
Inovação em tecnologia
Sat Company lança o 

primeiro rastreador híbrido do 
mercado, que une tecnologias 

GPS/GPRS e RF, com 
telemetria embarcada para 

análise do perfil do condutor

Internet das Coisas 
muda postura 
das empresas e 
comportamento do CIO

Brasil acumula casos 
mas empresas ainda 
não estão atentas 
ao risco; sem seguro 
específico para esses 
prejuízos, coberturas 
são vinculadas a 
produtos de linhas 
financeiras e de RC

Insurance CIO

Danos à imagem

Pequenas e médias seguradoras 
devem ser fomentadoras do 

mercado de seguros, defende 
o CEO da American Life, 

Pedro Pereira de Freitas

Marco Puerta
CEO da Sat Company

Pequenas e médias seguradoras 
devem ser fomentadoras do 

mercado de seguros, defende 

American LifeAmerican Life



abril20172 revistacobertura.com.br



abril2017 3revistacobertura.com.br

destaques

06

26

20

14

28

23

American Life: pequenas 
e médias seguradoras 
são importantes para 
desenvolvimento do 

setor e necessitam de 
regulamentação mais flexível, 

defende CEO da American 
Life, Pedro Pereira de Freitas

Resseguro auxilia 
processos de subscrição 

e ameniza impactos de 
riscos em seguros de vida 

e no setor de saúde

Uma preocupação 
que ainda não está no 

radar das empresas 
no Brasil; exemplos de 

casos se acumulam

Internet das Coisas influencia 
mudança de postura das empresas

 e comportamento do CIO

Em único 
equipamento da Sat 
Company, seguradoras 
garantem maior índice 
de recuperação e 
análise assertiva do 
perfil do condutor

Especialistas 
frisam boas 
possibilidades em 
ramos elementares 
e benefícios

Crise gerou nova 
percepção de risco em 
empresários, na visão 
de Marcele Lemos, 
CEO da Coface

Entrevista

6º Encontro de 
Resseguro do Rio de Janeiro

Danos à imagem

Insurance CIO

Pioneirismo em 
tecnologia híbrida

9º Congresso Estadual 
dos Corretores de 
Seguros de Minas Gerais

Seguro de crédito 
em expansão



abril20174 revistacobertura.com.br 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
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registrada no INPI conforme 
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Rua Cons. Crispiniano, 53 - 12.a 
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Edição 185 | Abril l 2017 | Ano XXVI

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

Casos recentes como o que envolveu a JBS e BR Foods e suas marcas, 
e outros emblemáticos que comprometeram as imagens da Samarco, 
Ades, Parmalat e Toddynho, são exemplos de que situações de danos à 

imagem têm se acumulado no Brasil. Apesar disso, essa preocupação ainda não 
está na agenda da maioria das empresas, que tem maior interesse em cobertu-
ras para danos materiais.

No Brasil, inclusive, ainda não há um seguro específico para danos à imagem, 
entretanto, é possível vincular essa cobertura a produtos de linhas financeiras e 
de responsabilidade civil. Nessa edição, trazemos uma matéria sobre esse tema.

Outro destaque da edição 185 é a iniciativa pioneira da Sat Company. A empre-
sa desenvolveu um rastreador híbrido, que une tecnologias GPS/GPRS e RF, com 
telemetria embarcada, o que facilitará a análise do perfil do condutor do veículo.

O executivo entrevistado dessa edição é o CEO da American Life, Pedro Pe-
reira de Freitas, que destaca a importância da atuação das pequenas e médias 
seguradoras para o desenvolvimento do setor, além de defender que haja uma 
regulamentação mais flexível para esses players.

O Insurance CIO aborda o perfil do profissional CIO e como a Internet das Coi-
sas (IoT) tem influenciado a postura e comportamento desses profissionais e 
das empresas.

Leia também uma entrevista com a CEO da Coface, Marcele Lemos, que des-
taca que a crise gerou uma nova percepção de risco nos empresários, o que é 
favorável ao seguro de crédito.

Outros destaques dessa edição são o 6º Encontro de Resseguro do Rio de Ja-
neiro, que, entre outros temas, abordou como o resseguro pode agregar opera-
ções de seguro de vida e no setor de saúde; além da cobertura do 9º Congresso 
Estadual dos Corretores de Seguros de Minas Gerais, promovido pelo Sincor-
MG, em março.

Imagem protegida

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

Com o aumento da frequência de ca-
tástrofes naturais no Brasil, a edição 
43 da Revista Cobertura abordou o 

importante papel do seguro no reparo aos 
danos causados por tais eventos. A matéria 
teve como pano de fundo uma forte chuva 
que trouxe caos para a capital paulista em 
24 de maio de 2005, e um tornado que, no 
mesmo dia, devastou a cidade de Indaiatu-
ba, no interior do Estado.

Além da importância da atuação do mer-
cado segurador para indenizações em 
seguros residenciais e de automóvel, por 
exemplo, a matéria elucidou o trabalho das 
assistências acopladas às apólices, além do 

papel social do mercado segurador em mo-
mentos delicados como esses.

Outra matéria dessa edição desta-
cou o papel do corretor de seguros na 
distribuição de planos odontológicos. 
Naquele período, foi constatado o au-
mento da participação do produto no 
mercado e o trabalho do corretor para 
alavancar os negócios.

A edição 43 da Revista Cobertura tam-
bém prestou uma homenagem à Academia 
Nacional de Seguros e Previdência (ANSP). 
Naquele ano, foi empossada a diretoria 
para o triênio 2005/2008, com o presiden-
te reempossado Mauro César Batista.

Revista Cobertura | Edição 43 – 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 43ª edição 
da Revista Cobertura (2005) e 
129ª publicação Cobertura

Tempestade na capital paulista e tornado em cidade do interior do 
Estado evidenciaram papel do mercado segurador
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• 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
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No comando da American Life, o CEO Pedro Perei-
ra de Freitas defende não apenas a importân-
cia das pequenas e médias seguradoras para 

o desenvolvimento do setor, como a necessidade de 
uma regulamentação mais flexível. “O excesso de 
regulação prejudica, pois inibe o mercado”, afirma. 

Para ilustrar, ele diz que, a pedido da Federação Nacio-
nal de Seguros, uma auditoria internacional fez um levan-
tamento sobre o custo para o segurador atender todas as 
exigências do regulador. A constatação é de que ele 
representa, em média, 3% do faturamento 
das companhias de seguros. 

Um percentual que fica maior, con-
forme o porte da companhia. “Para 
as grandes seguradoras este per-
centual é de 2,5%; 4,5% para as 
médias e de 9% para as pequenas. 
Quem mais sofre são as pequenas. 
E o mercado não é formado ape-
nas pelos grandes players”, frisa.

Freitas lembra que há muitas 
pequenas e médias segurado-
ras que atuam em nichos es-
pecíficos e também as regio-
nais que atendem demandas 
específicas, que muitas vezes 
as grandes declinam. “Nós pre-
cisamos ter um regulador que 
se preocupe mais com isso, 
pois essas companhias ajudam 
a desenvolver o mercado, acei-
tam riscos que outras não acei-
tam, e criam produtos”, defende.

Como exemplo, ele menciona 
o mercado financeiro. “O Banco 
Central é um órgão regulador 
severo, mas parceiro dos ban-

cos, independentemente do seu tamanho”, diz, acres-
centando que “eu tenho a esperança de que a Susep 
também venha a ser um órgão regulador mais par-

ceiro do mercado”. 

Atuação diferenciada
Desde que foi criada, em 1992, a American Life 

buscou se diferenciar e hoje conta com produtos 
especiais para assegurar grupos específicos, como a 

terceira idade, motofretistas, PMEs, casais homo-
afetivos, profissionais de aviação, diabéti-

cos, entre outros. 
Segundo Freitas, “por sermos uma 

companhia pequena, o que seria di-
fícil disputar mercado com as gran-
des, nos preparamos para atender 
demandas de corretores parceiros 
que buscavam seguros diferencia-
dos. Assim, nós fomos trabalhan-
do, conquistando negócios/contas, 
e inovando com produtos”. 

Nem sempre sucesso de vendas, 
como diz o executivo, “mas alguns 
desses produtos trazem uma 
grande visibilidade ao mercado”. 
Por outro lado, em alguns casos, 
eles acabam por desaparecer. 
Exemplo disso foi com o seguro 
de vida que a American Life criou 

para os agentes penitenciários do 
estado de São Paulo.

“Nós fizemos um estudo, apre-
sentamos uma tarifa adequada e 
ganhamos a licitação por quase 

cinco anos. Mas o mercado viu a 
sinistralidade, jogou as taxas para 

baixo e conseguiu estragar esse se-

o comando da American Life, o CEO Pedro Perei-
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regulação prejudica, pois inibe o mercado”, afirma. 

Para ilustrar, ele diz que, a pedido da Federação Nacio-
nal de Seguros, uma auditoria internacional fez um levan-
tamento sobre o custo para o segurador atender todas as 
exigências do regulador. A constatação é de que ele 
representa, em média, 3% do faturamento 

Um percentual que fica maior, con-
forme o porte da companhia. “Para 
as grandes seguradoras este per-
centual é de 2,5%; 4,5% para as 
médias e de 9% para as pequenas. 
Quem mais sofre são as pequenas. 

cos, independentemente do seu tamanho”, diz, acres-
centando que “eu tenho a esperança de que a Susep 
também venha a ser um órgão regulador mais par-

ceiro do mercado”. 

Atuação diferenciada
Desde que foi criada, em 1992, a American Life 

buscou se diferenciar e hoje conta com produtos 
especiais para assegurar grupos específicos, como a 

terceira idade, motofretistas, PMEs, casais homo-
afetivos, profissionais de aviação, diabéti-

cos, entre outros. 
Segundo Freitas, “por sermos uma 

companhia pequena, o que seria di-
fícil disputar mercado com as gran-
des, nos preparamos para atender 
demandas de corretores parceiros 
que buscavam seguros diferencia-
dos. Assim, nós fomos trabalhan-
do, conquistando negócios/contas, 
e inovando com produtos”. 

estado de São Paulo.

cinco anos. Mas o mercado viu a 
sinistralidade, jogou as taxas para 

baixo e conseguiu estragar esse se-

American Life Pedro Pereira de Freitas

Por Karin Fuchs | karinfuchs@skweb.com.br

CEO da American Life defende a importância das pequenas 
e médias seguradoras como fomentadoras do mercado

Pedro Pereira 
de Freitas
American Life

mailto:karinfuchs@skweb.com.br
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guro para sempre”, lamenta. 
Com mais de um milhão de clientes de 

seguros de vida e acidentes pessoais, 
a American Life tem uma carteira bas-
tante diversificada. “Participamos de 
convenções coletivas de classes, tra-
balhamos com carteiras tradicionais de 
seguro de vida com coberturas adicio-
nais e também temos uma boa carteira 
de seguros de funcionários públicos, 
grande parte, de consignados”, cita. 

Em 2016, a companhia foi autorizada 
pela Susep a atuar no ramo de danos, 
como seguros residencial, empresarial, 
responsabilidade civil, riscos de enge-
nharia, entre outros. E saiu do merca-
do de previdência. “Este é um produto 
que tradicionalmente é comercializado 
pelos bancos, principalmente o VGBL. 
Como companhia independente, eu não 
consigo concorrer com eles”, explica. 

E a American Life pode atuar com se-
guros de vida com produtos de acumula-
ção, como o Universal Life e até o VGBL. 
Já no ramo de danos, Freitas revela que, 
“o foco é pessoas, residências e peque-
nas e médias empresas”, especifica. 

Conscientização
Defensor do seguro de vida individual, o 

executivo diz que ele já está no radar da 
companhia. “É importante para os corre-
tores terem este produto e as segurado-
ras também, pois no caso do seguro de 
vida coletivo quando se perde um clien-
te/empresa, o número de vidas é grande, 
diferentemente quando uma única pes-
soa cancela o produto”, compara.

Sobre o Universal Life, que reúne ris-
co e acumulação, ele também vê uma 
oportunidade de mercado. E faz um 
alerta: “o segurador precisa se preparar 
muito bem com a questão da reforma 
da previdência social, ela é indiscutível, 
para não chegarmos ao ponto em que 
chegou a Grécia”, afirma. 

Reforma que refletirá em um poten-
cial muito grande para o mercado de 
seguros, segundo Freitas. E como mo-
delo ele cita: “na França, a previdência 
é universal, em torno de 800 euros, 
diferentemente do Brasil que há uma 
grande discrepância entre as aposen-
tadorias de funcionários públicos e da 
iniciativa privada, fora a aposentadoria 
acumulativa”, compara. 

Também na França, 
Freitas conta que o se-
guro de vida é obriga-
tório para quem ganha 
acima de 800 euros até 
cerca de 10 mil euros. 
“O mesmo deveria ser 
feito no Brasil, pois isso 
geraria uma poupança 
gigantesca para o país. 
Todo mundo deveria ter 
uma poupança. É uma 
questão de cultura”. 

