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Com as recentes sinalizações do Governo Federal sobre a recuperação da 
economia, espera-se que os investimentos em infraestrutura também 
sejam retomados. Questões como essas aumentam a expectativa do 

mercado de seguros em torno de negócios de garantia e riscos de engenharia.
A matéria de capa da edição de maio da Revista Cobertura aborda as perspec-

tivas dos players desses ramos com as melhorias esperadas na economia e por 
conta de iniciativas como a mudança no percentual de contratação do seguro 
garantia, que deverá ser elevado para até 30%.

Outro segmento que também tem se destacado em quesito de oportunidades 
para comercialização pelo corretor é o seguro de vida. O ramo tem se diversifi-
cado e se adaptado à tendência de customização de produtos para atendimen-
to dos diferentes perfis de públicos.

A maneira como o mercado de seguros atua para a comunicação com o segu-
rado também é um fato em constante adaptação. Nesse mês, trazemos uma 
matéria sobre como as seguradoras utilizam os meios de comunicação com os 
clientes em momentos críticos. A sinergia entre as áreas responsáveis e empre-
sas prestadoras de serviços, aliás, é primordial para esse processo. 

O executivo entrevistado desse mês é Fabio Herszkowicz, CEO da TRR Securitas. 
Com passagens pelo mercado financeiro e varejo de moda, o executivo compartilha 
algumas reestruturações e parcerias que têm sido feitas na corretora.

Em se tratando de novidades no mercado, abordamos iniciativas encabeçadas 
pela Fator Seguradora, que está inovando e ampliando seu portfólio nas áreas 
de Garantias, Engenharia e Responsabilidades.

Essa edição também conta com o Relatório Cobertura, que trata sobre o atual 
panorama do seguro de automóvel e como os players têm driblado as consequ-
ências da queda da venda de automóveis e aumento do risco por conta de roubo 
e furto, por exemplo.
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acervo cobertura

A edição 44 da Revista Cobertura 
abordou o seguro rural e suas moda-
lidades. Em 2005, o agronegócio era 

responsável por 42% das exportações, 37% 
dos empregos gerados e 34% do PIB do País. 

Naquela época, o ramo era novo na ne-
gociação entre os corretores de seguros e 
representava grande potencial de cresci-
mento para o setor. Por conta disso, a Re-
vista Cobertura lançou naquela edição a 
seção Agroseguro, que abriu espaço para 
a divulgação sobre esse produto e temas 
correlatos. O trabalho foi capa da edição 
44 e abordou a atuação de algumas se-
guradoras no ramo, ações do Ministério 

da Agricultura para viabilizar o seguro, 
entre outras temáticas.

Outro tema presente nessa edição foi 
a abertura do mercado de resseguros 
no Brasil, que naquela época estava em 
discussão no setor. Em evento promo-
vido pelo Instituto Brasileiro de Direito 
do Seguro (IBDS), esteve em pauta o 
projeto de lei de resseguro, cosseguro, 
retrocessão, seguro no exterior e ope-
rações em moeda estrangeira.

A edição 44 destacou ainda o even-
to “Aspectos jurídicos das fraudes nos 
seguros”, que discutiu os impactos das 
fraudes em seguros na sociedade.

Revista Cobertura | Edição 44 – 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 44ª edição 
da Revista Cobertura (2005) 
e 130ª publicação Cobertura

Potencial de crescimento do ramo impulsionou 
seção da Revista Cobertura exclusiva sobre o tema

Seguro rural em pauta
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Com passagens pelo mercado fi-
nanceiro e pelo varejo de moda, 
desde outubro do ano passado, 

Fabio Herszkowicz está à frente da TRR 
Securitas. Atualmente, a corretora está 
passando por diversas mudanças, in-
cluindo novas parcerias. “Nós estamos 
em um momento que coincide com a 
minha vinda, que é de crescermos, e 
estamos mudando muitas coisas inter-
namente”, diz o CEO. 

O que significa nos processos, no for-
mato de trabalho, com investimentos 
em estrutura, sistemas e pessoas. Na 
parte de parcerias, ele cita algumas de-
las. “Por eu ter trabalhado no mercado 
financeiro, a primeira coisa que me cha-
mou a atenção quando cheguei à TRR 
Securitas foi a área de massificados. Eu 
percebi que as empresas que têm base 
de cartões com menos de 60 mil ou 70 
mil clientes não interessavam às segu-
radoras”, informa.

Assim, a TRR Securitas se associou a 
uma empresa processadora de cartões 
de crédito para varejistas de todos os 
tamanhos. “Nós estamos criando um 
mercado novo. A empresa processadora 
entra como representante perante às se-
guradoras, com toda a parte operacional 
e, para elas, é como se fosse um único 
cliente. Porém, por trás desta operação, 
há milhares de clientes. Agora, só falta 
finalizarmos os detalhes contratuais e o 
desenho do negócio”, adianta. 

Também com foco em varejistas, está 
sendo negociado com um cliente, que 
tem uma corretora cativa, para ofer-
tar seguros aos seus fornecedores de 
forma customizada. “A corretora cativa 
entra com o seu nome e nós com toda 
a parte de serviços e o nosso portfólio 
(exceto massificados). É uma co-corre-
tagem”, especifica, acrescentando que 
também há outras parcerias importan-
tes em afinidades.

