano pas-
sado, foram desembolsados R$ 280 
mil em premiações. “O corretor vende 
o PME e o corporativo, dois produtos 
que estamos com campanhas no ar 
para movimentar este mercado”, revela 
o executivo. Já os planos individuais são 
vendidos no balcão das 4,3 mil agências 
da Caixa Econômica Federal no país. 

Para mostrar como o mercado é pro-
missor, ele compara que em janeiro 
deste ano, o saúde perdeu 190 mil vi-
das e o odonto ganhou 60 mil benefi-
ciários. “As empresas estão baixando o 
tíquete do saúde e, em compensação, 
oferecendo odonto para os funcioná-
rios. Está havendo uma conscientização 
de que é um benefício importante, além 

disso, ele é muito barato. Em nenhum 
país do mundo o odonto é comercializa-
do com o preço que temos aqui”, afirma. 

Modelo
Segundo Júlio Cesar Felipe, pelo Bra-

sil ter o maior número de dentistas 
do mundo isso facilita implementar 
o modelo de credenciamento e pa-
gamento pelos serviços prestados. 
“No resto do mundo essa fórmula não 
funciona, pois você tem uma cobertu-
ra importante do governo e as demais 
estão dentro do saúde. A venda não é 
separada”, compara.  

Mas para ele ainda há um longo cami-
nho a percorrer. “O Brasil tem uma opor-
tunidade ímpar de fazer este mercado, 
ele é positivo, está crescendo, mas po-
deria crescer muito mais. Apenas 10% 
da população no país têm o odonto, nos 
Estados Unidos este percentual é de 
60%. Não entendemos porque ele ainda 
tem metade do número de participan-
tes do sistema de saúde”. 

Júlio Cesar Felipe
Caixa Seguradora Odonto

Por Karin Fuchs | karinfuchs@skweb.com.br

Na contramão do saúde, eles 
ganham novos beneficiários e a
Caixa Seguradora Odonto foca nos 
corretores com campanhas de 
vendas e remuneração atrativas

oportunidade odonto

mailto:karinfuchs@skweb.com.br
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Com base em dados da 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), em ja-
neiro deste ano havia cerca 
de 47,6 milhões de benefi-
ciários em planos médico-
hospitalares e 22,2 milhões 
em planos exclusivamente 
odontológicos. 

Na opinião do executivo, 
um dos motivos para essa 
diferença em número de 
vidas é que o saúde (comis-
são) é mais atrativo para o 
corretor. “Ele se esforça mais para ven-
der este produto do que o odonto, e o 
que temos feito é oferecer uma remu-
neração adequada e constantemente 
temos campanhas que agregam mais 
valor na remuneração dele”, acrescenta. 

Por outro lado, é uma venda menos 
trabalhosa quando comparado os dois 
produtos. “O odonto é uma venda de 
conscientização. O tíquete é baixo e a 
cobertura é muito extensa. Já o saúde 
é mais complexo, o cliente quer sa-
ber qual é a rede credenciada no país 
inteiro. No odonto, por exemplo, dis-
ponibilizamos pelo aplicativo 
toda a rede com geolocaliza-
ção”, comenta.

Em relação à sinergia com a 
Caixa Seguros Saúde, ele diz 
que neste momento eles es-
tão trabalhando mais as con-
tas PMEs do que as corporati-
vas. “Nós estamos oferecendo 
o odonto junto, não embuti-
mos no produto, pois isso se-
ria venda casada. Oferecemos 
os dois de forma separada 
para os clientes”, esclarece. 

Na linha PME, Júlio Cesar Felipe fala 
que a venda é muito otimizada e que 
o mercado midle corporate é muito vol-
tado ao corretor. “E ele é remunerado 
nas mesmas condições, como se tives-
se trazido o negócio. Eu levo o negócio 
para ele e pago o mesmo. Se o cliente 
diz que tem corretor, nós o remunera-
mos e temos uma equipe que o visita 
para dar todo o apoio”, especifica. 

Outro braço é a Par Corretora, que é a 
área comercial da seguradora. “Ela não 
é mais uma corretora, ela distribui nos-
sos produtos pelos corretores e não fica 

com parte da comissão. A Caixa Segu-
radora é sócia dela”. 

Facilidades para o corretor
No dia a dia, os corretores contam com 

o portal eletrônico com todas as infor-
mações em relação às propostas, ao 
pagamento de comissão, entre outras 
funcionalidades. “O atendimento pessoal 
é quase inexistente, pelo portal eles têm 
acesso a todas as informações. O nosso 
atendimento é visitando-os, nós temos 
uma equipe o dia inteiro na rua para fo-
mentar negócios”, informa.

Segundo o executivo, na linha PME, de 
duas a 200 vidas, os grandes corretores 
estão montando estruturas que eles 
chamam de varejo. “Eles perceberam 
a importância deste segmento. E um 
diferencial importante para eles é que 
como o nosso negócio é todo eletrôni-
co, ele pode vender o PME pelo tablet”. 

Na prática, a oferta do produto para 
as PMEs é muito automática, o tarifa-
dor está no site, e quando a proposta é 
fechada o cliente recebe um e-mail para 
fazer o upload de vidas e do contrato 
social. “Nós otimizamos muito a venda 

para o corretor e o odonto é uma for-
ma de blindar o cliente. E na medida em 
que ele tiver um volume nesta carteira, 
ele terá uma boa remuneração”, diz. 

Oferta
Nas palavras de Júlio Cesar Felipe, 

“o produto odonto é bem parecido 
entre as diferentes operadoras e se-
guradoras, pois a ANS determina o rol 
mínimo que na verdade cobre quase 
tudo. Nós procuramos agregar ser-
viços na cobertura, como descontos 
em farmácias, assistência residencial, 
assistência 24 horas para tratamento 
dentário e um consultório móvel para 
emergências”, cita. 

Em todo o país, a Caixa Seguradora 
Odonto tem uma rede de mais de 7,5 
mil dentistas. “Por enquanto, nós não 
temos cobertura internacional, mas a 
Caixa tem filiais na Argentina e Colôm-
bia, e estamos conversando sobre isso”, 
revela. Com sede em Alphaville, em São 
Paulo, e filiais em Porto Alegre (RS), Rio 
de Janeiro (RJ) e Salvador (BA), a Caixa 
Seguradora Odonto é uma das únicas 
unidades da Caixa Seguradora que não 
fica em Brasília (DF).

No quadro societário da Caixa Segura-
dora está a CNP Assurances, uma das 
maiores seguradoras da França, com 
51% de participação e os demais 49% 
são da Caixa Econômica Federal. 