Para ele, é preciso haver um esforço 
maior do Governo Federal junto às en-
tidades do setor em relação à educação 
financeira para que haja uma conscien-
tização coletiva, da sociedade, sobre a 
necessidade de poupar. 

Sobre o produto mais adequado por 
faixa de renda, Freitas recorda que, há 
muitos anos, o jornalista Joelmir Beting 
respondeu uma pergunta que ele com-
partilha a resposta: “quem ganha muito 
faz previdência, quem ganha na faixa 
de R$ 2 mil tem que fazer um seguro 
de vida. Pois é barato e tem coberturas 
que se usufrui em vida”, diz. 

E na visão de Freitas, a retomada para 
o Brasil virá a partir de 2018. “Quando 
nós tivermos um novo presidente da 
República, uma nova inteligência, a ex-
pectativa é que o país volte a crescer. 
Com a economia e a renda crescendo, 
para o mercado de seguros isso é exce-
lente”, analisa.

Tangibilidade
Assim como no seguro de automóvel, 

é cada vez mais comum as companhias 
oferecem assistências. “No nosso produto, 
por exemplo, nós temos a segunda opinião 
médica internacional e outras como o auxí-
lio farmácia. Também estamos pensando 
em outros tipos de serviços, como na área 
de alimentação”, antecipa. 

Segundo ele, no seguro de vida deverá ha-
ver uma evolução de assistências, a exem-
plo do que ocorreu nos seguros de residên-
cia e no de automóvel. “E muitas pessoas 
não fazem mais o seguro de automóvel, 
mas compram assistência”, acrescenta. 

Para validar, Freitas comenta que durante 
uma conversa com um segurador, ele lhe 
disse que há 20 anos, os danos parciais do 
seguro de automóvel representavam cerca 

de 35% do valor do seguro e as assistências, 
no máximo 5%. “Hoje, esta situação é exa-
tamente o inverso”, expõe. 

Modelo de negócio 
O modelo de negócio da companhia é 

ter uma equipe bastante especializada 
e parceiros de negócios. “Como eu não 
tenho uma rede de distribuição como 
os bancos, naturalmente, o custo acaba 
sendo maior. Assim, a nossa segurado-
ra tem a equipe mais enxuta possível, 
terceirizamos tudo o que não faz par-
te do nosso core business, e temos uma 
despesa administrativa baixa”, revela. 

A American Life tem um escritório em 
Brasília e no prédio da matriz, em São Pau-
lo, uma unidade comercial para atender os 
corretores de seguros. “E nós temos repre-
sentantes em todos os estados, como as 
assessorias, e alguns trabalham exclusiva-
mente para nós”, informa. 

Representantes que atendem os cor-
retores, além do atendimento exclusivo 
na própria American Life. “O corretor que 
trabalha conosco tem acesso a hora que 
quiser a todos nós”, conclui o executivo. 

American Life Pedro Pereira de Freitas

“nos preparamos para atender 
demandas de corretores 

parceiros que buscavam seguros 
diferenciados. Assim, nós fomos 

trabalhando, conquistando negócios/
contas, e inovando com produtos ”

Fundada em 1992, a American Life 
atua no ramo de pessoas (vida e 
acidentes pessoais) e mais recente-
mente foi autorizada pela Susep a 
atuar no ramo de danos. Tem mais 
de um milhão de clientes e produ-
tos diferenciados, como por exem-
plo, o American Life Motofrete, 
American Life Diet, American Life 
Doenças Graves e o American Life 
Freedom. A companhia encerrou o 
ano de 2016 com 3,9 mil sinistros 
pagos e receita estimada em R$ 
170 milhões.
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negócios & empresas

Agende-se para 2017

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

17 de maio
8º Simpósio Paranaense de Seguros
Organização | Sincor-PR
Local | Espaço Torres, Rua 
Pergentina Silva Soares, 159
Informações | www.sincor-pr.org.br/simposio

03 e 04 de agosto
12º Encor – Encontro Regional dos 
Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul
Organização | Sincor-RS
Local | Dall’Onder Grande Hotel,  
Rua Herny Hugo Dreher, 197 Bento 
Golçalves, Rio Grande do Sul - RS
Informações | http://bit.ly/2nBNg7r

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

19 a 21 de setembro
8º Conseguro
Organização | CNseg
Local | Hotel Windsor Oceânico - R. 
Martinho de Mesquita, 129 - Barra 
da Tijuca, Rio de Janeiro
Informações | http://www.fenaseg.org.br/cnseg

Errata

Ao contrário do que foi publicado na edição de março (184), Luis Gutíerrez, 
diretor-presidente do Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre nas áreas 
de automóvel, seguros gerais e affinities, não iniciou a sua carreira na Mapfre 
da Argentina, mas, sim, na Mapfre da Espanha.

SulAmérica Saúde lança serviço de reembolso digital

Inédita no mercado de saúde suple-
mentar, tecnologia incorporada ao apli-
cativo SulAmérica Saúde agiliza o pro-
cesso de reembolso de consultas de até 
R$ 1 mil. A tecnologia utiliza algoritmos 
de machine learning para reconhecer re-
cibos médicos por meio de uma foto, 
que pode ser feita pelo próprio segura-
do via câmera do smartphone, e enca-
minha o pedido para análise de forma 
rápida e segura. Pelo próprio aplicativo, 
o usuário consegue acompanhar todas 
as etapas até o pagamento.

“A SulAmérica investe continuamente 
em inovação tecnológica para aprimo-
rar a experiência do cliente. Fruto dessa 
estratégia, o reembolso digital é uma 
facilidade pioneira no mercado de saú-
de suplementar que proporcionará ain-
da mais agilidade e comodidade para os 
segurados”, afirma o vice-presidente de 
Saúde e Odonto da SulAmérica, Maurício 
Lopes. Em fase de implementação, a no-
vidade será disponível gradativamente 
para toda a base de clientes da SulAmé-
rica Saúde a partir de março de 2017.

Chubb lança seguro avulso de transporte com recursos inéditos

O objetivo é atender peque-
nas e médias empresas que 
buscam esse tipo de cobertu-
ra em função de necessida-
des pontuais. O novo seguro 
se diferencia no mercado 
porque pode ser cotado com 
facilidade e emitido rapida-
mente, via internet, por meio 
do Portal do Corretor - ferra-
menta de alta tecnologia que a compa-
nhia mantém em constante evolução. 

“Tanto a cotação quanto a emissão 
do seguro podem ser feitos em pou-

cos minutos, liberando o 
embarque. Essa agilidade 
tem importância crítica por-
que o seguro costuma ser o 
último assunto que o clien-
te considera quando realiza 
um embarque casual”, diz 
Omar Mendoza (foto), Dire-
tor de Marine da Chubb Bra-
sil. Conforme o executivo, o 

Portal do Corretor pode ser operado 
com simplicidade e segurança em 
qualquer horário e a partir de qual-
quer local com acesso à internet.

AXA Corporate Solutions lança operação no Chile

Companhia lançou suas 
operações no Chile. Mais de 
200 pessoas – empresários, 
corretores, investidores, for-
madores de opinião e geren-
tes – participaram do evento 
oficial de inauguração em 
Santiago, em março. No dis-
curso de boas-vindas, o CEO 
do Chile, Jean-Luc Brussier 
(foto), explicou que “o primei-

ro passo do trabalho da AXA 
no Chile será focado nas 
grandes empresas nacionais 
e internacionais e, o mais 
importante, em fazer a dife-
rença entre os concorrentes 
no mercado corporativo”. O 
CEO da AXA Corporate So-
lutions para a América Lati-
na, Philippe Jouvelot, esteve 
presente no lançamento. 

mailto:sincorpe@sincorpe.org.br
http://www.insuranceeurope
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A Responsabilidade Civil derivada dos riscos cibernéticos

O risco de ataques cibernéticos tem 
gerado preocupação crescente, tanto 
ao setor privado (bancos, empresas 
de data Center, pagamentos via web, 
etc...) quanto ao público, justo pela 
frequência, sofisticação e severidade 
com que tem se verificado nos últimos 
tempos, com geração de grandes 
prejuízos patrimoniais e aumento de 
responsabilidades quanto a terceiros. 
O Brasil tem ocupado lugar de grande 
destaque nesse cenário. Só em 2016 
mais de 40 milhões de brasileiros foram 
vítimas de crimes virtuais, com prejuízos 
estimados em torno de US$10,3 
bilhões, segundo dados divulgados pela 
BT Magazine em janeiro passado.

As invasões aos bancos de dados são 
feitas de inúmeras formas, com objetivo 
final de vantagem econômica por parte 
do meliante, que se utiliza do sequestro, 
divulgação e bloqueio de informações, 

roubo de credenciais, espionagem 
cibernética, tudo com acesso remoto, 
inclusive por meio da chamada “internet 
das coisas”, com o uso coletivo de 
equipamentos e assim gerando 
bloqueios de grandes proporções.

Nesse contexto, a responsabilidade civil 
daqueles obrigados a guardar dados de 
clientes e terceiros surge de forma cada 
vez mais evidente, sobretudo quando 
acompanhada de atos culposos, como 
não suprir tecnologicamente bem o seu 
parque informático, e com isso descuidar 
da segurança da rede, expondo a 
privacidade (dados pessoais e informação 
confidencial oriundas dos conteúdos 
eletrônicos arquivados) daqueles com 
quem a empresa se relaciona.

É muito importante observar que a 
conduta culposa da empresa, gerando 
nexo entre seu ato e a ocorrência 
do ataque com dano a clientes e/

ou a terceiros produz o elemento 
básico de sua responsabilização. Há 
formas de evitar tais problemas, todas 
relacionadas a medidas preventivas 
necessárias, mas vale destacar o 
surgimento cada vez com mais força do 
chamado seguro de responsabilidade 
civil para garantia de danos cibernéticos 
causados a terceiros, última barreira na 
tentativa de minimizar a reparação do 
prejuízo causado.

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

negócios & empresas

Conceito inovador de seguro social chega a Pernambuco

Criar oportuni-
dades que gerem 
um impacto social 
positivo para o tra-
balhador brasileiro 
foi o grande desafio 
do Clube PASI de 
Seguros. O concei-
to inovador chega a 
Pernambuco com pre-
sença mais ativa através de seu escritó-
rio, inaugurado em março, no bairro do 
Pina. Os planos já eram comercializados 
na região, agora com o atendimento pre-
sencial no estado promete movimentar 
ainda mais o mercado segurador, um 
dos mais promissores do Brasil. 

Segundo o idealizador Alaor Silva Jú-

nior, “o PASI tem um 
sentido social maior 
do que só pagar in-
denizações, ele con-
tribui diretamente 
para redução da he-
rança da pobreza no 
país”, afirma, acres-
centando que “esse 

formato demonstra a 
evolução do mercado segurador”. Des-
de o início de sua vigência, o PASI possui 
uma Central de Atendimento exclusiva 
para administrar o produto. A sua distri-
buição e a comercialização é feita através 
de aproximadamente 4 mil corretores de 
seguros cadastrados presentes em âm-
bito nacional.

Gigliotti faz duas aquisições

Autoglass realiza eventos para divulgação de novos produtos em parceria com a HDI

A Gigliotti adquiriu recente-
mente duas corretoras do in-
terior do estado de São Paulo, 
a Zaia Corretora de Seguros, 
de Rio Claro com filial em 
Cordeirópolis, e a Je Tolemon 
Corretora de Seguros, da ci-
dade de Hortolândia.

Com um mix de 60% no 
ramo de pessoas, a Zaia Seguros se co-
loca no mercado como uma das mais 
respeitadas no ramo, com uma equipe de 
profissionais voltada ao bem-estar social 
e atendimento aos segurados.

A Je Tolemon foi a 13ª aquisição da Gi-
gliotti. Segundo Luiz Alberto Gigliotti (foto), 
estrategicamente a aquisição foi uma das 
mais importantes, pois a Gigliotti já tem 
unidade na cidade, que é uma das mais 
importantes do Brasil, e a Tolemon é uma 
corretora tradicional da região.

A Autoglass em parceria com a HDI Se-
guros, realizou eventos para a divulgação de novos produtos. No dia 14 de março aconteceu 
em Maringá/PR e nos dias 28 e 29 de março foi em Curitiba, Paraná. O evento teve a presença 
da equipe comercial da HDI e os corretores de maior produção da região. Nas apresentações o 
gerente de contas, Eduardo Noronha falou um pouco sobre a Autoglass, os principais diferen-

ciais em parceria com a HDI, as ferramentas que são utilizadas, como abertura e reagendamento de atendimento web e a divulgação dos novos 
produtos. Aos corretores que não puderam participar do evento foram realizadas visitas posteriores para conhecerem os novos produtos da HDI.
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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

Modelos de perguntas estratégicas para venda de consórcios

No ato da venda, quando se faz um 
diagnóstico bem feito do cliente, você estreita 
orelacionamento com ele, pois descobre 
suas verdadeiras necessidades, desejos 
emotivações para aquisição do produto. Além 
disso, você saberá como ofertar oproduto e/
ou serviço mais adequados e qual linha de 
argumentação deverá serutilizada, sempre 
focando o que mais interessa ao cliente.