Percepção
Fabio Herszkowicz conta que cres-

cer nos ramos de garantias (judicial e 
crédito) e transporte, igualmente está 
no radar da corretora. “São carteiras 
que temos volume, mas não são ex-
pressivas. O que temos visto é que as 
taxas têm diminuído muito em todas 
as linhas, acaba virando uma briga por 

TRR Securitas Fabio Herszkowicz

Por Karin Fuchs | karinfuchs@skweb.com.br

Atual fase da TRR Securitas também é marcada 
por reestruturações internas

“Nós estamos criando 
um mercado novo. A 
empresa processadora 
(de cartões) entra como 
representante perante às 
seguradoras, com toda a 
parte operacional e, para 
elas, é como se fosse um 
único cliente ”

Fabio Herszkowicz
TRR Securitas
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preço, e com poucas oportunidades de 
se agregar valor, que é o que queremos 
buscar”, diz. 

Nesse sentido, o CEO comenta quais 
são os caminhos que estão seguindo. 
“Pela nossa base de clientes, percebe-
mos que eles não contratam o seguro 
de transporte, mas sim uma transpor-
tadora que, no preço dela, está embu-
tido um seguro que eles não sabem. 
Matematicamente, se eles contratarem 
o produto individualmente, terão uma 
economia de até 25%”, compara. 

O mesmo se aplica aos seguros de 
garantias. Como exemplo ele compara 
que o seguro de crédito é mais em con-
ta do que o produto vendido em banco. 
“E é isso que queremos mostrar para os 
nossos clientes: soluções nas nossas li-
nhas de produtos e não entrar na briga 
por preços”, ressalta. 

Benefícios
Com aproximadamente R$ 500 milhões 

de prêmios emitidos anualmente, a TRR 
Securitas atua nos ramos de benefícios, 
em RE, linhas financeiras e afinidades. O 
CEO conta que a maior participação nos 
resultados da corretora é do ramo de be-
nefícios. “Ele representa 2/3 do volume 
de prêmios, sendo também 2/3 a partici-
pação do saúde”, detalha. 

E é justamente para o ramo de benefí-
cios que a TRR Securitas está desenvol-
vendo um aplicativo diferenciado. “Nós 
estamos criando uma área na corretora 
para que ele seja um canal, com ações 
sobre qualidade de vida, além de infor-
mações sobre reembolso e rede cre-
denciada. Ele funcionará como se fosse 
um market place”, antecipa.

Para exemplificar, ele menciona que 
parcerias com empresas relacionadas à 
área de qualidade de vida e saúde se-
rão realizadas. “Elas poderão divulgar 
eventos para a nossa base de clientes 
(cerca de 250 mil vidas), de forma que 
os interessados poderão se inscrever 
pelo aplicativo”. E a ferramenta tam-
bém funcionará como um instrumento 
de comunicação para os RHs.

“Existe um desafio muito grande nos 
RHs, que é a comunicação interna, seja 
pelo elevado número de funcionários 
ou pela existência de diferentes portais 
entre as suas filiais. O aplicativo será 

também uma ferramenta de comuni-
cação interna do RH com os seus fun-
cionários. Nós o adaptaremos para esta 
finalidade”, diz o CEO. A previsão é que o 
aplicativo seja lançado em julho. 

Perfil
A TRR Securitas é uma empresa de 

capital nacional, com uma equipe de 
cerca de 100 pessoas. Ela está sediada 
na capital de São Paulo e tem escritó-
rios comerciais em Campinas (SP) e no 
Rio de Janeiro (RJ), que contam com a 
retaguarda da matriz. “Diferentemente 
de algumas corretoras, nós ainda não 
temos o modelo de equipes técnicas 
nas filiais”, informa. 

Também em São Paulo, são três equi-
pes técnicas: de benefícios, RE, linhas fi-
nanceiras e massificados, uma estrutura 
de operações, o RH e o marketing. “Além 
disso, nós prestamos serviços para a Pul-
so, eles se servem da nossa estrutura 
operacional”, diz o executivo. A Pulso é a 
corretora online voltada para pessoas fí-
sicas, que nasceu da TRR Securitas. 

Entre os players do mercado, Herszko-
wicz comenta que é como se eles fos-
sem o segundo pelotão. “Há as grandes 
corretoras internacionais que, por se-
rem marcas conhecidas, grande parte 
de seus clientes é de programas inter-
nacionais, o qual não competimos, mas 
sim em outros segmentos, pois temos 
toda a estrutura e expertise para lidar-
mos com grandes clientes e com um re-
lacionamento mais próximo com eles”, 
compara. 

Segundo ele, isso proporciona à TRR 
Securitas um maior envolvimento com 
seus clientes e maior fidelidade. “Mui-
tos deles estão conosco há anos, como 
o Itaú BBA, que atendemos há décadas. 
E também nós temos um grande aces-
so às seguradoras”, afirma. 

Movimento 
Sobre o movimento de consolidação 

das corretoras, Herszkowicz avalia que 
as médias e grandes que se associam às 
corretoras internacionais o fazem menos 
por necessidade e mais por oportunida-
de. “Pois dificilmente uma corretora ope-
ra com prejuízo, pela margem que tem 
e por demandar pouco investimento, ao 
contrário de setores como o industrial, 

que requer maquinários”, compara. 
E o mercado ainda é bastante pulve-

rizado. “Às vezes nos deparamos com 
um grande cliente que tem uma corre-
tora pequena por trás”, diz. Especifica-
mente na TRR Securitas não está nos 
planos vender a corretora e nem mo-
mentaneamente fazer aquisições. “O 
que o nosso acionista (Estárter) mais 
sabe fazer é fusões e aquisições, e ele 
está muito feliz com o nosso negócio”.