Para finalizar, o executivo comenta 
sobre a possibilidade de aquisições, 
mas frisa que a meta é crescimento 
orgânico. “Tendo uma boa oportu-
nidade, sempre estaremos atentos. 
Mas temos um time comercial e acre-
ditamos que é nesse caminho que ire-
mos crescer”, conclui. 

Parte da Caixa Seguradora, formada pela união da 
CNP Assurances e a Caixa Econômica Federal, a 
Caixa Seguradora tem 550 mil beneficiários, 7,5 
mil pontos de atendimento, mais de 25 mil 
opções de atendimento em todo o Brasil. Sediada 
em Alphaville, em São Paulo, conta com filiais em 
Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA).

Caixa Seguradora Odonto

“O Brasil tem uma oportunidade 
ímpar de fazer este mercado, 
ele é positivo, está crescendo, 

mas poderia crescer muito mais. 
Apenas 10% da população no 

país têm o odonto ”

oportunidade odonto
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É perceptível que a cada dia há 
mais micro, pequenos e médios 
empresários no Brasil. São ne-

gócios que nascem da necessidade de 
um profissional de trabalhar e susten-
tar a sua casa, muitas vezes por cau-
sa de desemprego, por não conseguir 
mais oportunidade no mercado ou até 
mesmo por um desafio pessoal. Por 
isso, essas empresas são consideradas 
a principal força motriz da economia 
brasileira, já que são a maior fonte de 
renda e emprego para a população. 

Segundo levantamento da PwC Bra-
sil, empresa de auditoria e consultoria, 
dos mais de seis milhões de empresas 
de todos os tamanhos que operam no 
Brasil, quase 500 mil são pequenas e 
médias. Outras 100 mil são compa-
nhias de grande porte ou de origem 
transnacional. As restantes são mi-
croempresas de escala e receita muito 
pequenas. Ainda conforme o estudo, 
o poder das PME’s fica evidente em 
sua participação de 30% no PIB. O seg-
mento emprega mais pessoas do que 
qualquer outro: 10,1 milhões de em-
pregados em pequenas empresas e 5,5 

milhões nas médias.
De acordo com o Sebrae, 98,5% do 

total das empresas no Brasil são mi-
cro e pequenas na economia brasileira. 
Destas, 53,4% são do comércio, ou seja, 
mais da metade do PIB do comércio é 
gerado por pequenos negócios. Se-
gundo a Agência Nacional de Notícias 
do Sebrae, somente no mês de janeiro, 
houve geração de 27,3 mil novas vagas 

em micro e pequenas empresas. 
Com esse cenário se desenha um 

“oceano azul” de oportunidades para o 
mercado de seguros. As PME’s suprem 
a expectativa de crescerem cada dia 
mais no Brasil. É por isso que surgem 
também produtos específicos para em-
presas com essas características.

Para a Amil, as PME’s são um públi-
co estratégico, tanto que, desde 2014, 

a empresa conta 
com uma equi-
pe exclusiva para 
suporte a essa 
categoria. “Bus-
camos atuar de 
forma inovadora, 
desenvolvendo 
produtos com 
cobertura médica 
e odontológica 
c u s t o m i z a d o s , 
para todos os ní-
veis hierárquicos 
e portes de em-
presa, e linhas 
que vão desde 
planos regionais 

Por Tany Souza | tanysouza@skweb.com.br

Players colocam esse setor como 
foco de crescimento

mercado PME

mailto:tanysouza@skweb.com.br
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– como o NEXT Saúde – até os conside-
rados premium – caso da One Health. 
Um exemplo de inovação é o Amil Life, 
plano disponível no Rio de Janeiro e em 
São Paulo, que tem como foco a aten-
ção primária e os cuidados integrados 
desde a prevenção”, explica o diretor 
corporativo, Marco Antonio Ferreira.

A visão da LTSeg também é de cres-
cimento do mercado para PME’s, que 
acredita que, com a crise da infraes-
trutura no Brasil, o setor tende a ser o 
grande viés de crescimento para o mer-
cado segurador. “A LTSeg tem um pla-
nejamento estratégico especialmente 
voltado para PMEs, com produtos e 
soluções diferenciadas que vão desde 
a redução com o custo dos chamados 
seguros de pessoas ou benefícios, im-
plementação de segurança patrimonial 
com seguros empresariais e de respon-
sabilidade civil, até soluções de plane-
jamento financeiro, com seguros como 
D&O, garantias, dentre outros. O me-
lhor programa de seguros consideran-
do esses pilares deve ser definido me-
diante a análise detalhada da operação 
da empresa, o que deve ser feito por 
um consultor especializado e que tenha 
condições de apresentar soluções de 
forma macro”, conta Bruna Timbó, dire-
tora da LTSeg.

Conforme Leonardo Semenovitch, di-
retor presidente da Travelers no Brasil, 
quando se trata de PMEs, a fragilidade 
se torna maior, o que faz com que as 
oportunidades no setor sejam enor-
mes. “Temos soluções em quatro li-
nhas de negócios: riscos patrimoniais, 
responsabilidade civil, riscos de enge-

nharia e linhas financeiras 
(D&O e E&O). Para cada 
uma delas, temos diver-
sos produtos e coberturas 
que atendem às expecta-
tivas de nossos correto-
res parceiros e podem ser 
customizadas de acordo 
com as necessidades e os 
setores de atividade de 
nossos clientes”.

O segmento também é 
um dos alvos prioritários 
de negócios para a MetLi-
fe, principalmente pelas 
oportunidades de cresci-

mento do setor, já que a penetração dos 
seguros de vida e odontológicos ainda é 
pequena nesse mercado. “O fato de ser-
mos especializados nos favorece nesse 
segmento, pois temos uma expertise 
que beneficia não só o corretor, mas 
também o cliente”, ressalta Raphael de 
Carvalho, presidente da MetLife.

Para Renato Biffi, gerente técnico de 
vida da Mitsui Sumitomo Seguros, o 
seguro de vida em grupo para PME’s 
é uma grande oportunidade para um 
crescimento sólido e sustentável, pela 
vasta possibilidade de oferta. “Assim, 
atendendo às pequenas e médias em-
presas que ainda não possuem seguro 
de vida em grupo e também àquelas 
que já possuem, porém, que procuram 
melhorar seus seguros atuais agregan-
do mais serviços e coberturas e bus-
cando praticidade operacional e tecno-
lógica junto à seguradora”.