Portanto, ao vender consórcios, elabore um 
pequenoquestionário de sondagem e tenha 
sempre emmenteque , ao elaborar uma 
pergunta,qual informação deseja obter comela 
e qual é a solução quedemandará dela. Com 
isso, suasvendas ficarão ainda mais fáceis.

Ter em mente algumas perguntas e sem-
pre fazê-las aos Clientes é uma maneira 
decriar disciplina e de estruturar melhor 
sua comunicação. É importante ressaltar 
queum bom tempo gasto com boas per-
guntas, que explorem as reais necessidades 
dosclientes, significará um bom material 
para o fechamento subsequente da venda; 
porisso, invista nas perguntas.

As pessoas não compram consórcios, elas 
compram o que o consórcio faz por elas. Elas 
querem soluções. Antes de quererapresentar 
o consórcio, é preciso vender ao cliente a ideia 
de que valerá a pena ele responderalgumas 
perguntas para depois conhecer as soluções 
que você e esse produto têm para ele.

Segue alguns exemplos de perguntas 
que você deverá fazer para conseguir 
melhores resultados:

Você paga aluguel ou habita residên-
cia própria?

Tem recursos poupados ou saldo no FGTS?
Tem um segundo imóvel para lazer ou locação?

Tem veículo próprio ou financiado?
Como você costuma fazer a troca de 

seu veículo?
É proprietário de outros veículos para 

utilização da família?
Utiliza frota de veículos?
Se é profissional liberal, onde exerce sua 

profissão? Em imóvel próprio ou alugado?
Qual é a profissão de sua esposa?
Tem filhos, quais as idades?
Quais são os projetos profissionais de 

cada filho?
Qual sonho de consumo ainda não realizou?
Você deve mostras que é o especia-

lista no assunto e é quem deve instruir 
e apresentar a melhor solução para o 
seu Cliente.

A partir de agora, sempre que for 
vender consórcios, não deixe de fazer 
perguntas estratégicas.

Boas vendas!

Ouvidoria do Grupo Bradesco 
Seguros atinge 90% de 
atendimentos em até cinco dias

Implantada de 
forma pioneira, em 
2003, a Ouvidoria 
do Grupo Bradesco 
Seguros - primei-
ra ouvidoria a ser 
reconhecida pela 
Superintendência 
de Seguros Priva-
dos (SUSEP) e pela Agência Nacional de 
Saúde (ANS) -, alcançou em 2016 uma 
nova marca: 90% dos atendimentos a 
clientes foram finalizados em até cinco 
dias úteis - em 2013, essa proporção 
correspondia a 67%.

“No Grupo Bradesco Seguros, a Ouvi-
doria tem como lema ‘Sejamos um Ou-
vidor para cada Consumidor’. Esse lema, 
que permeia todas as ações da em-
presa, tem sido praticado por meio do 
investimento permanente em quatro 
pilares: gestão de pessoas, de proces-
sos, de tecnologia da informação e de 
comunicação”, ressalta Eugênio Velas-
ques (foto), Diretor do Grupo Segura-
dor e responsável pela Ouvidoria, para 
quem a melhora 
do desempe-
nho revela 
o papel 
estratégi-
co da Ou-
v i d o r i a 
do Grupo 
Segurador 
como indu-
tora da “cultura 
do servir”.

http://www.treinaseg
mailto:andre@treinaseg.com.br
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SulAmérica Saúde registra 11 
milhões de consultas médicas 
em 2016

Quatro entre 10 empresas sofrem com 
violação e perda de dados sigilosos 

Porto Seguro Saúde 
lança campanha que 
dará viagem 
aos corretores

A companhia aprimora seus processos 
para facilitar e agilizar o atendimento aos 
clientes. Entre os principais resultados 
dessa iniciativa, o segmento de saúde re-
gistrou 11 milhões de consultas médicas, 
53 milhões de exames, 300 mil hospi-
talizações e 24 mil partos realizados por 
segurados em 2016. No 
ano passado, os aplicativos 
da SulAmérica, disponíveis 
para diferentes segmentos, 
totalizaram mais de 400 mil 
downloads. 

“Desejamos que nossos 
segurados tenham cada vez 
mais autonomia para resol-
ver questões relacionadas à 
companhia, e a tecnologia é 
um dos caminhos para isso. 
Na área de atendimento ao 
cliente, buscamos uma re-
lação próxima com os be-
neficiários, que nos permita 
acompanhar os índices de 
satisfação em relação aos 
serviços prestados”, explica 
o vice-presidente de Opera-
ções e Tecnologia da SulA-
mérica, Marco Antunes.

SulAmérica inaugura filial 
em Petrolina (PE)

Companhia acaba de abrir 
sua filial em Petrolina, em 
Pernambuco, para reforçar 

a presença e atendimento a corretores 
na região, considerada estratégica pela 
seguradora. A localidade, que já conta 
com a parceria de diversos corretores, 
apresenta grandes oportunidades de 
crescimento em diversas linhas de se-
guros. No ano passado, destacaram-se 
para a SulAmérica as carteiras de saú-
de, com expansão de 51%, e previdên-
cia, com alta de 208%.

Segundo a atual edição do Relatório 
Global de Fraude & Risco, publicado anu-
almente pela Kroll, aproximadamente 
uma a cada quatro empresas (23%) so-
freu nos últimos 12 meses pelo menos 
uma violação de sistema resultando em 
perda de dados de clientes ou funcioná-
rios. O problema é o segundo maior fator 

de vulnerabilidade – atrás apenas da in-
festação por vírus/worms – e o quarto 
mais recorrente no mundo empresarial.  

O estudo entrevistou cerca de 550 
executivos dos mais diferentes setores 
em todo o mundo que são responsáveis 
ou que influenciam diretamente as de-
cisões quanto a programas e estraté-
gias de segurança e combate a fraudes. 
“As ameaças atingiram um alto grau de 

Companhia lançou a 
campanha “Você com 
Mais Saúde no Verão”, 
voltada aos corretores 
da região metropolitana 
de São Paulo, Guarulhos, 
ABC paulista, Vale do Paraíba e Litoral 
Paulista, e da região metropolitana do 
Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo 
e Baixada Fluminense. A ação, válida 
para SP até o dia 30 de abril e para 
o RJ até 31 de maio de 2017, visa in-
centivar os profissionais a ampliarem 
suas oportunidades de negócios e 
premiar a emissão de novas vidas nos 
planos da Porto Seguro Saúde.

Amil Dental investe em 
pesquisa com dentistas

Com dois milhões de be-
neficiários e carteira estável 
entre dezembro de 2015 
e de 2016, a Amil Dental 
investiu em uma pesquisa 
para conhecer os anseios 
dos dentistas. Realizado 
pelo Instituto Datafolha, o 
levantamento contou com 
a participação de 400 pro-
fissionais credenciados do 
Rio de Janeiro e de São Pau-
lo e apontou a Amil Dental 
como o plano mais confiá-
vel entre os dentistas, o que 
adota a melhor tabela de 
remuneração e o melhor do 
mercado – quesito no qual a 
marca foi escolhida por seis 
a cada dez entrevistados.

sofisticação e seguirão evoluindo. Às 
empresas, cabe buscar estar sempre 
um passo à frente ou pelo menos ao 
lado na gestão de seus riscos”, afirma 
Fernando Carbone, diretor sênior da 
Kroll no Brasil e especialista em segu-
rança da informação.
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Com vasta experiência no mercado segurador, ao qual 
tem se dedicado ao longo dos últimos 12 anos, a Sat 
Company desenvolveu um equipamento híbrido, único 

no mercado, que une RF (radiofrequência) à tecnologia GPS/
GPRS, visando aumentar os índices de recuperação, que vi-
nham sendo afetados negativamente pelo uso de inibidores 
de sinais (jammer).

Além disso, para dificultar a identificação e retirada do ras-
treador durante as ocorrências de roubo e furto, a equipe de 
engenharia da empresa preocupou-se com a descaracte-
rização do equipamento; o resultado, conta Marco Puerta, 
CEO da Sat Company, “é que o rastreador passou a ser im-
perceptível, já que possui o formato de uma peça original 
do veículo, ora uma buzina, ora um módulo de injeção ou 
ignição, entre outros”, exemplifica.

Como instalam equipamentos em todo o território nacio-
nal, o grande desafio era conseguir utilizar-se da tecnolo-
gia rádiofrequência em todas as ocorrências de roubo e/ou 
furto que envolvessem os veículos rastreados pela empre-
sa e, para isso, a equipe de desenvolvimento encontrou na 
rede proprietária a solução que precisavam.

Redes proprietárias se assemelham a rede mesh ou redes 
“malhadas”, que são redes compostas de várias “células” que se 
intercomunicam. Na prática, todos os veículos que possuem o 
equipamento R12 instalado funcionam como antenas recepto-
ras e transmissoras (veja na próxima página).

Sat Company

Um único equipamento da Sat 
Company garante às seguradoras 
maior índice de recuperação e análise 
assertiva do perfil do condutor
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Uma vez que utilizem inibidores de 
sinais durante as ocorrências o equipa-
mento detecta a perda do canal GPS/
GPRS e através do RF emite um sinal 
de S.O.S ao veículo da base mais próxi-
mo a ele.

Estudos efetuados com base nos ve-
ículos rastreados pela Sat Company 
comprovaram a aderência do conceito 
de rede prioritária ao projeto de desen-
volvimento do R12, conforme demons-
tra a imagem abaixo, de um caso real 
de roubo na cidade de Curitiba, onde o 
veículo no centro é o veículo roubado e 
os demais possuem equipamentos da 
empresa instalados. O raio demonstra-
do é de 3 km, alcance do R12.

Essa é uma rede de comunicação que 
se tornará mais eficiente à medida que 
novas instalações forem efetuadas; 
“quanto mais veículos tiverem este 
equipamento instalado mais rápida 
será a recuperação em caso de roubo 
ou furto” conclui Danielle Serradilla, di-
retora comercial da Sat Company. 

Para agilizar a ampliação da rede, a Sat 

Company tem firmado parcerias para 
instalação de antenas físicas, incluindo, 
além da sua rede técnica credenciada 
que conta com mais de 600 pontos de 
instalação, guinchos que atendem as 
seguradoras, entradas de rodovias e 
outros locais estratégicos, cuja alta alti-
tude amplia o raio de atuação da antena.

A eficiência do equipamento em caso 
de roubo ou furto é indiscutível quan-
do consideram-se as ocorrências com 
veículos que já possuem o R12 insta-
lado, no qual a empresa teve êxito na 
recuperação de 95% dos casos. Uma 
assertividade maior, inclusive, em 
razão das duas tecnologias embarca-
das. “Nosso principal canal de comu-
nicação continua sendo o GPS/GPRS, 
mas a radiofrequência é automatica-
mente acionada mediante ao uso de 
jammer, já que utiliza uma frequência 
que não é atingida pelos inibidores de 
sinal” destaca Cristiano Silva, gerente 
operacional da empresa.

Outra iniciativa inovadora foi a de 
utilizar o dirigível Zeppelin durante as 
ocorrências, não só como antena mó-
vel mas no sentido de munir a central 
de operações da Sat Company com 
imagens ao vivo transmitidas por câ-
meras instaladas na parte inferior do 
aeróstato. “O projeto ainda está em 
fase de produção pelo fabricante, mas 
em poucos meses as pessoas verão o 
Sat Móvel pelo céu de São Paulo” con-
ta Leonardo Buosi, gerente adminis-
trativo da Sat Company.

Telemetria
Discreto no formato e precioso no con-

teúdo, outro ponto-chave do dispositivo 
é que possui telemetria embarcada, pos-
sibilitando através da instalação do R12, 
o monitoramento do perfil do condutor.

A precificação do seguro de forma in-
dividualizada, que já acontece na Euro-
pa, é tendência no mercado segurador 
do Brasil. Por essa razão a Sat Com-
pany fez questão de manter a tecnolo-
gia GPS/GPRS como tecnologia princi-
pal do produto.

O banco de dados da empresa arma-
zena todo o histórico de transmissões 
que possibilitam traçar de forma bas-
tante assertiva o perfil do condutor e 
confrontar as informações prestadas 
no ato da contratação do seguro, atra-
vés das seguintes informações:

- CEP de pernoite (se o cep informado 
é realmente onde o veículo pernoita);

- Km de rodagem: total de km rodada 
por dia, semana, mês e ano;

- Informação de utilização do veículo 
em horas, por dia e por região;

- Direção Perigosa: análise de acele-
ração, frenagem e troca de faixas;

- Crash Detection: o equipamento é 
capaz de detectar colisões e permite 
reconstituir todo o histórico do even-
to. “O equipamento está configurado 
para disponibilizar detalhadamente as 
transmissões por um período antes e 
depois da colisão”, especifica Puerta.