E ele explica os motivos: “a corretora 
tem uma boa rentabilidade, baixo risco 
e pouca necessidade de capital, tanto 
que recentemente reduzimos o nosso 
patrimônio líquido, pois o que gera-
mos mensalmente no caixa financia a 
nossa operação. E a rentabilidade que 
teremos futuramente é maior do que 
alguém provavelmente estará disposto 
a pagar hoje”, expõe.

Por outro lado, o momento agora é 
de estruturação interna. “Nós estamos 
mudando sistemas e processos, es-
truturando a empresa. Se adquirirmos 
uma corretora hoje, praticamente au-
mentaríamos a nossa carga operacio-
nal e ganharíamos pouco em escala. 
Para nós dobrarmos de tamanho não 
precisamos nos associar a outra corre-
tora. Mas olhamos para a possiblidade 
de aquisição, desde que estejamos pre-
parados para isso”, conclui.

Histórico
A TRR Securitas é 

fruto da união da Se-
curitas União, corretora do 
grupo Unipar com expertise 

em grandes riscos (RE linhas finan-
ceiras) e da TRR Seguros, que tem 
em seu DNA o ramo de benefícios. 
Juntas, elas somam 60 anos de atua-
ção no mercado e têm a participação 
da Estáter, por meio do seu braço de 
investimentos, a Estáter GI. 
Localizada em São Paulo (SP), tem 
escritórios comerciais em Campinas 
(SP) e no Rio de Janeiro (RJ), e uma 
equipe de aproximadamente 100 
funcionários. Anualmente, a corretora 
responde pela emissão de cerca de 
R$ 500 milhões em prêmios.

TRR Securitas Fabio Herszkowicz
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Cursos de aperfeiçoamento profissional a preços especiais

Um convênio inédi-
to entre a Aconseg-
RJ e o Instituto de 
Desenvolv imento 
Organizacional e Hu-
mano (Indorh) está 
trazendo ao merca-
do uma série de cur-
sos de capacitação 
focados em treina-
mento e desenvol-
vimento corporativo 
voltados a profissionais de todas as 
áreas. A iniciativa está integrada ao rol 
de ações da entidade para fomentar o 
desenvolvimento das assessorias de 
seguros no Estado do Rio de Janeiro.

Para o presidente 
da Aconseg-RJ, Luiz 
Philipe Baeta Ne-
ves, este é um dos 
maiores legados que 
a diretoria da asso-
ciação pode fornecer 
aos seus corretores 
e colaboradores. Já 
o organizador dos 
cursos, o professor 
Wagner Attina, que 

atua no mercado há mais de 30 anos 
nas áreas de gestão e capacitação, con-
sidera uma honra para a Indorh elabo-
rar uma programação de alto nível para 
uma entidade.

Argo Seguros lança Protector Cargas

A Argo Segu-
ros está lançan-
do o “Protector 
Cargas”, seu pri-
meiro produto 
de Transportes 
d e s e n v o l v i d o 
e s p e c i a l m e n -
te para sua 

plataforma digital. O seguro atende 
empresas que exportam e importam 
mercadorias, com limite máximo por 
embarque de até US$ 500 mil.

A seguradora garante que a média de 
indenização de sinistro acontecerá em 
menos de 15 dias, após entrega do úl-
timo documento. “Somos conhecidos 
por ser uma empresa inovadora, que 
aposta na tecnologia para facilitar o dia 
a dia dos corretores parceiros e clien-
tes. Dentro dessa premissa, estamos 
lançando um produto mais completo e 
ágil, para aquele corretor que precisa de 
respostas imediatas”, explica Mariana 
Miranda (foto), gerente de subscrição 
da Argo Seguros.

Executivos aceitam salário menor em troca 
de pacote mais completo de benefícios

Empresas que ainda precisam rever sa-
lários, por conta de efeitos não superados 
da crise, devem analisar de forma ampla 
o pacote de benefícios mais adequado 
para atrair e recrutar talentos. É o que re-
vela novo levantamento da Michael Page.

De acordo com a pesquisa, 30% dos 
executivos aceitam o salário menor em 
troca de um pacote de benefícios mais 
robusto, que inclua: pagamento de alu-
guel/casa, plano de saúde (alto padrão), 
seguro de vida, seguro odontológico e 
subsídios para bem-estar.

“O valor atribuído ao pacote de benefí-
cios ganha força, sobretudo em tempos 
de ajuste econômico, porque assegura 
que o executivo continuará usufruindo 

de serviços 
importan-
tes para a 
sua famí-
lia, e para a própria rotina pessoal, res-
paldado pela estrutura da empresa. O 
salário líquido é o objetivo número um, 
por razões obvias, da maior parte das 
pessoas. Porém, aceitar ganhar me-
nos, pensando em melhorar o leque de 
benefícios corporativos, pode ser uma 
boa alternativa para a manutenção de 
serviços desejados, e ao mesmo tem-
po, continuar a progressão de carreira, 
em momentos mais delicados”, explica 
Ricardo Basaglia, diretor-executivo da 
Michael Page.