Também de olho no potencial desse 
mercado e na demanda de produtos 
e soluções para o setor de serviços, 
a Tokio Marine passou a investir for-
temente no desenvolvimento de se-
guros específicos para o segmento 
de PME. “A companhia possui equipe 
de subscrição e precificação dedicada 
- que atua com análise do mercado e 
necessidades dos diversos segmentos 
-; produtos segmentados por nichos 
com coberturas exclusivas; amplo 
suporte ao corretor; oferta de geren-
ciamento de risco, como serviços de 
termografia; e assistência 24 horas, 
entre outros”, explica o diretor de pro-
perty, riscos de engenharia e energy, 
Sidney Cezarino.

Marco Antonio Ferreira
Amil

Bruna Timbó
LTseg

Leonardo Semonovitch
Travelers

mercado PME
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doras que se estruturaram para oferecer 
soluções específicas para o mercado de 
PMEs. O momento de crise foi justamen-
te a oportunidade que faltava para que as 
PMEs fossem a ‘bola da vez’ do mercado 
segurador”, opina Bruna Timbó, diretora 
da LTSeg.

Perspectivas 
Para a Travelers, os pequenos e médios 

empreendedores ainda não possuem o 
hábito de contratar seguros, por isso a 
companhia atua com a intenção de sen-
sibilizar e fomentar a cultura de controle 
de riscos neste mercado, posicionan-
do o seguro como uma solução para a 
longevidade das empresas. “Em 2017, 
manteremos nosso foco nas soluções 
direcionadas às PMEs, segmento no qual 
a Travelers tem grande atuação no mer-
cado nacional e internacional”, comenta o 
diretor presidente da companhia.

Essa expectativa de crescimento tam-
bém é a visão da MetLife, tendo em vis-
ta que mesmo em um cenário de crise a 
companhia cresceu no segmento. “Com 
a retomada da confiança e a melhora de 
indicadores que estamos vendo, estamos 
mais otimistas agora do que no início do 
ano passado. Esperamos crescer mais do 
que crescemos em 2016 no segmento. 
Como a penetração de seguros ainda é bai-
xa entre PMEs, enxergamos uma grande 
oportunidade de ampliação da nossa pre-
sença nesse mercado”, exalta o presidente 
Raphael de Carvalho, que completa: “Além 
disso, nossa plataforma 100% digital para 
o corretor tem se tornado um atrativo que 
favorece na hora de fechar contratos. Ou-
tro fator que faz muita diferença é o fato 
de sermos especializados em benefícios 
para funcionários, com o vida e o dental. 
Fazer com quem é especializado é mais 
simples. Temos foco e isso facilita a vida 
do corretor e do cliente”. 

Renato Biffi, gerente técnico de vida 
da Mitsui, diz que “esse ramo para PME 
ainda representa pouco perante o total 
da companhia, mas há expectativas de 
crescimento tão logo a economia do 
país também retome o desenvolvimen-
to. Pretendemos acima de 100% nesse 
segmento, considerando o grande po-
tencial do mercado, a praticidade tec-
nológica para ofertar esses produtos e 
a qualidade na prestação dos serviços”.

Sidney Cezarino
Tokio Marine

Raphael Carvalho
MetLife

Renato Biffi
Mitsui

  Crise X PME
Em tempos de crise, quando outros ramos da 

economia se retraem, as pequenas e médias em-
presas continuam crescendo, com oportunidade 

de negócio e desenvolvimento econômico. 
“Na verdade, houve um aumento na contratação 

dos seguros para PME no ano passado. Os empre-
sários estão cada vez mais conscientes sobre a im-
portância do seguro como ferramenta de mitigação 
de riscos a seu negócio”, lembra Cezarino, que com-
pleta: “O desempenho da Tokio Marine no segmento 
de PME foi bastante significativo. Registramos um 
crescimento de 16,5% em 2016 em relação ao ano 
anterior. Para 2017, o plano é de continuar cres-
cendo acima da média de mercado.  Estimamos um 
crescimento em torno de 10% no segmento de PME 
para este ano”, conta Sidney Cezarino. 

Raphael Carvalho, presidente da MetLife, conta que 
houve crescimento relevante de PME’s na carteira 
da  companhia no último ano. “É claro que o ambien-
te de crise impacta também as pequenas e médias 
empresas, mas percebemos que esse empreende-
dor tem conseguido lidar bem com a situação. É um 
segmento que ainda tem muito espaço para crescer 
e, portanto, temos ainda mais oportunidades de am-
pliação da presença da MetLife nesse mercado”. 

Com o avanço desse segmento e da conscien-
tização, a expectativa é de um aumento consi-
derável da procura por soluções de seguros nos 
próximos anos. “As empresas de pequeno e médio 
porte representam um segmento de grande rele-
vância para a Travelers no Brasil. A seguradora 
tem uma posição de liderança nesse segmento 
nos EUA e pode trazer sua experiência, know-how 
e a comprovada qualidade no atendimento a si-
nistros e plataformas tecnológicas de ponta ao 
Brasil, bem como sua forte cultura de subscrição 
de riscos”, afirma Leonardo Semenovitch.

A perspectiva para este ano é que o Brasil comece 
a sair da crise e recessão em que se encontra desde 
2015. “A tendência é que as seguradoras prestem 
mais atenção às empresas que figuram essa cate-
goria e que sempre foram um pouco negligenciadas 
pelo mercado segurador. Veja que mesmo com a cri-
se econômica desde 2015, poucas foram as segura-

“Os empresários estão cada 
vez mais conscientes sobre a 
importância do seguro como 
ferramenta de mitigação de 
riscos a seu negócio”

mercado PME
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Mesmo com menos de 0,01 % de reclamações sobre o número de atendimentos, 
acreditamos que reverter uma má experiência é obrigação de quem acredita em qualidade, 

por isso, nos empenhamos para atender com excelência.

Qualidade não é 
apenas uma palavra 
em nosso slogan. 

Quando algo dá errado, respeito ao cliente é o 
único caminho para quem acredita em 
qualidade. Autoglass, eleita a Melhor 
Empresa* para o Consumidor em 2016.
*Categoria Peças e Vidros Autos e Motos.*Categoria Peças e Vidros Autos e Motos.*Categoria Peças e Vidros Autos e Motos.
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A retomada de crescimento eco-
nômico para esse ano é es-
perada pelo setor de seguros. 

Exemplo disso é demonstrado no re-
sultado mais recente do Índice de Con-
fiança do Setor de Seguros (ICSS), es-
tudo mensal da Fenacor que reúne as 
expectativas dos players do setor.  De 
acordo com o índice, 61% das segura-
doras acreditam que nos próximos seis 
meses o crescimento da economia bra-
sileira será melhor. 

As perspectivas também giram em tor-
no de determinados produtos, como se-
guro de vida, previdência e corporativos. 