É possível identificar se o condutor 
estava em alta velocidade, o local 
exato da colisão, a direção que ele 

Sat Company

Dirigível Zeppelin
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próprio perfil de condução e tenha 
acesso a ferramentas como:

- Localização do veículo em 
tempo real;
- Relatório de posições passadas;
- Velocidade;
- Alerta de violação do 
equipamento;
- Botão de emergência;
- Criação de cerca eletrônica;
- Alarme virtual;
- Localização do carro em estacio-

namento de shopping;
- Valet Parking: funcionalidade 

que emite alertas em caso de ve-
locidade alta e distância excedida 
pelo manobrista. 

estava e tempo de frenagem para 
que as seguradoras tenham um laudo 
mais conclusivo para indenização ou 
não do sinistro. “Uma forma de com-
bater as fraudes, que hoje têm sido 
ponto crítico para as companhias”, 
acrescenta o executivo.

Visando agregar ainda mais valor ao 
serviço de rastreamento, a Sat Com-
pany já tem um projeto piloto do Crash 
Detection em uma seguradora. “Haven-
do uma colisão, recebemos em nossa 
central de emergência um alerta. Nes-
te momento contatamos o segurado 
para prestarmos auxílio em relação ao 
acionamento de guincho e ambulância, 
quando necessário e baseado no relato 
colhido, fornecemos um relatório deta-
lhado à seguradora” conta Danielle.

As seguradoras podem optar pelo 
formato que desejam receber todas as 
informações de telemetria, sendo “da-
dos puros” ou através de um sistema 
que permite consultar individualmente 
o perfil de seus segurados.

Automonitoramento 
A Sat Company também dispõe 

de um aplicativo (imagens abaixo) 
para que o segurado monitore o seu 

“Nosso principal 
canal de comunicação 
continua sendo o 
GPS/GPRS, mas a 
radiofrequência é 
automaticamente 
acionada mediante ao 
uso de jammer já que 
utiliza uma frequência 
que não é atingida pelos 
inibidores de sinal  ”

Cristiano Silva, gerente operacional 
da Sat Company

Sat Company

GAPO 
Criado em 2012, o GAPO, Grupo de Aná-

lises Preventivas Operacionais, que opera 
24X7, tem por objetivo inibir fraudes e 
detectar previamente casos de Roubo/
Furto de veículos, reduzindo desta forma 
as perdas sofridas pelas seguradoras.

“Geralmente quando uma pessoa re-
solve fraudar o seguro, ela faz um teste 
de desconectar o rastreador, o que nos 
gera um alerta no GAPO. Neste mo-
mento entramos em contato com ela, 
e com isso acabamos inibindo a ação” 
explica Cristiano Silva.

Durante os contatos mantidos com os 
segurados, o GAPO detecta situações ro-
tineiras como uma manutenção no veícu-
lo ou o costume do motorista de desligar 
a chave-geral do caminhão, mas muitas 
vezes é durante o contato que o segurado 
descobre que o veículo foi furtado.

Uma vez confirmado o furto, a equi-
pe da Sat Company começa imediata-
mente a operar para recuperá-lo com o 
apoio de equipes de pronta resposta e 
órgãos de segurança pública.

Outro trabalho de grande importância 
realizado por esta equipe é a elaboração 
do relatório final da ocorrência, confron-
tando o relato do segurado durante o 
acionamento na Central Sat Company, 
com as informações contidas no boletim 
de ocorrência e os dados coletados do 
próprio rastreador apontando possibili-
dade de fraude, sendo possível a abertura 
de sindicância por parte da seguradora.
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Parcerias Governamentais
Vislumbrando aumentar o apoio rece-

bido durante as ocorrências, a Sat Com-
pany está em contato com os órgãos 
de Segurança Pública para apresentar 
um projeto de sua autoria, que facilita-
rá a identificação de veículos roubados/
furtados que estejam dentro do raio de 
atuação do R12.

Pool de seguradoras
A Sat Company tem como objetivo 

oferecer às seguradoras os serviços de 
rastreamento e telemetria sem a co-
brança de instalação, sem necessidade 
de devolução do equipamento e com 
mensalidades inferiores à R$ 30.

A não retirada dos equipamentos 

Danielle Serradilla
diretora comercial da Sat Company

Marco Puerta
CEO da Sat Company

“Havendo uma colisão, recebemos em nossa central 
de emergência um alerta. Neste momento contatamos 
o segurado para prestarmos auxílio em relação ao 
acionamento de guincho e ambulância, quando 
necessário e baseado no relato colhido, fornecemos 
um relatório detalhado à seguradora ”
Danielle Serradilla, diretora comercial da Sat 
Company, sobre o Crash Detection

Sat Company 
Genuinamente brasileira, a Sat Company foi fundada no 
ano de 1993. Com uma equipe de 1,1 mil colaboradores 
e 600 prestadores de serviços cadastrados em todo o 
território nacional, a empresa tem em seu cadastro 160 
mil veículos ativos de mais de 10 seguradoras.

R12 
Desenvolvido pela SAT 
Company, o R12 tem 
tecnologia híbrida, reunindo 
em um único equipamento 
as tecnologias GPS/GPRS e 
de radiofrequência, ou seja, 
telemetria e rastreamento, 
de forma que as seguradoras 
tomem decisões mais 
assertivas, seja no momento 
de um sinistro ou na 
precificação do seguro.

Sat Company

após o cancelamento da apólice contri-
bui para a constante ampliação da base 
instalada, oferecendo assim duas gran-
des vantagens às seguradoras:

- Maior índice de recuperação através 
da tecnologia RF, uma vez que todos os 
veículos passam a atuar como antenas 
receptoras e transmissoras, mediante 
instalação do R12;

- Possibilidade de migração do veículo 
entre as seguradoras, sem custo de ati-
vação e com mensalidades reduzidas.

Para tanto, a Sat Company tem se 
dedicado a aumentar seu pool de se-
guradoras, a fim de ampliar sua base 
de equipamentos instalados em todo 
o país, partindo da sua atual carteira 
de 10 cias. de seguro.
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Com uma experiência de mais 
de 25 anos no ramo securitá-
rio e em soluções financeiras, 

o Grupo Protege lançou recentemen-
te o seu modelo de franquia, em três 
modalidades: Home Office, Office e 
Loja, a Protege Aqui Express. Cada 
um delas voltada para um perfil de 
empreendedor, que não precisa ser 
um corretor de seguros, sendo que as 
duas últimas são padronizadas. 

Segundo o diretor executivo do grupo, 
Elizeu Augusto de Oliveira, na retaguar-
da, os franqueados têm acesso a trei-
namentos, equipamentos (notebook) e 
sistemas, como a ferramenta multicál-
culo, e todo o respaldo do Grupo. “E nós 
vamos oportunizar o que cada um tem 
de melhor para colocar à disposição do 
franqueado o nosso portfólio de segu-
ros e serviços”, acrescenta. 

Para o franqueado Home Office haverá 
um acompanhamento para ensiná-lo a 
identificar negócios na sua região. Pelo 
modelo Office é possível comercializar 
65% do portfólio do Grupo e no Protege 
Aqui Express, 100%. “A primeira loja Pro-
tege Aqui Express será aberta neste pri-
meiro semestre, no bairro do Grajaú, no 

Rio de Janeiro (RJ)”, informa Oliveira.
De acordo com o executivo, “a nos-

sa meta é chegarmos a 100 unidades 
franqueadas no primeiro ano, 300 em 
até três anos e, em um período de 10 
anos, a três mil unidades no Brasil. Isso 
inclui todas as três modalidades de 
franquias”, especifica. 

Ele também comenta sobre o modelo 
de remuneração. “A comissão é 100% 
do franqueado”, diz. E se a venda for 
pela internet, um site foi criado para 
as franquias, a remuneração irá para o 
franqueado que está mais próximo ao 
cliente (localização). 

Portfólio
Na bagagem, o Grupo Protege soma 

ao longo dos anos mais de 60 milhões 
de apólices de seguros emitidas ou R$ 
100 milhões em prêmios, e mais de 70 
milhões de títulos de capitalização emi-
tidos. E tem várias parceiras, desde se-
guradoras até empresas que oferecem 
soluções financeiras. 

Assim, seu portfólio é bastante amplo. 
Além de produtos de seguros, como o 
de automóvel e frotas, residência e con-
domínio, saúde e odonto, previdência 

privada individual e empresarial, segu-
ro garantia de aluguel e fiança locatícia, 
entre outros, franqueados também po-
dem trabalhar com outros segmentos. 

Como exemplo, Oliveira menciona os 
correspondentes bancários. “Como cor-
respondente bancário, a Protege Aqui 
Express pode prestar vários serviços, 
conforme as regras do Banco Central, 
entre eles, pedidos de empréstimos e 
financiamentos, serviços de cobrança e 
pedidos de cartões de crédito”, cita. 

Outro potencial franqueado do Grupo 
são as casas lotéricas. “Nós fizemos um 
levantamento e entre 11% a 15% delas 
têm condições de serem uma franquia 
Protege Aqui Express, o que significa 
cerca de três mil pontos de vendas no 
Brasil”, ilustra.

Para as franquias mais estrutura-
das, será disponibilizada a certifica-
ção digital para empresas, o que abre 
um leque para a comercialização de 
outros produtos (cross-selling), e solu-
ções corporativas para a área de RH, 
por exemplo. “E uma inovação é que 
todas as unidades franqueadas esta-
rão aptas a fazerem o atendimento do 
seguro DPVAT”, destaca.

Por Karin Fuchs | karinfuchs@skweb.com.br

Grupo Protege estreia no segmento de 
franquias com produtos diferenciados

corretagem franquias

Elizeu Augusto 
de Oliveira
Grupo Protege

mailto:karinfuchs@skweb.com.br
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O Brasil já teve diversos casos de 
empresas que tiveram a sua 
imagem ou de suas marcas 

comprometidas, a exemplo da Parma-
lat, Ades e Toddynho. E, mais recente-
mente, Samarco, JBS e BR Foods. No 
país não há um seguro específico para 
danos à imagem, mas existe esta co-
bertura vinculada a outros produtos, 
normalmente, de linhas financeiras e 
de responsabilidade civil. 

Bruna Timbó, diretora da LTSeg, es-
clarece que “os danos à imagem só 
possuem apólice própria no mercado 
internacional de seguros e, mesmo as-
sim, de forma muito reduzida, podendo 
ser contratada apenas para segurados 
que tenham processos internos de 
compliance e governança corporativa 
impecáveis”, afirma.

Segundo ela, apenas grandes marcas 
e determinados nichos de negócios 
contratam seguros de linhas financei-
ras ou de responsabilidade civil. Porém, 
a preocupação principal é o dano ma-
terial ou moral causado a um terceiro 
prejudicado, o que poderia impactar no 
resultado financeiro da empresa. “Uma 

parcela muito pequena detecta o risco 
de imagem como de alto grau procu-
rando o seguro como forma de mitiga-
ção deste risco”, destaca.

Para Roberto Zegarra, vice-presiden-
te sênior da Marsh Risk Consulting na 
América Latina, uma cobertura para 
danos à imagem é muito subjetiva. “Um 
sinistro grave pode ter várias reper-
cussões e é difícil calcular quais seriam 
os impactos de determinada situação”, 
pondera. 

Como exemplo, ele cita o vazamento 
no Golfo do México em decorrência do 
afundamento da plataforma de pros-
pecção de petróleo da empresa BP, em 
2010. “Até hoje, a BP está sofrendo 
com danos à imagem”, diz, acrescen-
tando que os custos com danos à ima-
gem podem ser aliviados com um se-
guro de Responsabilidade Civil. “Porém, 
em média, apenas 25% dos riscos são 
seguráveis”, ressalta. 

Proteção
No seguro de D&O existe uma cober-

tura específica para uma situação em 
que haja comprovação de prejuízo à 

imagem, à honra ou reputação de qual-
quer segurado ou tomador (sociedade), 
causada pela veiculação de reclamação 
por meio de notícia, reportagem ou va-
zamento de informações sigilosas. 

Conforme Ana Albuquerque, gerente 
de Linhas Financeiras da Willis Towers 
Watson, “desde que os fatos ou acon-

Bruna Timbó
LTSeg

Por Karin Fuchs | karinfuchs@skweb.com.br

Uma preocupação que ainda não 
está no radar das empresas no Brasil; 
exemplos de casos se acumulam

riscos & seguros

mailto:karinfuchs@skweb.com.br
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tecimentos estejam relacionados à po-
sição do segurado como diretor ou con-
selheiro da sociedade. Assim, haverá 
cobertura para o custo de contratação 
de empresa especializada em serviços 
de comunicação e assessoria de ima-
gem, mediante prévia autorização da 
seguradora, para mitigação dos danos 
eventualmente causados”. 