Luiz Philipe 
Baeta Neves e 
Wagner Attina

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

1º de junho
EcosegSC Capital – Florianópolis
Organização | Sincor-SC
Local | Hotel Mercure, R. Felipe Schmidt, 
1102 - Centro Florianopolis, SC
Informações | http://sincor-sc.com.br

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
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Autoglass lança campanha 
visando posicionar-se como 
solução definitiva em peças e 
vidros automotivos

A Autoglass iniciou no final do mês 
de abril sua nova campanha publicitá-
ria, que busca fortalecer a imagem da 
empresa no segmento de vidros, faróis, 
lanternas, retrovisores e para-choques. 
A campanha “Quebrou, Trincou? A Au-
toglass resolve” conta com vários VTs 
que serão veiculados alternadamente, 
e trazem situações inusitadas e tam-
bém do cotidiano nas quais o cliente 
pode contar com a eficiência, disponibi-
lidade, variedade e qualidade Autoglass 
sempre que precisar. Com muito bom 
humor, a estratégia visa posicionar a 
empresa como solução definitiva em 
vidros e peças automotivas, além de 
deixar ainda maior a lembrança da Au-
toglass em todo o território nacional.

negócios & empresasnegócios & empresas

DEKRA recebe selo de Excelência em Franchising

O Grupo DEKRA foi reconhecido com o 
Selo de Excelência em Franchising 2017, 
concedido pela Associação Brasileira de 
Franchising (ABF) aos franqueadores que 
obtiveram pelo menos 75% de aprovação 
de seus franqueados em itens como 
lucratividade, relação custo/benefício, 
solução de conflitos, treinamento e 
qualificação de pessoal, dentre outros. 

“Essa conquista é um re-
conhecimento pela dedi-
cação, comprometimen-
to, qualidade e seriedade 
dos serviços prestados 
pela nossa Rede”, afirma 
Márcio Cássio Maurí-
cio (foto), CEO do Grupo 
DEKRA Brasil.

Confiança das seguradoras interrompe crescimento
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94,2 

98,4
96,3 

Jan.17
104,5 
102,1 

110,0
105,5 

Fev.17
112,4
107,0

124,4
114,4

Mar.17
119,6 
105,0

121,1
115,0

Abr.17
113,8
98,3

122,8
111,2ICSS

Após três meses 
consecutivos de 
alta, em abril, o Ín-
dice de Confiança 
e Expectativas das 
Seguradoras (ICES), 
apresentou queda, 
porém o otimismo 
das empresas per-
manece, já que o re-

sultado continua acima de 100 pontos. 
O Índice de Confiança do Setor de Seguros (ICSS) é um indi-

cador mensal que mede a confiança do setor de seguros no 

Brasil. Esse indicador é o resultado de três variáveis: ICES, 
ICER (Índice de Confiança e Expectativas das Ressegurado-
ras) e ICGC (Índice de Confiança das Grandes Corretoras).

Tokio Marine lança seguro de Vida Convenções Coletivas

A Tokio Marine lançou o seguro de 
Vida Convenções Coletivas. “O seguro 
de vida é exigido por muitas conven-
ções coletivas de trabalho. As organi-
zações são responsáveis pelo amparo 
aos seus colaboradores e é essa es-
trutura que a companhia agora dispõe 
para o mercado. O papel social da nos-
sa empresa é cuidar para que todos os 
nossos segurados estejam amparados 
nos momentos mais delicados da vida 
e que contem com um serviço eficiente 
e de qualidade nesses períodos”, expli-
ca Nancy Rodrigues, diretora de segu-
ros de pessoas da Tokio Marine.

As empresas poderão contratar o 
seguro por meio de um plano pre-
viamente elaborado exclusivamente 
para atendimento da exigência do 
acordo coletivo.
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D&O – Judiciário pune má fé do segurado nas declarações do risco

Pela primeira vez o Judiciário teve a 
oportunidade de apreciar e julgar, em 
última instância civil (Superior Tribunal 
de Justiça – STJ), questão envolvendo 
o seguro de responsabilidade civil na 
modalidade D&O.

 E o fez em caso no qual o segurado 
e o tomador, na renovação de sua 
apólice, não informaram ao segurador 
a ocorrência de atos lesivos de 
insider trading (operação realizada por 
administrador com valores mobiliários 
de emissão da Companhia, em proveito 
próprio ou de terceiro) que geraram 
prejuízo à Companhia/Segurada e ao 
Mercado de Capitais. O STJ considerou 
descaracterizado o sinistro e negou a 
cobertura pleiteada (Recurso Especial nº 
1.601.555 – SP, Relatado pelo Ministro 

Ricardo Villas BôasCueva).
Segundo o Relator, a apólice de 

seguro de RC D&O não pode cobrir atos 
dolosos, principalmente se cometidos 
para favorecer a própria pessoa do 
administrador, pois o contrário traria 
forte redução do grau de diligência 
do gestor ou a assunção de riscos 
excessivos, a comprometer tanto a 
atividade de compliance da empresa 
quanto as boas práticas de governança 
corporativa.