Conforme José Adalberto Ferrara, pre-
sidente da Tokio Marine, o setor deve 
seguir crescendo, ainda que seja em rit-

mo menor em comparação a anos an-
teriores. “Para 2017, nossa expectativa 
é crescer na ordem de 3% a 5%. Segui-
remos com a estratégia focada em três 
pilares: relacionamento, para ficarmos 
cada vez mais próximos dos corretores 
e assessorias; tecnologia, que torna a 
operação mais ágil e precisa; e qualida-
de e inovação na entrega de produtos e 
serviços”. Em 2016, a seguradora apre-
sentou crescimento de 7,5%, com emis-
são de R$ 4,1 bilhões em prêmios. 

A probabilidade de retomada das 
obras de infraestrutura beneficiarão a 
indústria de seguros, na opinião do pre-
sidente da Tokio Marine. 

Philippe Jouvelot, presidente da AXA 
no Brasil, comenta que em termos de 
negócios a expectativa para esse ano é 
superar cerca de R$ 1 bilhão. Ele des-
taca que esse resultado é positivo prin-
cipalmente quando considerado que a 
seguradora está em seu terceiro ano de 
atuação no Brasil. 

Na visão do executivo, durante esse 
ano o produto previdência não crescerá. 
Já o seguro saúde deverá crescer, assim 
como ramos elementares, em riscos 
corporativos, por exemplo. “A parte do 
varejo ainda sofrerá pela crise”, prevê.

Em relação ao saúde, ele comenta ainda 
que o segmento deverá crescer por conta 
da necessidade de mais produtos acessí-
veis e com qualidade no mercado. “Ainda 
há muitas pessoas que desejam ter um 
plano de saúde mas não têm condições 
de pagar”, diz ele ao frisar que o ramo 

deverá crescer mais em comparação ao 
automóvel, por exemplo.

A Porto Seguro também espera que 
esse ano seja melhor em relação a 
2016, de acordo com Rivaldo Leite, di-
retor geral. “O primeiro semestre ainda 
será um pouco difícil, mas conforme o 
governo consiga implementar as mu-
danças na previdência social e custos, a 
tendência é melhorar bastante”.

A queda da taxa de juros também cola-
bora para as expectativas positivas. “Com 
isso, a tendência é de o crédito voltar, e as 
pessoas consumirem mais”, acrescentou.

Esse cenário será favorável inicial-
mente para o segmento de automóvel, 
na opinião de Rivaldo Leite. Além disso, 
a seguradora está bastante otimista 

José Adalberto Ferrara
Tokio Marine

Rivaldo Leite
Porto Seguro

projeções 2017

Por Camila Alcova | camilaalcova@skweb.com.br

Seguradoras destacam produtos que trarão 
boas oportunidades de negócios esse ano

mailto:camilaalcova@skweb.com.br
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com os negócios em previdência. “Esse 
segmento vai dar oportunidades gran-
des aos corretores”.

De acordo com ele, o seguro de vida 
também terá bom desempenho duran-
te esse ano, especialmente o individual, 
que, inclusive, já tem sido mais ofertado 
pelo corretor, observa o executivo.

Oportunidades para o corretor
Para que os corretores aproveitem as 

oportunidades do mercado, José Adal-
berto Ferrara frisa que é necessário cada 
vez mais atuar como um consultor do 
cliente. “Tenho ressaltado com nossos 
corretores e assessorias a necessidade 
de que eles atuem efetivamente como 
consultores neste momento de insta-
bilidade econômica. Em períodos como 
este, é preciso ficar atento às múltiplas 
oportunidades de venda consultiva e 
orientada para proteger o patrimônio 
dos clientes.  Os corretores têm a no-
bre missão de nos auxiliar na difusão da 
cultura do seguro no País, conhecendo 
a fundo seus clientes para oferecer as 
melhores soluções e coberturas”. 

Para essa empreitada, é necessário 
também que o corretor tenha equipes 
capacitadas, treinadas e bem informa-
das a respeito de produtos, serviços, 
novidades e diferenciais das segurado-
ras. “Nesse sentido, a Tokio Marine tem 
uma atuação bastante consistente no 
que se refere a difundir conhecimento 
e possibilitar a diversificação da cartei-
ra dos profissionais que trabalham com 
nossos produtos. Oferecemos treina-
mentos constantes, sejam presenciais 
ou pela ferramenta online Webex e es-
tamos sempre à disposição para escla-
recer eventuais dúvidas”. 

Rivaldo Leite, da Porto, incentiva que os 
profissionais busquem oportunidades de 
vendas em outros seguros, além do auto. 
“A crise abre oportunidades para crescer 
em outras coisas e diminuir essa depen-
dência brutal do seguro de automóvel”.

Novidades 
Philippe Jouvelot comenta que a AXA 

inicia a operação em ramos a cada tri-
mestre. De 2015 para cá, a seguradora 
inaugurou a atuação em riscos corpo-
rativos, vida, prestamista, afinidades, 
garantia, aviação e agora conta com 

projetos para saúde e seguro rural. 
Jouvelot lembra que o grupo francês 

tem como uma de suas característi-
cas desenvolver produtos acessíveis 
à grande massa, de maneira simples. 
“Essa estratégia combina com o Brasil, 
porque o país ainda é carente de segu-
ros simples e mais baratos”, comenta 
ele, ao destacar as oportunidades em 
produtos que atendem as classes C e D.

José Adalberto Ferrara, presidente da 
Tokio Marine, menciona alguns produ-
tos lançados recentemente pela com-
panhia para expandir a oportunidade 
de negócios aos parceiros, o que de-
monstra também, de acordo com ele, 
a confiança da companhia em relação 
à retomada de crescimento econômico. 

Entre as novidades, estão os seguros 
de responsabilidade civil executivos, 
seguro para obras de Arte, o agro sa-
fras, além do produto auto com rastre-
ador, que conta com cobertura básica 
para furto, roubo e incêndio com assis-
tência 24 horas, até 50% mais barato 
que seguros tradicionais. “E, no final 
do ano, lançamos também o produto 
Tokio Marine Auto Popular, com o ob-
jetivo de atender o nicho dos cerca de 
27 milhões de veículos que circulam 

sem qualquer tipo de proteção no País. 
Esperamos que o Auto Popular, focado 
em carros com mais de cinco anos, re-
presente 15% das vendas de automó-
vel nos próximos anos. Continuaremos 
diversificando o portfólio para ampliar 
nossa presença no mercado”. 