Victor Garibaldi, diretor de novos ne-
gócios da MDS Insure Brasil, comple-
menta, reproduzindo a cobertura para 
danos à imagem na apólice de Respon-
sabilidade Civil Geral, que “garante o 
reembolso ao segurado pelo pagamen-
to das quantias... despendidas... para 
a reparação de danos a terceiros...”, na 
execução de sua atividade. 

E, ainda, “a apólice tem um item es-
pecífico, quando contratado, de Dano 
Moral, onde para pessoas jurídicas, “o 
dano moral está associado a ofensas 
ao nome ou à imagem da empresa, nor-
malmente gerando perdas financeiras 
indiretas, não contabilizáveis, indepen-
dente da ocorrência de outros danos”, 
menciona.

Limites
Sobre o cálculo de limites para a co-

bertura, Garibaldi diz que “normalmen-
te, avalia-se o faturamento da empre-
sa, seu ramo de atividade, forma de 
atuação, histórico de reclamações, ex-
posição e valor da marca e imagem. Es-
ses itens apoiam a avaliação do risco e 
exposição a prejuízos da imagem, para 
então propormos limites de cobertura 
adequados à empresa”, revela.

“A subscrição ocorre pela avaliação 
do risco completo do tomador e segu-
rado para a contratação do D&O, quais 
sejam um questionário completo e de-
monstrações financeiras atualizadas. 
Notícias e informações divulgadas na 
mídia a respeito da sociedade tam-
bém influenciam na avaliação do risco. 
Não existe cálculo específico para este 
risco”, esclarece Ana Albuquerque, da 
Willis Towers Watson.

Gerenciamento de risco
Para evitar e mitigar riscos, a palavra 

de ordem é prevenção. “É preciso estar 
preparado para responder a uma de-

terminada situação, por isso, é muito 
importante a empresa ter uma 
cultura de risco que envolva 
toda a sua equipe. E essa cul-
tura vem de situações adver-
sas que estão acontecendo 
no mundo, como da Samarco 
e da Samsung (bateria do J7)”, 
ilustra Roberto Zegarra. 

Ele defende que é preciso trabalhar as 
pessoas, ter uma equipe resiliente. “Re-
siliência é a capacidade de responder a 
uma situação adversa e tomar decisões 
rápidas para voltar à normalidade. Me-
nos de 3% das pessoas têm resiliência 
nata, mas elas podem desenvolvê-la. E 
este é um trabalho que fazemos junto 
às empresas/clientes, uma simulação 
que chamamos de ‘jogos de guerra’ 
para avaliar como elas lidam com as si-
tuações”, explica. 

Além disso, o executivo comenta que 
quando há um acontecimento adverso 

grave, a comunidade vai 
se perguntar se foi por 
negligência ou por moti-
vo de força maior; o que 
faz uma grande diferen-
ça na forma dela reagir. 
“Quando a situação é 
inesperada, se a empre-
sa estiver preparada e 
der uma resposta rapi-
damente, as pessoas lhe 
darão suporte”, valida. 

Na MDS Insure, Gari-
baldi conta que, como 
parte de um projeto de 
Enterprise Risk Mana-
gement (ERM), normal-

mente é feito o mapeamento comple-
to dos riscos da empresa, o que inclui a 
identificação e quantificação dos even-
tos que podem ocorrer e interferir na 
imagem da empresa. 

“Além de identificar e mapear todos 
os riscos, desenvolvemos uma matriz 
de análise para quantificar todos os 
eventos (heat map, que classifica os ris-
cos por graus de frequência e severida-
de). Com base nesse heat map, através 
do comitê de riscos, focamos em deter-
minados eventos e tratamos com fer-
ramentas de mitigação, contingência e 
transferência de riscos”, pontua.

Bruna Timbó informa que “o gerencia-
mento é a própria operação do cliente, 
que deve andar corretamente na linha, 
de acordo com as normas vigentes e 
dentro dos critérios estabelecidos pe-
los órgãos fiscalizadores. Para isso, são 
estabelecidos procedimentos de com-
pliance. A falha destes procedimentos e, 
por consequência, a atuação escusa da 
empresa é que geram situações pas-
síveis de ocasionar uma crise de ima-
gem”, destaca. 

Para ela, as empresas brasileiras de-
veriam ter como meta natural e ineren-
te à sua operação a contratação do seu 
programa de seguros aliado a uma po-
lítica de gerenciamento de riscos, o que 

Roberto Zegarra
Marsh Risk

“... em média, apenas 25% dos 
riscos são seguráveis ”

“os danos à imagem só possuem 
apólice própria no mercado 

internacional de seguros e, mesmo 
assim, de forma muito reduzida, 

podendo ser contratada apenas para 
segurados que tenham processos 

internos de compliance e governança 
corporativa impecáveis ”

Bruna Timbó, LTSeg

riscos & seguros
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diminuiria sobremaneira os seus riscos. 
“Mas não é o que vemos na maior parte 
do mercado corporativo. Grande parte 
das empresas pensa no seu programa 
de seguros apenas com um sinistro 
ocorrido consigo, quando envolve pre-
juízos financeiros reais”, lamenta. 

Incidências 
Garibaldi especifica que as perdas ao 

consumidor decorrentes de produtos 
e serviços geralmente acontecem com 
maior frequência, mas com severida-
de não tão elevada. “Normalmente, 
com reclamações ao primeiro nível de 
relacionamento ou através de mídias 
específicas, com exceção de casos que 
tomam a mídia ampla de maneira des-
comedida”, expõe.

E com maior severidade de danos de 
imagens, diz ele: “eventos negativos 
relacionados a fatos políticos, relações 
trabalhistas, informação financeira 
desfavorável, atos de fraude e falta de 
governança aparecem com menor fre-
quência, mas com maior severidade de 
danos à imagem”.

Ana Albuquerque valida: “as situações 
são aquelas em que o segurado fica expos-
to por veiculação de notícia ou mídia que 
possa implicar em danos a sua imagem”. 

Já Bruna Timbó alerta: “muitos podem 
pensar que não, mas a perda do valor da 
imagem reflete, direta ou indiretamen-
te, em prejuízo patrimonial. É o caso de 
notícias ruins acerca de produtos serem 

veiculadas na mídia, causando impacto 
altamente negativo no mercado consu-
midor”, exemplifica. 

De acordo com ela, mesmo que alguns 
tipos de seguros ofereçam uma cober-
tura de gerenciamento de crise de ima-
gem para cobrir perdas relacionadas à 
reversão da imagem negativa que foi 
veiculada na mídia, a verba é insuficien-
te. “É muito comum que o limite contra-
tado para a cobertura se esgote, pois na 
realidade, a verba normalmente é insu-

ficiente para as me-
didas e dimensão que 
as ações de reversão 
exigem”, revela.

E num mundo cada 
vez mais digital, Ro-
berto Zegarra ava-
lia que, atualmente, 
“qualquer celular é 
uma potencial câma-
ra que pode vender 

imagens e filmes para qualquer enti-
dade no mundo inteiro. Por isso, vale 
ressaltar que é fundamental que a em-
presa tenha a cultura da prevenção. Se 
ela está preparada, rapidamente con-
seguirá combater os rumores e boatos 
falsos”, enfatiza. 

Bruna Timbó informa que o seguro 
se aplica no mundo digital da mesma 
forma que no mundo real. “Na hipóte-
se de um sinistro, o segurado terá um 
limite de valor pago pela seguradora 

para utilizar na tentativa 
de remediar o impacto 
negativo na marca even-
tualmente ocorrido em 
virtude daquele sinistro 
específico”, explica. 

Já Victor Garibaldi ilustra 
como algumas segurado-
ras atuam neste sentido, 
na linha de produtos de 
affinity, que podem gerar 
reclamação do consu-
midor em mídias digitais 
quando ele aciona a sua 

apólice que, usualmente, está associa-
da mais à bandeira do varejista do que à 
própria seguradora. 

“Assim, algumas seguradoras já ofe-
recem central de monitoramento e 
resposta de reclamações em mídias 
digitais. Basicamente, elas monitoram 
comentários negativos e dúvidas pos-
tadas relacionadas ao produto seguro 
e do varejista que fez a venda”, explica.

E ao identificar esse post negativo, “a 
central de gestão da seguradora “in-
gressa no painel” para entender e aten-
der prontamente o problema do usuário 
para corrigir eventual erro e evitar per-
petuação negativa do assunto. “Esse 
serviço garante o atendimento do se-
gurado e proteção da imagem do vare-
jista”, conclui.

Ana Albuquerque
Willis Towers Watson

Victor Garibaldi
MDS Insure Brasil

“As situações são aquelas em que o 
segurado fica exposto por veiculação 
de notícia ou mídia que possa implicar 
em danos a sua imagem ”

“normalmente, avalia-se o 
faturamento da empresa, seu ramo 
de atividade, forma de atuação, 
histórico de reclamações, exposição 
e valor da marca e imagem ”

Ana Albuquerque, Willis Towers Watson

Victor Garibaldi, MDS Insure Brasil

riscos & seguros



abril2017 23revistacobertura.com.br

A crise econômica no país refle-
tiu na taxa de sinistralidade da 
carteira de seguro de crédito. 

Ela chegou a 135%, em 2015, e recuou 
apenas sete pontos percentuais, em 
2016, como também fez com que o 
empresário brasileiro mudasse a per-
cepção de risco. Como resultado, a car-
teira está crescendo. 

“A crise veio para mostrar que inde-
pendentemente do relacionamento/his-
tórico que se tem com uma empresa, às 
vezes alguns fatores podem afetar o seu 
fluxo de caixa, impedindo que ela esteja 
adimplente ao mercado. E o seguro de 
crédito é para perda inesperada”, afirma 
Marcele Lemos, CEO da Coface. 

Segundo ela, a crise tem gerado au-
mento de demanda, o que é positivo, pois 
também traz oportunidades, porém, os 
setores mais afetados estão buscando o 
seguro de crédito, o que requer cautela. 
No caso da Coface, a taxa de sinistrali-
dade chegou a 135%, em 2015, e recuou 
para 63%, no ano passado.

“Em 2015, nós tivemos uma sinistrali-
dade muito elevada, muito puxada pelo 
mercado doméstico. Sabíamos que o 
ano passado seria pior para a economia 
do país, focamos em trabalhar bem a 
nossa estrutura interna de risco, redu-
zimos a nossa sinistralidade para me-
nos da metade e tivemos lucro”, diz. 

Ela complementa “Obviamente, nós fi-
camos mais restritivos na aprovação de 
limites de crédito e nos setores mais afe-
tados pela economia nós tivemos muita 
cautela na aceitação de novos negócios. 
O que foi necessário para que neste ano, 
quando a economia melhorar, nós tam-
bém tivéssemos sólidos e fortes”. 

Mercado
Marcele Lemos comenta que no Brasil 

não mais de 800 empresas têm seguro 
de crédito e que este mercado ainda é 
pequeno, com um volume de R$ 300 
milhões em prêmios. “O potencial é 
enorme e qualquer empresa, indepen-
dentemente do seu porte, pode se be-
neficiar com este seguro”, pontua. 

No caso da Coface, 65% do portfólio 
são empresas multinacionais. “As em-
presas americanas e europeias já co-
nhecem o nosso seguro de crédito há 
muitos anos, sabem que ele é um miti-
gador de risco e também um facilitador 
para ampliar mercados. E a nossa ideia 
é inverter este número”, antecipa.

 Para isso, ela destaca a força comer-
cial interna da Coface para prospectar 
novos clientes e o canal corretores. 
“Porém, há poucos corretores especia-
lizados em seguro de crédito no Brasil; 
há uma carência de brookers neste seg-
mento”, comenta. 

Benefícios
O seguro de crédito oferece diversos 

benefícios aos segurados. “O cliente que 
tem esse seguro conta com a análise de 
crédito (do comprador), a cobrança (feita 
pela Coface) e o monitoramento; o limi-
te de crédito da apólice é monitorado 
durante toda sua vigência, o que é um 
gerenciamento de risco”, cita. 

Outra vantagem é para o cliente que 
pretende ampliar mercados no Brasil 
ou no exterior. “O segurado tem um 
mapa com o score de cada um de seus 
compradores. Quanto maior a sua nota, 
maior a probabilidade de aumentarmos 
o seu limite de crédito. Assim, ele pode 

mercado panorama

Marcele Lemos
Coface

Crise gerou uma nova percepção de risco em parte dos 
empresários, na avaliação de Marcele Lemos, CEO da Coface

direcionar este mapa à sua área comer-
cial, que irá utilizá-lo como uma guia 
para ampliar negócios”, explica. 

E o seguro de crédito também pode 
ser utilizado como uma garantia ao 
banco, no caso do cliente querer ante-
cipar recebíveis. Para finalizar, Marce-
le Lemos diz que as perspectivas para 
este ano são muito boas. 

“E não apenas para nós. Eu converso 
com executivos de outras companhias 
e a percepção é a mesma: a demanda 
está aumentando, empresas que nun-
ca tiveram o seguro de crédito estão 
buscando o produto, pois tiveram uma 
perda ou têm receio que isso venha a 
acontecer”, conclui. 