O STJ considerou ainda a existência de 
nexo entre os fatos omitidos e a causa 
do sinistro, pois induziu a seguradora 
em erro na avaliação do risco contratual. 
Em outras palavras, o Judiciário 
entendeu que a omissão dolosa por 
parte do segurado e dos tomadores 

quanto aos eventos sob investigação 
da CVM dão respaldo à sanção de perda 
do direito à indenização securitária, 
afinal, atos fraudulentos e desonestos 
de favorecimento pessoal e práticas 
dolosas lesivas à Companhia e a 
terceiros não estão abrangidos na 
garantia da apólice de seguro D&O.

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

negócios & empresas

Os campeões da Ameplan Saúde acabam de desembarcar do 
Caribe e se preparam para a próxima viagem, em João Pessoa!

No dia 10 de abril, os campeões de 
vendas dos produtos da Ameplan 
Saúde desembarcaram de um cru-
zeiro caribenho, conquistado com 
uma bela performance de vendas 
durante o ano de 2016.

Mas, o mundo gira e os desafios de 
2017 já foram lançados no mesmo 
evento que reconheceu e premiou 
os melhores de 2016. Na Ameplan 
Saúde a agitação faz parte do condi-
cionamento físico e psicológico para 
a boa saúde da equipe interna e de 
seus representantes comerciais. 

Quem deseja crescer 20% em um mer-
cado que encolheu 3% em 2016 e está 
estagnado no primeiro trimestre de 
2017, não pode relaxar por muito tempo.

Todos sabem que o cenário eco-
nômico ainda não oferece facilida-
des para o mundo das vendas. Em 
verdade nunca ofereceu, mas houve 
tempos em que o cenário não atra-
palhava, o que já era de grande valia.

Há seis anos, a Ameplan Saúde pro-
move campanhas de incentivo para 
aqueles representantes que se identi-
ficam com a sua marca e contribuem 

sobremaneira no crescimento 
de sua base de clientes. 

Para muitos desses repre-
sentantes, não estaria no 
planejamento pessoal um de-
sembolso com uma viagem 
nas mesmas condições ofere-
cidas pela campanha “Caribe, 
a nova Onda da Ameplan!”. 

Não deu para ir nessa? Não tem pro-
blema, a Ameplan Saúde está dando 
uma nova oportunidade no mesmo 
ano. Aproveitando as comemorações 
dos seus 25 anos de existência, a ope-
radora vai proporcionar uma segunda 
oportunidade para os campeões da 
nova campanha de vendas “Jubileu 
Premiado da Ameplan” e vai levar 15 
representantes entre Administrativos, 
Gerentes, Supervisores e Vendedores 
campeões para um maravilhoso Re-
sort em João Pessoa (PB).

A campanha tem muito mais do que 
isto. A íntegra dessa campanha está no 
site da operadora e em diversos docu-
mentos disponibilizados nas platafor-
mas e corretoras de vendas parceiras. 

A Ameplan criou a tradição de apre-

sentar a premiação de suas cam-
panhas sempre no início de cada 
ano, época em que também é feito 
o lançamento da campanha seguin-
te. Sempre com muitas surpresas e 
desafios para serem incluídos nos 
planejamentos de seus parceiros 
de vendas para o novo ano, dentro 
daquele espírito de esperança de 
progresso e prosperidade que o ano 
novo sempre transmite. Mas, este 
ano, excepcionalmente, a Ameplan 
Saúde decidiu fazer mais por aqueles 
que foram fundamentais nesta jor-
nada de 25 anos. 

Esta é mais uma maneira que a opera-
dora encontrou de reconhecer e agradecer 
aqueles profissionais que fazem acontecer, 
mesmo quando as coisas ficam difíceis.
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Porto Seguro lança o seguro 
de Responsabilidade Civil 
com o cálculo online

A Porto Seguro agre-
ga novidades ao pro-
duto Responsabilida-
de Civil. Indicada para 
empresas que execu-
tam diversos tipos de 
serviços terceirizados, 
a modalidade Seguro 
Responsabilidade Civil 
Prestação de Serviços em Locais 
de Terceiros dá respaldo a ativida-
des como limpeza, manutenção e 
conservação, e conta também com 
cobertura para objetos pessoais, 
riscos contingentes e danos mo-
rais e estéticos; Já o Seguro Res-
ponsabilidade Civil Obras Civis, 
Serviços de Instalação e/ ou Mon-
tagem é destinado a profissionais 
liberais e empresas do ramo de 
engenharia, arquitetura e cons-
trutoras, que demandam proteção 
por conta de atividades de instala-
ção, montagem e outros. 

Esta modalidade oferece co-
berturas adicionais, como a Res-
ponsabilidade Civil Cruzada, que 
ampara danos causados a em-
preiteiros e subempreiteiros, in-
filtração, erro de projeto, entre 
outras. Por fim, o Seguro Respon-
sabilidade Civil Operações de Vigi-
lância é recomendado a empresas 
do ramo de Vigilância Patrimonial, 
pois cobre acidentes ocorridos du-
rante o exercício das atividades, e 
também danos morais ou estáti-
cos e riscos contingentes.

“As empresas estão mais cui-
dadosas com imprevistos. E, por 
sua vez, os consumidores estão 
mais atentos aos seus direitos. O 
corretor que se especializar neste 
ramo de seguro sai na frente, pois 
é um mercado que mostra cresci-
mento e oportunidades de novos 
negócios, proporcionando uma 
carteira sólida e rentável”, destaca 
o superintendente de Ramos Ele-
mentares da Porto Seguro, Jarbas 
Medeiros (foto).