Além dos investimentos em produtos, 
a seguradora tem investido em melho-
rias, sistema e facilidades para parcela-
mento de produtos. “Também apresen-
tamos o novo portal do corretor, que 
oferece requisitos de segurança e pra-
ticidade de acesso devido à sua plata-
forma tecnológica, além de visualização 
em dispositivos móveis como tablets e 
smartphones”, diz Ferrara.

projeções 2017

Philippe Jouvelot
Axa
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seguro auto

Arroz com feijão bem tempe-
rado. É assim que o diretor 
comercial, Robson Tricarico, 

define o seguro Suhai. “O arroz é o 
furto, o feijão é o roubo e a salsinha, 
é a nossa assistência 24 horas! Nosso 
objetivo é atender o mercado não se-
gurado, com um seguro que custa até 
80% mais barato que um seguro com-
preensivo, ou seja, a cobertura essen-
cial que sustenta e que dá condições 
de uma pessoa de ter o seu veículo 
protegido sem ter que pagar muito 
mais por isso”.

Esse produto teoricamente sim-
ples, mas diferenciado, nasceu com 
a expertise da holding de segurança 
que a seguradora pertence. Em uma 
pesquisa com esses clientes fora do 
mercado segurado, para entender 
o porquê não faziam seguro, é que 
nasceu a especialização da Suhai. “A 
resposta mostrou que, por esses veí-
culos terem um risco mais elevado, o 
preço do seguro ficava muito caro, e 
por outro lado, as seguradoras tradi-
cionais não ofereciam aceitação pela 
alta sinistralidade na operação. Esses 
clientes afirmaram ainda que se pre-
ocupam muito mais com furto e roubo 
em relação a colisão, por saberem que 
este tipo de evento é imprevisível, po-
dendo acontecer a qualquer momen-
to. Já uma colisão, é possível evita-la, 
quase que sempre, dirigindo o veículo 
com responsabilidade e prudência”, 
conta Tricarico.

O diretor comercial enfatiza que o 
diferencial da companhia é aceitar 

Robson Tricarico
Suhai

radoras tradicionais, por sua vez, é 
a canibalização do ticket médio, ao 
oferecerem esse tipo de seguro, sem 
serem especializadas. “Se estas se-
guradoras continuarem oferecendo a 
cobertura de furto e roubo para seus 
clientes, a médio prazo terão uma re-
dução significativa de ticket médio da 
carteira, e o corretor, redução da sua 
comissão”. 

Dica ao corretor: “ofereça sem-
pre o seguro completo para seu clien-
te. Se ele não puder adquirir esta 

cobertura, ofereça então o seguro 
de Furto e Roubo, mas de uma Ban-
deira Exclusiva nesta operação”. “Hoje 
a Suhai tem 20 mil corretores cadas-
trados em todo Brasil, e crescemos 
anualmente em torno de 50%, jus-
tamente porque eles enxergaram na 
Cia. uma oportunidade de incremento 
de novos negócios na carteira”. Em 
2017, a perspectiva é cadastrar mais 
de 10 mil corretores. “Para se cadas-
trar, basta entrar em nosso site, (área 
do corretor), e em menos de 72 horas 
úteis já estará cadastrado”.

“Na Suhai, o corretor pode 
ganhar até 30% de comissão 
em cada proposta!  ”

Por Tany Souza | tanysouza@skweb.com.br

Com cobertura Essencial e Exclusiva para Furto e Roubo, 
seguradora ocupa lacuna no mercado segurador

qualquer tipo de veículo, limitando 
somente o valor do seguro em algu-
mas situações (I.S). “Aceitamos desde 
uma Scotter até uma Ducatti (motos), 
ou ainda desde um Fusca até um Ca-
maro (automóveis, além dos Táxis, 
Uber, Vans, Pickups, esportivos, en-
fim, nichos de negócio com alta de-
manda, mas de muito risco”.

Dessa forma, as seguradoras não 
são concorrentes diretas, pois a Suhai 
não oferece seguro completo e não 
quer tirar esse tipo de cobertura de 
nenhum cliente. “Nosso foco é aque-
le cliente que está passando por uma 
dificuldade financeira momentânea e 
não consegue pagar um seguro com-
pleto, além, é claro, dos 70% 
que estão fora do mercado”, 
enfatiza Tricarico, que ressalta 
ainda: “nossos concorrentes 
diretos são as associações e 
as empresas de rastreamento, 
algumas inclusive, informais. 
As operações destas empresas 
são muito prejudiciais para os cor-
retores e clientes, pois atrelam um 
contrato de rastreamento junto com 
o seguro, com taxas e multas resci-
sórias, risco de negativar o nome do 
cliente em caso de inadimplência, o 
corretor não é o proprietário da sua 
carteira de clientes, e ainda não pode 
aplicar a comissão desejada, pois a 
comissão é fixa e limitada; sou total-
mente contra a este tipo de operação. 
Na Suhai, o corretor pode ganhar até 
30% de comissão em cada proposta! ”.

Para ele, o maior risco das segu-

mailto:tanysouza@skweb.com.br
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consultoria personalizada

Uma plataforma e consultoria 
que oferece apoio comercial 
aos corretores que comercia-

lizam produtos de saúde e odontoló-
gico. Esse é o foco de atuação da Bra-
zil Health, que atende principalmente 
corretores habilitados pela Susep, com 
experiência em outros ramos, mas com 
dificuldade em operar com saúde odon-
tológico. “Queremos nos caracterizar 
como a principal plataforma de negó-
cios para esse corretor”, explica o dire-
tor da consultoria, Marcelo Reina.

A empresa está estrategicamente loca-
lizada no Centro de São Paulo, região que 
aloca diversos corretores que atuam com 
seguros por adesão e PME, por exemplo. 
Dessa maneira, a Brazil Health optou por 
fincar sua sede na região, com serviços 
agregados para o corretor. “Começamos 
com o empresarial, depois isso se mas-
sificou, até por conta do relacionamento, 
para o PME e adesão”, recorda Reina.

Além da sede, a empresa conta com 
uma filial em Campinas, interior de São 

Paulo, e uma equipe de 30 colaborado-
res para atendimento aos corretores. 

Desde a cotação ao pós-venda, as etapas 
de atendimento da Brazil Health são per-
sonalizadas. A consultoriadesenvolve ma-
teriais comparativos de rede para auxiliar 
o cliente na escolha do plano adequado. “O 
material compara rede, perfil da empresa, 
traça todo o cenário, desde estatísticas até 
perfil dos funcionários”, exemplifica Lean-
dro Sandor, diretor da Brazil Health.

Diferenciais 
O processo de atendimento da con-

sultoria envolve também análise da 
necessidade e características de cada 
empresa; e apoio à área de Recursos 
Humanos com comunicação estrutura-
da com informações do plano de saúde 
e odontológico aos funcionários.

Os materiais reúnem informações sobre 
a operadora do plano, dicas de saúde, es-
clarece dúvidas sobre dependentes, entre 
outras facilidades. “Há todo um respaldo 
para que o corretor gere diferenciais em 
seus negócios”, explica Sandor. 