Por Karin Fuchs | karinfuchs@skweb.com.br

mailto:karinfuchs@skweb.com.br
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Há um oceano azul no mercado 
que a Suhai navega sem medo: 
70% do mercado sem seguro. 

Desse montante, 50% desejam prote-
ger seus veículos, porém encontram 
vários obstáculos nas seguradoras que 
não assumem os grandes riscos dessa 
fatia de consumidores.

“É esse o conflito de interesses que 
existe: de um lado, um mercado alta-
mente atrativo de pessoas querendo 
fazer o seguro, e de outro, uma sinis-
tralidade muito alta, e neste contexto, 
as seguradoras tradicionais, por não 
possuírem expertise para atuar nes-
ses nichos ‘nervosos’, acabam optando 
por ‘águas mais tranquilas’. Para ofer-
tar um produto mais econômico e aju-
dar esses consumidores obterem uma 
proteção segura, somos mais flexíveis 
no processo de aceitação (aceitamos 
todos carros e motos), como tam-
bém na análise financeira dos nossos 
clientes”, analisa o diretor comercial da 
Suhai, Robson Tricarico. 

Porém, é nesse “mar revolto” que 
a Suhai encontrou seu espaço, aten-
dendo “clientes que moram em regi-
ões com sinistralidade elevada, perfis 
jovens, veículos com mais de 10 anos 
de uso (muitos financiados e com uso 
para trabalhar), motociclistas/moto-
boys, clientes estes que não tinham 
oportunidade de fazer seguro, e agora 
possuem uma solução econômica e se-
gura”, afirma Tricarico.

Como em qualquer mar explora-
do pela primeira vez, existem muitas 

ameaças, e neste caso, as ameaças 
são as associações e empresas de ras-
treamento, muitas destas, inclusive, 
ilegais. “Muitas empresas de rastre-
amento também têm ofertado uma 
solução de rastreamento+seguro. Esta 
oferta confunde a cabeça dos clientes, 
pois se posicionam como segurado-
ras, quando de fato não são. A oferta 
deste produto, no meu ver, não é sa-
lutar para nosso mercado, visto que 
muitos clientes acabam contratando 
o serviço de rastreamento, quando de 
fato, estão buscando um seguro. Estes 
clientes são obrigados a instalar um 
rastreador (contrato rastreamento), 
com multa rescisória e taxa de desins-
talação do aparelho no final da vigên-
cia; isso na minha visão é uma venda 
casada, o que não ocorre numa oferta 
pura de seguro”.

Mesmo diante dessa diversidade e 
riscos da operação (sinistralidade), 
por conter a expertise diferenciada, a 
Suhai cresceu 70% em relação a 2015, 
com uma sinistralidade baixa (50% dez. 
2016).  “Crescemos com sustentabi-
lidade, ano a ano, para que o corretor 
oferte nosso produto sem riscos ou 
dor de cabeça”, afirma Tricarico, se or-
gulhando dos  números conquistados 
pela companhia. Em 2017, a compa-
nhia planeja crescer mais 50%.

“Nesse cenário de crescimento e 
sustentabilidade, fazemos o convite a 
novos corretores. Na Suhai, o corretor 
tem a tranquilidade de apresentar uma 
solução de proteção sem riscos para 

seu clien-
te e para 
sua ges-
tão, pois 
s o m o s 
uma segu-
radora de fato. Além disso, somos uma 
parceira de negócios com objetivo úni-
co de incrementar clientes novos para 
sua carteira”, destaca Robson Tricarico.

Ele complementa “nosso atendimento 
comercial não se resume apenas em 
auxiliar negociações; pelo contrário, 
oferecemos estratégias de vendas, 
treinamentos, apoio e material de 
marketing, ações de merchandising 
em pontos de venda, e tudo mais que 
é necessário para conquistarem este 
mercado de 70% ainda sem seguro”, 
reforça o diretor comercial.

seguro auto

Para se cadastrar, basta entrar no 
site www.suhaiseguradora.com 
(área do corretor), e seguir o 
passo a passo, e em menos de 72 
horas já está cadastrado. “Nosso 
projeto acaba tendo um papel de 
cunho e inclusão social, já que 
damos oportunidades para todos 
os corretores, entrantes ou não 
(PF ou PJ), muitos iniciando suas 
atividades com a Suhai, além é 
claro, de estarmos realizando o 
sonho de qualquer pessoa fazer 
seguro para seu veículo”.

Por Tany Souza | tanysouza@skweb.com.br

Companhia se diferencia e 
conquista nichos pouco explorados

Robson Tricarico
Diretor comercial da Suhai

http://www.suhaiseguradora.com
mailto:tanysouza@skweb.com.br
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Em meio às novas ferramentas 
de tecnologia e a transformação 
do comportamento do consu-

midor, é preciso saber como vender se-
guros massificados e ressaltar a marca 
da sua empresa para esse cliente. Esse 
foi um dos motes do Fórum S2, realiza-
do em abril, em São Paulo.

Um dos painéis tratou sobre ma-
rketing do futuro e como influenciar o 
consumidor. “O consumidor compra por 
várias razões emocionais, felicidade, 
ansiedade, insegurança, inveja. Não é 
somente e puramente publicidade. Há 
seis maneiras de atingir o inconsciente 
do cliente: saber que o consumidor é 
egoísta, ou seja, quer produtos exclusi-
vos. É preciso contrastar o antes e de-
pois, mostrando o benefício. Ele busca 
coisas tangíveis, então é preciso mos-
trar fotos do produto. É preciso tam-
bém ter apelo visual, com embalagens 
bonitas. O consumidor também compra 
pelo apelo emocional e pela inclusão”, 
comenta o professor de marketing da 
ESPM, Fernando Kimura.

Paulo Rossi, diretor comercial de ca-
nais estratégicos do Grupo Segurador 
Banco do Brasil e Mapfre, destaca que 
é preciso trabalhar com inovação e 
comunicação. “O site e todas as ferra-
mentas de tecnologia podem e devem 
ser utilizadas em todos os momentos 
de negócios”.

E foi o que confirmou Marcelo Teixeira, 
mestre em comunicação e práticas de con-
sumo e consultor em estratégias de mar-
keting digital, ao dizer que a comunicação 
online tem um papel importante. “O digital 
demanda interatividade e deve provocar 
interações, de preferência positivas. O que 
pode favorecer a comunicação”.

Por Tany Souza | tanysouza@skweb.com.br

Profissionais destacam como 
engajar o cliente com a marca

Consumidor digital
E para aproveitar essa comunicação digital cada 

vez mais desenvolvida e presente na vida do consu-
midor, André Gregori, CEO da Thinkseg, apresentou 
a ferramenta que une todas as pontas do mercado 
de seguros, dentro de uma única plataforma, tra-
zendo produtos diferentes para atingir o mercado de 
formas variadas. “É uma plataforma mobile, um app, 
isso faz toda a diferença quando se pensa em captu-
rar o comportamento do indivíduo, pois o enxerga-
mos sob a ótica de risco individual. Queremos fazer 
a experiência de contratar seguros mais agradável, 
sem o preenchimento de formulário, por exemplo”. 

É preciso fazer com que o consumidor se engaje 
com a marca, ou seja, tenha um relacionamento cada 
vez mais direto, participando ativamente, se identi-
ficando e indicando para outras pessoas. Segundo 
Alexandre Primo, diretor de marketing e produtos 
da Affinion Brasil, o Índice de Engajamento (IE), de-
senvolvido pela companhia, mostra que “o brasileiro 
está sempre no topo, pois tem relação intensa com 
a marca que se relaciona e quer que esse relaciona-
mento com as empresas seja duradouro”.

É preciso entender o comportamento do consu-
midor para que haja engajamento com a marca. “Há 
140 milhões de pessoas conectadas, 87% dos con-
sumidores tomam a decisão de comprar no digital, 
independente de onde efetivamente ele compra. E 
quando olhamos no mercado de seguros de auto, 
61% das decisões são no digital, sendo que 6% re-
alizam a compra no online. Isso mostra o potencial 
gigante que o Brasil possui de trabalhar o digital”.

Gustavo Zobaran, gerente da Youse, disse que o 
Brasil já viveessa revolução digital. “A tecnologia 
está mudando tudo o que se faz, o jeito de conver-
sar, de se relacionar. Por que com os seguros seria 
diferente? O mercado de seguros como um todo 
precisa se reinventar e é preciso questionar isso no 
dia a dia. Os outros mercados estão evoluindo justa-
mente porque se questionaram”.
Leia mais na Cobertura Digital: 
http://migre.me/wpopr

eventos inovação

Fernando Kimura
ESPM

Alexandre Primo
Affinion Brasil

André Gregori
Thinkseg

mailto:tanysouza@skweb.com.br


abril201726 revistacobertura.com.br

O resseguro como ferramen-
ta para inovações no seguro 
de vida e como solução para 

transferência de riscos em saúde foram 
alguns dos temas debatidos durante o 
6º Encontro de Resseguro do Rio de Ja-
neiro, promovido em abril, pela Fenaber, 
CNseg e Escola Nacional de Seguros. 

De acordo com Alessandra Monteiro, 
do IRB Brasil RE, alguns desafios para 
os mercados de seguros e resseguros 
são encontrar soluções mais eficientes 
de subscrição; produtos mais persona-
lizados com valores adequados para 
cada perfil de segurado, com atenção 
à qualidade e margem técnica; fidelizar 
os clientes; lidar com riscos ruins, entre 
outros. Nesse sentido, ela destaca fer-

ramentas como a telessubscrição, que 
possibilita uma avaliação mais eficaz e 
ágil de cada risco. 

Alessandra menciona ainda um exem-
plo de ferramenta não disponível no 
Brasil, que é a subscrição com análise 
facial por meio da foto do cliente, em 
que é possível ter identificação, por 
exemplo, de idade, gênero, Índice de 
Massa Corporal (IMC), e se a pessoa é 
fumante. “É uma ferramenta que tem 
baixo custo, o corretor poderia ter e que 
pode facilitar um processo decisório de 
subscrição para a seguradora”.

Tendências 
Outro auxílio para esse processo é a 

utilização de inteligência cognitiva. “É 
conseguir de uma forma 
mais automática otimizar 
o uso das informações 
disponíveis de maneira a 
ter mais eficiência no seu 
processo de subscrição e 
análise do risco”.

Já em relação a tendên-
cias para organização de 
dados, Alessandra Mon-
teiro cita o big data, que 
colaborará com agilida-
de de processamento 
da informação, além de 
proporcionar variedade 

de informações. 
Ela compartilhou ainda que o IRB Bra-

sil RE está participando do projeto La-
boratório de Inovação, no Canadá. Uma 
das ações do projeto foi uma pesquisa 
com consumidores de seguros de vida 
para identificar o que pode ser feito 
para converter percepções negativas 
dos clientes. Alguns dos problemas 
apontados na pesquisa foram a manei-
ra como a seguradora se comunica com 
o cliente, preço, falta de recompensa 
aos segurados que representam riscos 
menores para o seguro, serviços e falta 
de produtos mais personalizados. 

“Baseados nisso, temos trabalhado a 
questão da metodologia de pesquisa e 
desenvolvimento, com o intuito de bus-
car produtos para conseguirmos traba-
lhar melhor esses pontos em relação ao 
que o consumidor exige”. 

Resseguro no setor de saúde
O Encontro de Resseguro também de-

bateu a necessidade de ampliar o res-
seguro no setor de saúde suplementar, 
especialmente para amenizar riscos em 
empresas de menor porte. Nesse sen-
tido, Arthur Sanches, da Terra Brasis 
Resseguros, pontua que o resseguro 
atuaria como uma cobertura extra para 
diminuir os custos de procedimentos 
médicos imprevistos. 

resseguros seguros pessoais

Valter Hime
Sompo Saúde Seguros

Alessandra Monteiro
IRB Brasil RE

Arthur Sanches
Terra Brasis 
Resseguros

Por Camila Alcova | camilaalcova@skweb.com.br

Utilização de resseguro em seguros de vida e no setor de saúde 
suplementar auxilia processos de subscrição e ameniza impactos de riscos

mailto:camilaalcova@skweb.com.br
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Valter Hime, da Sompo Saúde Segu-
ros, destacou que a transferência de 
risco em saúde para resseguradora 
propicia maior know how para subs-
crição, por exemplo. Já a parceria com 
resseguradores que têm acesso a mer-
cados mundiais pode colaborar para 
o aprimoramento de ferramentas de 
subscrição, análise do risco, entre ou-
tros fatores. “Isso incentiva o gerencia-
mento de risco em saúde e aumenta a 
concorrência do mercado”, frisa.

O executivo acrescenta que um de-
safio nesse cenário é o ressegurador 
conhecer cada vez mais o mercado 
de saúde. 

Restrições 
Leandro Fonseca, da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS), compar-
tilhou que um desafio para a Agência e 
a sociedade é a discussão de como tor-
nar esse setor cada vez mais sustentá-
vel. Ele lembra também do potencial da 
saúde suplementar, que gerou cerca de 

R$ 160 bilhões de receitas 
em 2016. 