SulAmérica lança campanha Garantia Premiada 2017

A SulAmérica 
iniciou a nova 
edição da cam-
panha Garantia 
Premiada, vol-
tada a imobiliá-
rias e corretores 
de imóveis que 
atuem junto aos 
corretores de 

seguros parceiros da companhia.
Até 30 de junho, as propostas do pro-

duto SulAmérica Garantia de Aluguel 
emitidas durante o período de vigência 
da campanha e cadastradas no hotsite 

exclusivo da ação (http://garantiapre-
miadasulamerica.com.br/) irão gerar 
prêmio em dinheiro para os participan-
tes. Os valores serão creditados em 
um cartão específico. Quanto maior o 
valor do novo negócio fechado, maior 
a bonificação.

“A campanha Garantia Premiada vem 
crescendo a cada edição. Os profissio-
nais do mercado imobiliário têm per-
cebido as vantagens do SulAmérica 
Garantia de Aluguel, que acaba com a 
burocracia na hora de alugar um imóvel”, 
afirma Gabriel de Charbonnières (foto), 
diretor de Afinidades da SulAmérica.

Tokio Marine lança seguro de vida individual

A Tokio Marine lançou seu 
seguro de Vida Individual. 
Essa nova categoria se di-
ferencia das opções dispo-
níveis no mercado pela cus-
tomização, na medida em 
que oferece opções perso-
nalizadas de coberturas para 
homens, mulheres e público 
sênior, e pela ampla gama 
de serviços oferecidos aos segurados, 
que contam com coberturas específi-
cas para doenças graves, diagnósti-
cos de câncer, diárias para internação 
(quarto e UTI) e as assistências, além 

das coberturas tradicionais 
de morte e invalidez. 

“Desenvolvemos um se-
guro que pode ser usufruído 
pelos segurados em vida, 
com o enfoque de Qualidade 
em Vida. Trata-se de um lan-
çamento em linha com nossa 
meta de ser uma seguradora 
que oferece soluções para 

todas as necessidades de nossos Clien-
tes em todas as etapas de suas vidas”, 
explica Marcelo Goldman (foto), diretor 
executivo de produtos massificados da 
Tokio Marine.

Retomada do poder de compras faz seguro de pessoas crescer 11%

O seguro de pessoas é mais 
um exemplo do comporta-
mento favorável do merca-
do em 2017. O segmento 
evoluiu 11%, em dados até 
fevereiro, em comparação 
com o mesmo período do 
ano anterior, isso ainda sem 
considerar o comportamen-
to do VGBL. O segmento de 
pessoas vem apresentando gradati-
va evolução nos resultados anuais, de 
2015 para 2016 a variação foi de 4% 
positivos. “O Governo tem promovido 
ampla reforma na previdência estatal, o 
que acabará por estimular o setor, fa-

zendo com que as pessoas se 
interessem pela previdência 
privada – coloca a previdência 
social numa situação em que 
nós, corretores, teremos que 
atuar como agentes de pro-
teção social e divulgadores da 
previdência privada”, explica 
Alexandre Camillo (foto), pre-
sidente do Sincor-SP. 

Esses dados estão na Carta de Con-
juntura do Setor de Seguros de março. 
Elaborada mensalmente pelo Sincor-
SP, a carta avalia a quantidade de cor-
retores e das diversas subdivisões de 
seus setores relacionados.
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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

Vendas consultivas aplicadas ao seguro
Para enfrentar um mercado altamente 

concorrido, o corretor de seguros precisa se 
atualizar, praticar novos métodos e aplicar 
diferentes maneiras de atendimento. O 
que existe de mais moderno atualmente 
na área de vendas é o que chamamos de 
Vendas Consultivas. Esse método, quando 
utilizado na venda de seguros, faz com que 
o profissional se destaque proporcionando 
vantagens competitivas e, consequente-
mente, mais resultados.

Para fazer isso, antes de falar do 
seguro, levante as necessidades do seu 
cliente. Faça perguntas estratégicas para 
que, mediante as respostas, você possa 
oferecer os benefícios e as vantagens do 
seguro que vão ao encontro e desejos 
de suas necessidades. É muito pareci-
do com o que o médico faz com seus 
pacientes, de acordo com o diagnóstico, 
ele receita determinado remédio.

Os seguros não são todos iguais. 
Existem coberturas, serviços e cláusulas 
que diferem uma seguradora da outra em 
atendimento, qualidade e preço. Os clien-
tes também são diferentes. Tem aquele 
que possui alguma necessidade ou deseja 

alguns benefícios diferentemente de ou-
tro. O corretor de seguros tem a obriga-
ção de perceber estas diferenças e ofertar 
aquilo que prove ao seu cliente que é um 
especialista no assunto e como tal, sabe o 
que pode atender melhor o segurado.

Vendedores consultivos criam valor durante 
o processo de vendas, agindo como solucio-
nadores de problemas e tornam a comunica-
ção de venda mais eloquente e convincente.

negócios & empresas

Pesquisa traz o retrato atual da 
fraude corporativa no Brasil

Uma pesquisa da Protivi-
ti Brasil, consultoria global 
especializada em Gestão 
de Riscos e Complian-
ce, aponta a participação 
massiva de funcionários 
internos em casos de frau-
des. O resultado do estudo 
baseia-se na análise de 43 casos de frau-
des corporativas investigados pela Proti-
viti nos últimos dois anos. De acordo com 
o levantamento, 57% das ações fraudu-
lentas são cometidas por gerentes e di-
retores, enquanto 43% são realizadas por 
funcionários abaixo do nível executivo. 