Além de prestar consultoria durante to-
das as etapas do atendimento aos planos, 
a Brazil Health promove encontros perió-
dicos com as empresas. “Ou seja, temos 
todas as ferramentas para sermos uma 
extensão do RH”, explica Marcelo Reina. 

A consultoria conta com parceria com 
as principais seguradoras e operadoras 
de planos de saúde e odontológicos. Uma 
tendência nessa parceria, inclusive, é o 
pagamento da comissão do corretor ser 
realizado diretamente pela operadora ou 
seguradora. Atualmente, a Amil já presta 
esse serviço aos parceiros. 

A Brazil Health promove palestras e 

treinamentos de técnicas de vendas 
e produtos em seu escritório, in com-
pany e também nas empresas clientes 
dos corretores. “São ações de apoio, 
suporte ao corretor. Nesses encontros 
falamos também sobre várias pautas, 
preparamos o corretor para o merca-
do, avanço tecnológico, damos dicas de 
vendas”, exemplifica Marcelo Reina. 

Incentivo às vendas 
A Brazil Health promove campanhas de 

vendas juntamente com as operadoras 
parceiras durante todo o ano, o que in-
centiva e aumenta as possibilidades de 
ganho aos profissionais. Além da campa-
nha anual Liga dos Campeões, que pre-
mia os corretores com viagens, a consul-
toria promove apurações intermediárias 
no decorrer do ano, nas quais os correto-
res já recebem premiações, participam de 
eventos especiais, shows, jantares, pre-
miações em datas comemorativas, como 
Dia das Mães e Dia dos Pais, entre outras 
ações. As campanhas são abrangentes a 
corretores e supervisores.

Esse ano, a campanha principal, que tem 
vigência até novembro, premiará os par-
ceiros com um cruzeiro. A viagem, aliás, 
foi escolhida pelos próprios corretores. 

Desde a fundação da Brazil Health, há 
três anos, os diretores  Marcelo Reina e 
Leandro Sandor, que já acumulavam ex-
periência no mercado de seguros, inves-
tem na qualidade de comunicação com 
os corretores. Marcelo Reina, aliás, tem 
22 anos de expertise no mercado, entre 
operadoras, plataformas e consultorias. 

“Transparência e credibilidade são o 
nosso diferencial, além da proximidade 
com o corretor”, frisa Sandor.

Por Camila Alcova | camilaalcova@skweb.com.br

Brazil Health presta 
atendimento personalizado 
ao corretor e seus clientes, 
da cotação ao pós-venda

Da esq. para dir.: Marcelo Reina, 
diretor da Brazil Health; Silvana 

Zanardi, gerente da Brazil Health; 
e Leandro Sandor, diretor da 

Brazil Health

Atendimento personalizado

Venha tomar um café conosco

Corretor, conheça a

Brazil Health
Somos uma  Plataforma Premium de 

apoio em negócios saúde e 
odonto para .corretores

Contamos com uma equipe especializada 
para sempre melhor atender nossos 
parceiros  e acelerar oportunidades.

Conheça nossos diferenciais
frente ao mercado:

Hub de Simuladores + comissões on line

Cotações personalizadas para fechamento

Equipe de Pós vendas e implantação

Treinamentos e reuniões mensais de vendas, 
produtos, motivacionais e coaching para vendas  

Acompanhamento de visitas

Courrier para retirada de propostas, 
reembolsos e inclusões

Pagamentos Semanais

Gerente, Supervisor e back office 
para suporte

Plantões e Indicações de Vendas

Marketing e material de prospecção
personalizado para corretores 

Campanhas de relacionamento, viagens 
e premiações

(11) 3777-5000 (19) 3231-2992 
www.brazilhealth.com.br

São Paulo Campinas

mailto:camilaalcova@skweb.com.br
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A BR Insurance passa por um 
processo de reestruturação que 
teve início no final de 2015. A 

empresa deixou de ser a holding Brasil 
Insurance para se transformar na BR 
Insurance, uma única companhia, com 
um único DNA, o que inclui a integração 
das corretoras e o CNPJ.

Segundo o CEO da BR Insurance, Luiz 
Roberto de Salles Oliveira, “o mais 
importante não é a formalização dos 
CNPJs, isso é uma mera questão formal, 
mas sim todo mundo se sentir parte de 
uma mesma empresa. E é isso que está 
acontecendo na companhia”, afirma.

Em sua formação, ela já chegou a ter 
51 corretoras e 104 sócios. Hoje são 26 
corretores na operação, que foram fun-
dadores de corretoras. O objetivo da re-
estruturação é ampliar a sua participa-
ção junto aos clientes. “Nós queremos 
ver o cliente como um todo e entender 
todas as suas necessidades”, diz.

Uma das metas da BR Insurance é 
ter mais produtos alocados no mesmo 

cliente. Para tanto, está investindo em 
três pilares neste ano: treinamento, 
tecnologia e na divulgação da compa-
nhia. Treinamento interno e com uma 
empresa terceirizada. “Nós estamos 
qualificando as pessoas em todas as 
linhas de negócios, investin-
do muito em treinamento, e 
vamos mostrar aos clientes o 
que temos de melhor a ofere-
cer”, comenta Oliveira. 

Estrutura
Com sede em São Paulo, no 

bairro de Pinheiros, a BR Insu-
rance tem escritórios em Recife 
(PE), Fortaleza (CE), Salvador 
(BA), Vitória (ES), Rio de Janeiro 
(RJ), São Paulo (SP), Piracicaba 
(SP), Ribeirão Preto (SP), Curi-
tiba (PR) e Porto Alegre (RS), e 
conta com um time de 700 pessoas. 

Sobre expansão, o executivo frisa que 
o DNA da companhia é de consolidação. 
“Não de imediato, mas temos planos de 

voltarmos a fazer aquisições de forma 
estratégica. Este é o nosso DNA”, pontua. 

Atualmente, o que tem sido feito é o 
fortalecimento das filiais. “Nós temos 
investido em todas elas, estamos co-
locando um time comercial para novas 

vendas nas filiais para sermos um pou-
co mais agressivos na comercialização, 
expandir as filiais e não focar somente 
no eixo Rio-São Paulo”, explica. 

corretagem em destaque

Por Karin Fuchs | karinfuchs@skweb.com.br

De holding a uma única companhia, empresa é totalmente 
reestruturada com foco no cliente

“Nós estamos qualificando as 
pessoas em todas as linhas de 
negócios, investindo muito em 
treinamento, e vamos mostrar 

aos clientes o que temos de 
melhor a oferecer ”

mailto:karinfuchs@skweb.com.br
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Historicamente, eram os donos das 
corretoras que cuidavam das vendas 
novas, com a reestruturação há uma 
equipe voltada para este objetivo, lide-
rada por um diretor de vendas focado 
100% no negócio. 