Fonseca também men-
cionou a heterogeneida-
de em relação à oferta de 
planos de saúde. “Existe 
uma quantidade muito pe-
quena de operadoras com 
mais de um milhão de be-
neficiários”. Das 800 ope-
radoras médico-hospita-
lares, metade tem até 15 
mil beneficiários. “De fato, 
é um negócio que preci-
sa de escala para diluir o 
risco, e muitas dessas operadoras não 
têm essa escala”, complementa.

A presença de resseguradores no 
setor de saúde suplementar ainda en-
contra restrições, salienta Fonseca. Em 
2009, a Susep limitou a contratação de 
resseguros em saúde apenas por se-
guradoras; em 2013, foi permitido que 
operadoras também contratassem, 
mas, em 2016, novamente foi proibido. 

“A conclusão é que não há 
segurança jurídica e regu-
latória para as operadoras 
contratarem resseguros”. 

Por conta disso, de acor-
do com ele, a ANS tem 
discutido algumas alter-
nativas. A Agência criou, 
por exemplo, uma câmara 
técnica para discutição do 
compartilhamento de risco 
entre operadoras de pla-
nos de saúde. 

Ao enfatizar a impor-
tância do setor de saúde, 

Leandro Fonseca comenta que o res-
seguro é uma forma potencial de diluir 
os riscos dessas operações. “Restrições 
atuais impedem e limitam a expansão 
de contratações de resseguros no setor 
de saúde suplementar e os temas da 
ANS que estamos discutindo são algu-
mas alternativas”, pondera.
Leia mais na Cobertura Digital: 
http://migre.me/wpYES

resseguros seguros pessoais

ICSS março

Leandro Fonseca
ANS

Confiança 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 confian-
ça do setor de seguros 
subiu. O Índice de Con-
fiança e Expectativas 
das Seguradoras (ICES), 
por exemplo, passou de 
104,5 para 112,4, uma 
variação de 7,5%. Os de-
mais indicadores, que 

demonstram as expectativas das resseguradoras, corretoras e do 
setor como um todo, também apresentaram resultados favoráveis.

Em relação às expectativas para daqui a seis meses, 67% 

das corretoras, 61% das seguradoras e 50% das ressegura-
doras, acreditam que o crescimento da economia brasileira 
será melhor; e 62% das corretoras, 58% das seguradoras, e 
50% das resseguradoras, estimam que a rentabilidade do 
seu setor será igual.

Clube do ABC

A Assembleia e Reunião de Negócios foi promovida pelo Clube 
dos Corretores do ABC, em abril. O clube deu início ao “Projeto 
de oportunidades para o corretor de seguros maximizar os seus 
resultados”, com uma palestra de Marcelino Odlevatti.
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Por Camila Alcova | camilaalcova@skweb.com.br

Especialistas frisam boas possibilidades de negócios para corretores

Conjuntura econômica, desafios 
para o mercado e tendências e 
oportunidades de negócios são 

algumas das questões atuais para o 
corretor de seguros.

Maria Filomena Branquinho (foto 5), 
presidente do Sincor-MG, destaca que 
diante das adversidades da profissão, 
o corretor deve utilizar a internet a seu 
favor, buscar profissionalização e par-
cerias com outros corretores para troca 
de experiência nos ramos de seguros. 
“Não tem lugar para amadorismo. Te-
mos que ser profissionais e corretores 
de seguros com toda responsabilidade 
que nos é imposta”, conclamou durante 
o 9º Congresso Estadual dos Corretores 
de Seguros de Minas Gerais, realizado 
pelo sindicato em março, em Contagem.

O superintendente da Susep, Joaquim 
Mendanha (3), comenta sobre desafios 
para o mercado, como a autorregulação 
na corretagem. De acordo com ele, a 
partir de maio a Susep disponibilizará 
um recadastramento para os correto-
res para base da autarquia. “O Ibracor 
terá um papel fundamental para nos 
ajudar nesse trabalho”, destacou ele 
sobre a atuação do Instituto. 

Armando Vergílio, presidente da Fe-
nacor, destaca que é necessário estar 
em constante processo de informação 
e qualificação, até mesmo pelo atual 

momento do país. “No momento atual 
essa é uma ferramenta de sobrevivên-
cia”, alerta.

Ramos elementares
Nas negociações de ramos elementa-

res, Mario Jorge Pereira (2), da Allianz 
Seguros, destaca que é importante que 
seguradoras mantenham proximidade 
com o corretor e este, com o segurado, 
o que gera maior conhecimento sobre 
as necessidades do cliente, mais negó-
cios, e facilita a compreensão sobre o 
que é oferecido nos produtos de segu-
ros, por exemplo. 

Em auto, digitalização, com o de-
senvolvimento de apps, por exemplo, 
representa oportunidades, aponta 
Fabio Leme, da HDI Seguros. “Preci-
samos ter alternativas de tecnologia 
que reduzam custos para nós, se-
guradores, e para vocês, corretores, 
para que tenham mais tempo de ven-
der e atender o consumidor”.

Sobre seguro residencial, Jarbas de 
Medeiros Baciano, da Porto Seguro, 
comenta que a percepção de riscos ain-
da é baixa entre os consumidores, por 
acreditarem que o custo é alto, falta 
de conhecimento sobre as coberturas 
do seguro ou por acreditarem que um 
seguro de condomínio, por exemplo, é 
igual a um seguro de residência. Outro 

problema é a falta de abordagem pelos 
corretores, como revelou uma pesquisa 
realizada pela Porto Seguro.

João Carlos França de Mendonça, da 
Sompo Seguros, lembra das oportuni-
dades no seguro empresarial em Minas 
Gerais. E Edson Toguchi, da Tokio Mari-
ne, destaca o papel social do seguro e 
as oportunidades de negócios em ris-
cos cibernéticos, por exemplo. 

Benefícios 
No ramo de benefícios, importantes 

oportunidades estão no fator longevi-
dade, destaca Leonardo Freitas (4), da 
Bradesco Seguros, para quem é neces-
sário que o corretor atue cada vez mais 
como consultor. 

Carlos Eduardo, da Centauro-ON, frisa 
que Minas Gerais apresenta a maior la-
cuna de oportunidades para seguro de 
vida no Brasil, em termos de volume. 
“Vocês têm a maior oportunidade de 
vendas de todo o país”, alerta aos cor-
retores mineiros. 

Alaor Silva Júnior (1), do PASI, desta-
ca o papel social do seguro, a partir da 
experiência do PASI. “A responsabili-
dade de construir uma carteira está 
vinculada diretamente à responsabili-
dade das escolhas dos produtos e de 
suas formas de apresentação e preci-
ficação”, compartilha.

cobertura sudeste Sincor-MG

2 3
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Em evento exclusivo para parcei-
ros, gestores da companhia e 
autoridades do mercado de saú-

de, a operadora de saúde Ameplan co-
memorou 25 anos de operação no país.  
Ali Hussein Ibrahin Taha, presidente da 
companhia, contou a história da em-
presa, ressaltou como a Ameplam tem 
se preparado para os desafios do setor 
de saúde e apresentou a nova marca 
da empresa. O evento aconteceu em 
março, em alto estilo, no Paris 6, região 
central de São Paulo.

Ele ressalta que o maior desafio para 
os próximos 10 anos para o setor é a al-
teração da idade populacional brasilei-
ra e do mundo. “Já temos previsões do 
IBGE que em 2050 a pirâmide brasileira 
será invertida, tendo a base de idosos. E 
isso impactará em dois grandes setores 
da economia, um deles é a previdência 
social, que agora estão todos discutin-
do uma solução, e outra é a medicina, 
tanto pública como a privada”.

De acordo com ele, a Ameplan está 
estudando e ampliando justamente 
para encarar esse novo desafio. “É cla-
ro que a companhia tem vários braços 
da saúde, um deles é o Grupo Vidas, 
que faz nosso atendimento hospitalar 
e está na zona sul, leste, oeste e ago-
ra, com previsão de inauguração em 
outubro ou novembro, na zona norte, 
perto do metro Tucuruvi. Porém só ter 
hospital não consegue atender essa 
futura demanda”.

Dentro desse contexto do desafio do 
futuro, “temos a Dental Par, que é um 
plano odontológico, referenciada da 
Ameplan, onde nos últimos cinco anos, 
cresce fortemente”. Com a base hospi-
talar, odontológica, faltava uma grande 
parte que é o centro de diagnóstico e 
laboratório. “Em fevereiro, adquirimos 
60% da rede de laboratórios Beta. Com 
isso, a Ameplan está fazendo sua lição 
de casa, para se manter e abraçar esse 
nicho no futuro”, comenta Ali Hussein.

Ameplan jubileu de prata

Por Tany Souza | tanysouza@skweb.com.br

Em evento comemorativo, operadora destaca desafios para o próximo ano

Dr. Ali Hussein Ibrahin Taha, 
presidente da Ameplan

Dr. Ali Hussein Ibrahin Taha, presidente e 
esposa, Jihan Mohamad Zoghbi, diretora 
de tecnologia da informação da Ameplan

José Silva dos Santos, diretor 
administrativo da Ameplan

Laureci Zeviani, diretor 
comercial da Ameplan
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giro pelo mercado

Travelers apresenta como atua no mercado de energia renovável

A Travelers promoveu em março o 1º Travelers Internatio-
nal Summit 2017, em São Paulo, para abordar o mercado de 
Energia Renovável e como a empresa atua neste segmento 
oferecendo soluções de seguros específicas, estratégias de 
controle de risco e expertise em resseguros, além de fomentar 
o assunto no Brasil.

“Os últimos 10 anos foram de enormes mudanças no mercado 
segurador, o divisor de águas foi a abertura do mercado resse-
gurador, principalmente para a linha de negócios que atuamos. 
Com isso, muitas coisas evoluíram em relação ao clausulado e 
é importante que o cliente seja o maior beneficiado”, comenta o 
diretor presidente, Leonardo Semenovitch (foto).

Para ele, o mercado caminha para a especialização. “Há tal-
vez 15 anos as companhias ofereciam todos os produtos em 

todas as linhas de 
negócios. Isso mu-
dou um pouco, hoje 
vemos os ramos 
elementares como 
foco das compa-
nhias internacio-
nais. As empresas 
de seguros ligadas 
aos bancos aqui no 
Brasil mudaram um pouco o foco e acredito que o caminho é 
esse, e a especialização é um caminho natural do nosso mer-
cado”. (Tany Souza)

Leia mais na Cobertura Digital: http://migre.me/wg6xC

AXA Seguros reúne corretores e clientes e CEO da companhia revela o sonho pessoal de atuar no saúde

Em março, a AXA Seguros reuniu clientes e corretores em 
evento em São Paulo. Na ocasião, o CEO Philippe Jouvelot 
(foto), revelou o seu desejo da companhia entrar no ramo de 
saúde, no Brasil. E experiência não falta.

“Globalmente, o grupo AXA fatura 13 bilhões de euros com 
planos de saúde. É uma linha de negócio importantíssima no 
grupo, e esse valor é maior que o mercado de saúde comple-
mentar no Brasil. Eu tenho o sonho de que a AXA atue neste 
ramo no país”, afirmou. 

Segundo ele, a cada trimestre a companhia passa a atuar 
em uma nova linha de negócio, como foi com riscos corpora-
tivos, affinities, vida em grupo e aviação, por exemplo. E para 

este ano, a previsão é pratica-
mente dobrar o tamanho da AXA 
no Brasil. “De R$ 650 milhões em 
prêmios, em 2016, para R$ 1,1 bi-
lhão”, especificou. 

E para isso, Jouvelot destacou 
que os pontos fortes da compa-
nhia são inovação e a proximidade 
com os corretores. “O que fará a diferença da AXA no Brasil 
é nos colocarmos ao lado deles, no dia a dia, demonstrando 
a qualidade que temos no quesito inovação”, disse, citando 
como exemplo o Portal do Corretor. (Karin Fuchs)

Diretoria da SBCS toma posse

Em março, a Sociedade Brasileira de Ci-
ências do Seguro (SBCS) apresentou sua 
nova diretoria para o triênio 2017/2019. 
Com chapa única, o presidente da entida-
de é Affonso Fausto, acompanhado pelos 
diretores Josafá Ferreira Primo, Osmar Bertacini, Paula de Souza 
Franco Amorim e Renato Augusto Gonçalves.

O presidente da SBCS ressalta a importância da escolha dos 
diretores. “O rol de diretores é o mais importante, é a sobrevi-

vência da Sociedade, o que nos sustentou 
até hoje”. E assim ele aproveitou para “ho-
menagear aqueles que se foram e que me 
fazem muita falta, e acima de tudo, que 
marcaram a história da Sociedade”.

Fausto também ressaltou que quer andar ainda mais em 
parceria com o SindsegSP. “A cultura de seguro é pouco divul-
gada e quero fazer parelha com o Sindseg, trabalhando lado a 
lado com o sindicato”.