O foco da pesquisa é detectar as prin-
cipais vulnerabilidades existentes nas 
relações comerciais entre companhias 
e fornecedores. De acordo com o levan-
tamento há três principais riscos que 
rondam as organizações atualmente. 
São eles: a clássica fraude interna; o 
conluio entre funcionário interno e co-
laboradores de outras organizações; e a 
contratação de empresas vírus, que são 
empresas criadas com o objetivo único 
e exclusivo de cometer fraudes.

Dos casos de fraudes internas investi-
gados, 58,4% envolvem o favorecimento 
de fornecedores, o conflito de interesse 
envolvendo amigos e familiares dos fun-
cionários e fraudes de pagamentos. “Áreas 
críticas como compras, vendas ou relacio-
namentos com cliente são as principais 
portas de entrada para este tipo de fraude”, 
explica Antonio Carlos Hencsey (foto), líder 
da prática de Ética e Compliance da Protiviti 
e um dos coordenadores da pesquisa “Per-
fil da fraude no mercado brasileiro”.

Seguro contra ataque cibernético cometido por funcionários e/ou terceiros

São cerca de 50 milhões de 
tentativas de ataques ciberné-
ticos todos os anos e o Brasil é 
o terceiro colocado em núme-
ro de ataques, perdendo ape-
nas para os Estados Unidos e 
China. Só no Brasil, são 100 mil 

ataques por dia. A Estimativa é que o cus-
to global dos ataques cibernéticos está na 
casa dos US$ 600 bilhões por ano. 

Já está disponível no mercado brasileiro 
um seguro que além de cobrir eventuais 
reclamações de clientes prejudicados, de-
vido a um ataque cibernético na sua em-
presa, cobre também todas as despesas 
necessárias para corrigir e minimizar os 
prejuízos causados pelo ataque. A CLAMA-
PI, conforme Claudio Macedo Pinto (foto), 
diretor da empresa, é a primeira corretora 
de seguros focada em riscos cibernéticos.
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Sompo lança seguro para 
pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida

Amil Dental lança plano 
odontológico com 
coberturas estéticas

A Sompo Seguros criou um produto iné-
dito no mercado brasileiro, que tem como 
objetivo atender a Pessoas com Deficiência 
(PcD) ou mobilidade reduzida, 
a exemplo de idosos, que 
necessitam de equipamen-
tos de tecnologia assistiva. 
O novo Seguro Equipamen-
tos de Mobilidade indeniza 
o custo com reparos ou re-
posição de equipamentos 
tais como cadeiras de rodas, 
triciclos com propulsão pelas 
mãos e próteses em caso de 
acidentes de causa externa, 
a exemplo de quedas, impac-
tos, colisões, desabamentos, 
atropelamentos, assaltos 
à mão armada etc. Com o 
lançamento do produto, a 
Sompo também estabeleceu 
uma parceria com a AACD 
(Associação de Assistência 
à Criança Deficiente), que 
conferiu à seguradora o selo 
Empresa Parceira da AACD.

A Amil Dental acaba de 
expandir para as cidades 
de São Paulo, Campinas e 
Rio de Janeiro um projeto-
piloto iniciado em Curitiba: 
o Dental Win – plano odon-
tológico com coberturas 
estéticas. O lançamento 
é mais uma aposta da marca na diver-
sificação de produtos e visa atender à 
crescente demanda por procedimentos 
como clareamento, próteses e apare-
lhos ortodônticos. Essas coberturas, que 
não constam no rol de procedimentos 
obrigatórios, serão adicionadas ao novo 
plano, que dispõe de uma rede creden-
ciada de 2,3 mil dentistas especialistas 
em odontologia estética.

One Health também conta 
com novas coberturas

A One Health acaba de lançar o One 
Dental – plano odontológico voltado 
para o público de alta renda. O produto 
está disponível para clientes corpora-
tivos de São Paulo e do Rio de Janeiro, 
que terão acesso a procedimentos dife-
renciados, como laser, toxina botulínica 

e cosmética dental. 
O One Dental conta com cinco linhas 

de produto (Black, Black T2, T3, T4 e 
T5) que, além das coberturas previstas 
no rol da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), oferecem procedi-
mentos de ortodontia, próteses estéti-
cas, clareamento dentário e tratamen-
to da dor facial. Os clientes têm acesso 
também a terapias com laser e à aplica-

ção de toxina botulínica para corrigir a 
assimetria do sorriso. Essas coberturas 
variam de acordo com as diretrizes de 
utilização, o contrato e as indicações 
clínicas individuais.

Hapvida investe R$ 6,4 mi e dobra 
número de unidades em Manaus

O Hapvida anun-
cia uma série de 
investimentos, 
em Manaus 
(AM). Com um 
aporte de R$ 
6,4 milhões, a 
operadora de 
saúde amplia 
sua rede exclusiva e inau-
gura mais seis novas unida-
des, em diferentes regiões 
da capital amazonense. 
Agora, mais dois Prontos 
Atendimentos (PAs) e qua-
tro Hapclínicas estão à dis-
posição dos beneficiários do 
Hapvida residentes na cida-
de e também de todo o es-
tado, onde um em cada três 
amazonenses possuem 
plano da operadora.