Atuação
Multiprodutos, a BR Insurance atende 

desde as pequenas e médias empre-
sas até o corporate. “Atuamos nos três 
mercados: pequeno, médio e grande, o 
porte da companhia nos permite isso, e 
o médio mercado é o target preferencial, 
onde focaremos bastante, e no PME. A 
operação da BR Insurance também tem 
um braço em grandes riscos, oriunda de 
uma das corretoras que já foi incorpo-
rada”, especifica.

Grande parte da receita vem da linha 
de benefícios e o foco é diversificar. “Há 
algumas oportunidades que consegui-
mos explorar mais, olhando para a nos-
sa carteira. Apostamos bastante no se-
guro de vida e no responsabilidade civil, 
por exemplo. E pela concentração da 
companhia em benefícios, acreditamos 
que temos um potencial muito grande 
para crescermos em ramos elementa-
res, de forma geral. A nossa meta é ex-
pandirmos em todos os produtos”. 

Nesse novo momento para a BR In-
surance, o executivo diz que o primeiro 
passo foi se concentrarem para a unifi-
cação e, feita a lição de casa, neste ano 
a companhia se volta para o mercado 
com uma nova imagem. “Nós estamos 
disseminando a cultura de sermos uma 
empresa única, precisamos trabalhar 

para o cliente e temos que ser uma 
companhia de ponta para que as segu-
radoras tenham produção e os acionis-
tas, retorno sobre o investimento”. 

Inclusive, a reestrutura-
ção contou com o apoio 
dos acionistas. “Consegui-
mos fazer o trabalho com 
o apoio deles e agora nós 
precisamos responder a 
confiança que eles deposi-
taram na gente. Eu tenho fé 
que estamos 100% no ca-
minho certo”, enfatiza. 

Outra iniciativa da BR In-
surance foi divulgar o ba-
lanço da companhia para 
toda a equipe de forma 
bastante transparente e 
também há um projeto para que os 
consumidores, imprensa, empresas e 
corretores conheçam a estrutura da 
Brasil Insurance.

Com 20 anos no mercado de seguros, 
Luiz Roberto de Salles Oliveira come-

çou em uma corretora e montou a sua 
própria, a Índico, focada em benefícios, 
vendida para a BR Insurance em 2012. 
Desde então, ele fez parte do conselho 

até assumir como CEO, em janeiro des-
te ano. “Eu participei de todo o processo 
de desenvolvimento da reestruturação 
e não houve no mercado um movimen-
to tão grande quanto o que estamos 
fazendo”, finaliza.

corretagem em destaque

Idealizada e fundada por um fundo de investimentos, em 2010 
nascia a BR Insurance reunindo a operação de 27 corretoras de 
seguros no país. E ela foi a  primeira consultoria de seguros a ter ações 
comercializadas em bolsa de valores com adesão ao maior nível de 
Governança Corporativa da BM&F BOVESPA. 
Com atuação em todos os seguros, como saúde, odontológico, vida, 
automóveis, frotas, grandes riscos, garantia, responsabilidade civil, risco 
de engenharia e transporte, pela sua organização, a diversificação veio 
das sociedades corretoras e suas experiências nos mais diversos ramos. 
Atualmente, ela tem 13 escritórios no país, uma equipe de 700 
profissionais e atende mais de 1,2 milhão de pessoas e 80 mil veículos.

BR Insurance

“Atuamos nos três 
mercados: pequeno, 
médio e grande, o porte 
da companhia nos permite 
isso, e o médio mercado 
é o target preferencial, 
onde focaremos 
bastante, e no PME ”

“Pela concentração da companhia 
em benefícios, acreditamos que 

temos um potencial muito grande 
para crescermos em ramos 

elementares, de forma geral. A 
nossa meta é expandirmos em 

todos os produtos ”
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giro pelo mercado

Aconseg-SP recebe Francisco Galiza

Em seu almoço de março, a Aconseg-SP recebeu o econo-
mista da Rating de Seguros, Francisco Galiza, que destacou 
as oportunidades de crescimento para o ramo de pessoas, 
por conta da reforma da previdência e surgimento de novos 
produtos, como Universal Life.

Ele também comentou sobre o Relatório Econômico Fi-
nanceiro das Assessorias de Seguros, projeto desenvolvido 
por ele em parceria com a Aconseg-SP. “Uma associação 
ganha dimensão institucional de duas maneiras: divulga-
ção através de eventos, e por meio de publicações, para que 
possa divulgar seus números e a sua contribuição social e eco-
nômica ao país”.

Galiza destaca que o estudo também colabora estrategica-
mente para o mercado como um todo, assessorias e Aconseg-

SP. O relatório engloba dados de prêmios, representatividade 
nos ramos de seguros, tendências para esse canal, entre ou-
tros fatores. A versão completa pode ser acessada no site da 
Aconseg-SP (www.aconsegsp.com.br) (Camila Alcova)

Sincor-SP homenageia corretoras

No Dia Internacional da Mulher, o presidente da 
Porto Seguro, Fabio Luchetti (foto em destaque), 
palestrou para cerca de 400 corretoras de segu-
ros que participaram do evento promovido pelo 
Sincor-SP, no Villa Country, em São Paulo.

Com o tema “Potencial da Mulher no Mercado 
de Seguros”, ele destacou a capacidade da mu-
lher de ser multifacetada e levar essa carac-
terística para seu trabalho como corretora de 
seguros. “Isso faz com que ela atenda com alta 
capacidade os níveis de exigências do mercado”. 

Além disso, ele ressalta que “as mulheres são 
mais éticas e confiáveis para fechar um negócio, 
são mais sensíveis e menos egocêntricas duran-
te as negociações e mais sensíveis às necessida-
des dos clientes”.

O presidente da Porto Seguro ainda enfatiza que as cor-
retoras lideradas por mulheres apresentam resultados me-
lhores, quando comparado com aquelas gerenciadas por 
homens. “O negócio delas apresenta índice de sinistralidade 
menor e índice maior de renovação, ou seja, elas renovam 
80% e os homens 76%. Quatro pontos percentuais parecem 

pouco, mas revela que ela faz a venda mais correta, com 
mais eficiência”.