Seguro empresarial e PMEs debatidos em São Paulo Trocando Ideias com Argo Seguros
Em março, a Academia Nacional de Seguros e Previdência 

(ANSP), com a parceria do Sincor-SP, realizou o Café com Se-
guro, que colocou no centro da discussão o Seguro Empre-
sarial e Pequenas e Médias Empresas. “Hoje, 27% do fatu-
ramento das empresas é gerado pelas pequenas empresas. 
Desse total, menos de 25% fazem seguro, apesar da ‘obri-

gatoriedade legal de contratar seguro contra incêndio’. Trata-se de um enorme potencial de 
crescimento tanto para as seguradoras como para os corretores de seguro. Esse quadro se dá 
pela falta de consciência do risco pelos empreendedores e também de foco das seguradoras 
e dos corretores de seguro”, afirma Paulo Umeki, Vice-Presidente Técnico da Liberty Seguros.

O 2º Trocando Ideias de 2017, promo-
vido pela União dos Corretores de Segu-
ros (UCS), em março, recebeu os execu-
tivos da Argo Seguros.
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CVG-SP realiza o primeiro almoço do ano

Em março o CVG-SP apre-
sentou aos parceiros e sócios 
algumas ações e caminhos 
da entidade nessa gestão. 
“O grande foco do CVG-SP 
ao longo de suas histórias é a 
troca de ideias e a valorização 
de todos os profissionais do 
mercado”, enfatiza o presi-
dente, Silas Kasahaya.

Nos 35 anos de existência, o CVG-SP soma 22 seguradoras 
associadas, quatro resseguradoras, cinco corretoras, além 
de duas que estão chegando e duas prestadoras de servi-

ços, com mais de 1,5 mil 
sócios, mais de 9 mil pro-
fissionais de seguros de 
pessoas que já passaram 
pelas ações do clube e nos 
últimos dois anos foram 
27 eventos, com partici-
pação de mais de 2,3 mil 
pessoas. “Pelos números 
percebe-se que consegui-

mos movimentar e cooperar com o mercado”.
Kasahaya ressaltou que é preciso ter maior aproximação 

dos corretores e assim ter novos profissionais. (Tany Souza)

37ª Tribuna Livre traz executivos da Porto Seguro

Na 37ª Tribuna Livre realizada pela 
Câmara dos Corretores de Seguros de 
São Paulo, em março, o diretor geral da 
Porto Seguro, Rivaldo Leite, e a direto-
ra comercial de São Paulo, Eva Miguel 
marcaram presença, alertando os cor-
retores sobre as mudanças esperadas 
no mercado de seguros e os novos 
produtos da companhia que ocupam 
exatamente essa lacuna das transformações do setor.

“Estamos assistindo uma queda de prêmio médio do auto-
móvel cada vez mais, sinistralidade aumentando e uma quan-
tidade de produtos enorme, e não são todos os corretores de 
seguros que estão se adaptando a esse momento diferente do 
mercado. A queda de venda de veículo zero quilômetros é de 
40%, nos últimos 24 meses”, ressalta o diretor geral.

Rivaldo Leite lembra a todos que o momento é a venda 
de previdência privada. “A população está pedindo pre-
vidência. Temos hoje em São Paulo uma sucursal que no 
mês inteiro vendia cinco propostas e atualmente, 40 por 

dia. E tudo através do corretor de 
seguros, que começa a se prepa-
rar e fazer algo diferente mudando 
o seu dia a dia, o que é difícil, por-
que sempre nos dedicamos ao se-
guro de auto, e tudo aconteceu até 
hoje por conta disso, mas as coisas 
estão mudando e tomando outro 
rumo. Por isso é importante que o 

profissional tenha outra visão”.
Eva Miguel explicou alguns dos produtos mais recentes da 

companhia. “Alguns produtos podem agregar valor e trazer 
desconto para o seguro de auto. Como é o caso do Conecta, 
que é um produto de celular que, ao contratar o seguro de au-
tomóvel, tem 5% de desconto, além do Porto Boy, que é busca 
do aparelho caso o dono esqueça em algum lugar”.

Eva também explicou o que é o produto Conecta, Carro Fácil, 
Health for Pet, que é assistência médica para cães e gatos, o 
Saúde para pequenas e médias empresas e o Auto Popular.  
(Tany Souza)

CCS-SP recebe Tokio Marine

O Clube dos Corretores de São 
Paulo (CCS-SP), recebeu os exe-
cutivos da Tokio Marine, em 
março. Com base na projeção de 
melhoria de alguns indicadores 
econômicos, José Adalberto Fer-
rara (foto), presidente da segura-
dora, aposta no bom desempenho 

do setor neste ano. A venda de veículos novos, por exemplo, 
que enfrentou quedas seguidas nos últimos dois anos, deverá 
crescer 4% neste ano. Já a taxa de desemprego, apesar do risco 

de ainda subir dos atuais 12% para 14% até o final do terceiro 
trimestre, começa a dar sinais de estabilização. “Por isso, não 
estou tão pessimista quanto alguns colegas. A retomada será 
lenta, é verdade, mas sustentável”.

Sobre as oportunidades de negócios, no ramo de automóvel, por 
exemplo, o potencial é grande, com 35,9 milhões de veículos sem 
seguro. No residencial, 58,1 milhões de moradias sem seguro. 

Mas, o caminho do crescimento passa por algumas ações do 
setor. Ferrara indica três: desenvolver a cultura de seguros, 
novos canais de distribuição e novos produtos para desenvol-
ver o mercado.
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executivos & cia.

Marcos Cantinelli é o novo gerente 
sênior para o mercado de seguros.

Direct.One

James Tuplin agora é chefe de riscos vir-
tuais & TMT para operações internacionais 
de seguros da XL Catlin.

XL Catlin

Lucas Vergílio, deputado federal 
por Goiás (SD/GO) e vice-presidente 
Institucional e de Relações com o 
Corretor de Seguros do Sincor-GO, 
foi eleito presidente da Comisão de 
Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria, Comércio e Serviços (CDEICS) da 
Câmara dos Deputados.

CDEICS

Kelvin Warmeling é o novo gerente da 
sucursal Curitiba (PR).

Capemisa II

Luiz Mendonça reforça a equipe de 
tecnologia da informação.

Ikê  II

Cesar Augusto Cas-
telli Zuickerassume a 
gerência da sucursal 
Campinas (SP).

Capemisa

A Ikê Assistência 
Brasil reforça seu time 
com a chegada de 
Armando Alcoforado.

Ikê

Taylane Siqueira 
assume como geren-
te de relacionamen-
to nordeste da JLT 
Benefícios.

JLT Brasil

O novo sócio para 
a área de seguros é 
Raphael Swierczynski. 

Thinkseg

Viviane Grossi é a nova 
sócia do Grupo Nunes 
& Grossi. A executiva 
assume a superinten-
dência de relacionamen-
to com operadoras e 

entidadesdo grupo.

Grupo Nunes & Grossi

Elias Silva Junior é 
o responsável pela 
nova área de energy, 
por desenvolver a 
carteira de clientes 
do setor, estrutu-

rando soluções de 
resseguro para todo tipo de risco da 
cadeia de exploração e produção.

Austral Re

A seguradora passa 
a ter uma gerência 
comercial locada no Rio 
Grande do Sul, aten-
dendo com exclusivi-
dade também Paraná 

e Santa Catarina. O 
executivo contratado foi João Lagranha.

Fator Seguradora

Rogerio Spezia é o 
novo presidente do 
SindsegSC.

SindsegSC

Seguradora reforça 
equipe comercial com 
a contratação de José 
Luís Ferreira da Silva 
(foto). Com isso, o Ca-
nal Varejo será dividi-

do em duas Diretorias: 
Comercial Regional I, compreendendo 
São Paulo, Rio de Janeiro/Espírito 
Santo e Sul do País, sob o comando de 
João Luiz de Lima; e Comercial Regional 
II,responsável pelo atendimento nas 
regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste 
e no estado de Minas Gerais, liderada 
por José Luís Ferreira da Silva.

Tokio Marine

Victor Garibaldi (foto) 
assume a recém-criada 
diretoria de novos ne-
gócios. Denis Teixeira 
passa a responder 
como diretor da unidade 

regional de negócios São 
Paulo e Romano Brandenburg será alçado 
a diretor da região Sul, baseado em Blume-
nau. Thiago Tristão permanece à frente da 
diretoria regional do Rio de Janeiro, respon-
dendo também pelo Nordeste, e o médico 
Gustavo Quintão se mantém no comando 
da diretoria de Benefícios.

MDS Brasil
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Pesquisa realizada em 2014 pelo 
Instituto Datafolha a pedido 
do Conselho Federal de Medi-

cina (CFM) revelou que 87% dos parti-
cipantes declararam insatisfação com 
os serviços oferecidos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). O levantamento 
foi feito com 2.418 pessoas de mais 
de 16 anos, oriundas das cinco regiões 
do país. O cenário que se apresenta faz 
com que o acesso aos planos de saúde 
seja uma das demandas mais proemi-
nentes da população brasileira.

No entanto, apenas no primeiro se-
mestre deste ano, por exemplo, o setor, 
de acordo com a Agência Nacional da 
Saúde (ANS), perdeu 910 mil usuários, 
em grande parte pessoas que perde-
ram o emprego com o benefício. Há 
ainda outro agravante para o segmen-
to: trata-se da inflação médica, que 
cresce ano após ano acima da inflação 
econômica. Envelhecimento da popu-
lação brasileira, evolução da tecnologia 

da medicina, ineficiência na prestação 
de serviços, inclusão pela ANS de no-
vos procedimentos obrigatórios no rol 
de cobertura das operadoras, são os 
principais fatores que impulsionam o 
aumento do índice. Então, o que espe-
rar do futuro?

Infelizmente, o crescimento do setor 
responde diretamente ao comporta-
mento da economia, especialmente aos 
indicadores de emprego, produção das 
empresas e rendimento médio dos tra-
balhadores, que está cada vez menor. 
Então, se a economia derrapa, como 
vem acontecendo há anos por aqui, o 
efeito é devastador.

Na busca por uma saída, as operadoras, 
em um trabalho conjunto com as correto-
ras, possuem a missão de buscar estru-
turar e modernizar a gestão, estudando 
meios e alternativas para conter a alta 
dos custos, além de trabalhar para coi-
bir fraudes, incentivar novos modelos de 
remuneração, e estimular o uso racional 
dos planos de saúde.

 Outro tópico que merece atenção é a 
questão do desperdício, visto que, de 
acordo com a ANS, 30% dos pacientes 
não buscam o resultado de exames. 
Evidentemente, tal prática onera as 
operadoras, laboratórios, beneficiários 
e, consequentemente, o setor como um 
todo. Portanto, é um trabalho de co-
municação e conscientização que deve 
ser realizado em conjunto, para que os 
usuários também contribuam e evitem 
essas práticas.

 Também é preciso que os players do 
setor da saúde procurem por soluções 
no segmento corporativo, já que plano 
empresarial representa, aproximada-
mente, 67% do total de beneficiários, 
segundo a ANS. Pelo fato de  ser o be-

nefício mais valorizado pelos trabalha-
dores brasileiros, as empresas não que-
rem, e nem devem, deixar de oferecer o 
plano de saúde.

Uma alternativa está no investimen-
to na medicina preventiva, que, além 
de controlar os custos dos planos de 
saúde, contribuem, efetivamente, para 
uma melhoria na qualidade de vida dos 
trabalhadores, no aumento da produti-
vidade da mão de obra e no controle de 
custos com o plano de saúde.

 Ainda destaco a necessidade de fazer 
uma boa gestão da saúde da empresa, o 
que vai muito além da simples troca da 
operadora de plano de saúde, solução 
adotada por muitas companhias ainda 
hoje.  Uma gestão da saúde significa 
buscar informações mais detalhadas 
sobre a utilização do benefício, avaliar 
o perfil dos empregados e identificar 
os doentes crônicos. Visando a redução 
de custo com o benefício, as empresas 
podem contar com corretoras dos pla-
nos de saúde, que devem atuar como 
uma consultoria, evitando que as orga-
nizações paguem por coberturas des-
necessárias ou que adquiram planos 
insuficientes para o perfil do quadro 
funcional. 

Acredito piamente que os caminhos 
para o setor de saúde privada devem 
ser de transparência, viabilidade econô-
mica e do respeito à legislação. Isso exi-
ge debate amplo com todos os envol-
vidos, em busca de soluções concretas 
para ampliação do acesso e com foco 
no combate aos desperdícios e gastos 
excessivos. De todo modo, confio na 
retomada do crescimento do setor ao 
longo dos próximos anos, seguindo a 
recuperação de indicadores macroeco-
nômicos, geração de emprego e renda.

artigo

Marcelo Alves, especialista em 
planos de saúde e seguros e diretor 
da Célebre Corretora, empresa com 
20 anos de atuação no segmento 

Por Marcelo Alves
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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.