O evento ainda contou com almoço, sorteios, show ‘Ma-
gia de Ser Mulher’, com o ator e mágico Marco Zanquetta, 
que interagiu com as corretoras. E ainda a cantora Lucya-
na Villar, que trouxe seus sucessos na música sertaneja. 
(Tany Souza)

Leia mais na Cobertura Digital: http://migre.me/wety6

Sindicatos de seguradoras se reúnem

Presidentes dos Sindseg’s realizaram um 
encontro de trabalho durante o 22º Encontro 
de Líderes, promovido pela CNseg, em feve-
reiro, em Santa Catarina.

http://www.aconsegsp.com.br
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giro pelo mercado

Nova diretoria do CVG-SP toma posse

Em fevereiro, a dire-
toria do CVG-SP para 
o biênio 2017/2018 
tomou posse em ce-
rimônia realizada no 
SindSeg-SP, com a 
presença de presiden-
tes de seguradoras e 
entidades do setor. Na 
ocasião, o ex-presiden-
te do Clube, Dilmo Bantim Moreira, despediu-se do cargo e 
agradeceu a todos da diretoria, seguradoras e entidades.

“Agradeço a diretoria antiga, que alguns se mantêm na nova 
gestão com muito mérito, sem vocês não conseguiríamos rea-
lizar tudo o que realizamos nesses últimos quatro anos. Levar 
esse trabalho a frente, mantendo esse nível de qualidade, sem 
dúvida é um desafio muito grande”.

O novo presidente do CVG-SP, Silas Kasahaya, recordou a 
história do clube e fez uma relação com sua trajetória pro-

fissional, ao ressaltar a 
importância do seguro de 
vida. “Tudo o que imagi-
narem no ramo de vida 
eu tive oportunidade de 
trabalhar, essa formação 
técnica que eu possuo é 
um pouco do legado e da 
identidade do CVG-SP, e 
precisamos resgatar isso”.

Ele afirma que é preciso avançar e conquistar mais espaço no 
mercado. “Temos que trazer a modernidade, as ferramentas, 
mas sem perder o que está no nosso DNA, que é a troca de 
ideias e experiências”.

De acordo com Silas Kasahaya, há dois grandes desafios: 
“que é trazer novos associados e trabalhar melhor a comuni-
cação. São duas ações de extrema importância para a sobrevi-
vência do clube”. (Tany Souza)

Leia mais na Cobertura Digital: http://migre.me/w7d0X

CSP-MG participa da entrega de certificados a novos corretores

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) 
prestigiou, no último dia 16, a entrega de certificados aos 
alunos aprovados no exame de habilitação de corretores 
de seguros. A cerimônia foi realizada pela Escola Nacional 
de Seguros no auditório do Sincor-MG. Também estiveram 
presentes os diretores do Clube, Edson Ferreira Iria e Ro-
naldo Luiz Gama Souza, além da presidente do Sincor-MG, 
Maria Filomena Branquinho, e a coordenadora da Unidade 
Minas Gerais da Escola, Angela Leopoldino.

Astros de Hollywood em exposição da Porto Seguro

O Espaço Cultural Porto Seguro, em São Paulo, promove 
a exposição Ícones de Hollywood, com retratos e imagens 
de cenas registradas na era de ouro do cinema americano. 

A exposição é composta por fotografias da Fundação John 
Kobal e será apresentada até abril. A entrada é gratuita. 

Leia mais na Cobertura Digital: http://migre.me/w7hJg

Trocando Ideias com Seguros Sura

O 1º Trocando Ideias de 2017 foi promovido pela 
União dos Corretores de Seguros (UCS) em feverei-
ro. Os executivos da Seguros Sura destacaram opor-
tunidades de novos negócios para os corretores.
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executivos & cia.

O novo superintendente de garantia, 
Luis Guilherme Menezes será respon-
sável por desenvolver e expandir a 
prática de garantia na Marsh.

Marsh Brasil

A seguradora tem um novo colabo-
rador na sucursal de João Pessoa (PB). 
Francisco Plácido Dantas Neto assume 
a gerência da sucursal.

Capemisa

Priscila Fernandes é 
a nova gerente de ma-
rketing da companhia. 
Com quase 15 anos de 
experiência na área, a 
profissional estará à 

frente das estratégias de 
marketing, comunicação e relacionamento.

Tokio Marine
A SOM.US contratou 

Eduardo Toledo para 
o cargo de diretor 
presidente de resse-
guros. Com mais de 
25 anos de experi-

ência no mercado, 
Toledo chega para compor o corpo 
diretivo da SOM.US no Brasil.

SOM.US

A Filial da Berkley em 
Porto Alegre passou a 
contar com a atuação 
de Virginia Mancio 
Marques, nova gerente 
da unidade.

Berkley

Jeferson Bem é o 
novo superintenden-
te de riscos patrimo-
niais e financeiros da 
TRR Securitas.

TRR Securitas

José Cruz é o novo 
vice-presidente de 
agency distribution 
management para a 
América Latina, repor-
tando diretamente a 
David Heard, senior vice 

president de personal lines & agency da 
Chubb para a região, e com um reporte 
matricial a Darryl Page, vice president 
Chubb & Division President Personal Lines 
Chubb Overseas General.

Chubb

Carlos Trindade é o 
novo superintendente 
de TI e comunicação.

Delphos

Wander Bringhenti  é 
o novo diretor de TI.

Sompo Seguros

Mario Rocha passa a 
compor o quadro so-
cietário da OmniaSafe 
Corretora de Seguros 

e Consultoria, após 
integrar o time da PARSAÚDE (Caixa 
Seguradora para o Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Espírito Santo e Nordeste). O 
objetivo é que Mario possa levar todo o 
seu conhecimento e relacionamento no 
mercado de seguros, medicina de grupo 
e cooperativas médicas para a corretora.

OmniaSafe Corretora 
de Seguros 
e Consultoria

Otacilio Pedrinha de Azevedo tomou 
posse no cargo de diretor presidente 
da empresa. Desta forma, a diretoria da 
companhia fica composta também por 
José Sathler Neto, diretor de adminis-
tração e finanças, e Fernando Rodri-
gues Azevedo, diretor de operações.

Banestes Seguros

Em março a Academia Nacional 
de Seguros e Previdência (ANSP) irá 
eleger sua nova diretoria para o triênio 
2017-2020. A relação de Acadêmicos, 
que compõem uma chapa única, será 
submetida à votação durante a As-
sembleia Geral Ordinária. O Acadêmico 
João Marcelo dos Santos é o atual Pre-
sidente do Conselho Permanente de 
Acadêmicos, Conselho esse que será 
extinto, e também lidera a chapa única, 
que é composta por alguns diretores 
do mandato anterior e conta também 
com novos reforços para essa jornada.  
O atual presidente da ANSP, Mauro 
César Batista, será eleito presidente do 
Conselho Superior, um novo órgão do 
estatuto da ANSP.

ANSP
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