De acordo com André 
Rosas (foto), superinten-
dente Comercial Empre-
sarial do Hapvida, a paixão 
por cuidar das pessoas foi 
o catalisador de todo o 
crescimento da operadora 
nesses últimos anos. Pro-
va disso, são que dados da 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), refe-
rentes ao ano de 2016, in-
dicando que 1,4 milhão de 
pessoas deixaram de ter 

plano de saúde, o que representa uma 
queda de 2,8%. Em contrapartida, o 
Hapvida teve crescimento de 7,92% de 
beneficiários em medicina e 19,60% em 
odontologia, no Norte e Nordeste, onde 
a operadora atua com rede própria. “Um 
progresso que reflete, diariamente, na 
atenção à saúde da população e inter-
fere diretamente na expansão dos be-
neficiários e da rede própria”, comenta.

negócios & empresasnegócios & empresas
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Com a recuperação da econo-
mia, espera-se que voltem os 
investimentos em infraestru-

tura. Recentemente, o governo federal 
sinalizou a retomada de obras em todo 
o país, o que cria uma expectativa no 
mercado de seguros. Também está em 
curso na Câmara dos Deputados o Pro-
jeto de Lei nº 6814/2017, que institui 
normas para licitações e contratos da 
administração pública. O projeto prevê 
alterações relativas à exigência do se-
guro garantia (ver Box).  

João Alfredo de Girolamo Filho, diretor 
de Seguro Garantia da Swiss Re Corpo-
rate Solutions, conta que estão sendo 
discutidos mais de 10 projetos de lei 
que tratam do seguro garantia. “A Fen-
Seg e a CNseg estão participando dos 
debates e têm feito um ótimo trabalho. 
O consenso do mercado, posição que 
defendemos, preserva o produto atual 
para contratações mais simples, com 
percentuais que variam de 5% a 20% do 
valor total do contrato”, diz. 

Segundo ele, para contratações de 
obras mais complexas, com valores 
superiores a R$ 100 milhões, e com a 
chamada cláusula de retomada de obra 
(essa cláusula dará à seguradora a pos-
sibilidade de concluir o projeto), o per-

centual deverá ser elevado para 30%. 
“Com isso, as seguradoras poderão re-
tomar as obras caso existam atrasos no 
cronograma”, acrescenta. 

O executivo esclarece ainda que “o 
percentual de 30% é justamente o que 
esperamos sobre custo médio para a 
implementação de projetos inacabados, 
contanto que o já orçado pelo poder pú-
blico no contrato original continue a ser 
liberado para a finalização das obras, ou 
seja, o poder público não teria prejuízos 
para finalizar a respectiva obra”, expõe.

Eduardo Cruci, gerente de Linhas de 
Crédito da AIG Brasil, diz que a lei traz 
avanços importantes, mas é preciso que 
as partes continuem a dialogar para que o 
produto mantenha-se interessante para 
a seguradora e para o mercado. 

“Os corretores são fundamentais nesse 
‘quebra-cabeça’ e têm que garantir que 
seus clientes estejam preparados. As 
empresas brasileiras precisarão fornecer 
mais informações às seguradoras para 
que sua capacidade seja aprovada”. 

Sandra Santana, diretora de Garantia da 
Chubb Seguros, avalia que não há uma de-
finição clara a respeito dos impactos nos 
diversos players envolvidos, considerando 
aspectos positivos e negativos. “As mudan-
ças ainda estão sendo discutidas”, destaca. 

Projeto de Lei nº 6814/2017
Está em curso na Câmara dos 
Deputados o Projeto de Lei nº 
6814/2017, o qual institui normas 
para licitações e contratos da 
Administração Pública e revoga 
a Lei nº 8.666/1993. Dentre as 
muitas proposições legislativas 
encontram-se:
> Alterações relativas à exigência 
do seguro garantia como 
modalidade exclusiva nas obras 
e nos serviços de engenharia de 
grande vulto;
> Aumento do percentual da 
garantia para tais situações (de até 
10% para 30%), 
> Ampliação do papel das 
seguradoras no âmbito da 
fiscalização dos prazos, serviços 
e materiais,
> Ampliação do papel das 
seguradoras na etapa de conclusão 
das obras, autorizando-as a 
subcontratar a conclusão do 
contrato, de forma total ou parcial.

apólice do crescimento

Por Karin Fuchs | karinfuchs@skweb.com.br

Sinais são positivos com recentes anúncios do 
Governo Federal e haverá mudanças no seguro garantia
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apólice do crescimento

“Infelizmente, o Projeto de Lei para 
substituir a Lei 8.666 menciona somen-
te o seguro garantia. Sabemos que um 
acidente com danos materiais (não am-
parado pelo seguro garantia) pode levar 
uma construtora a uma difícil situação 
financeira. Porém, a lei das licitações 
não abrange esta exposição”, lamenta 
Marcos Ávila da Costa, gerente da Uni-
dade Produto RC, Engenharia e Garan-
tia da Sompo Seguros.

Momento atual
Segundo Girolamo, atualmente, o se-

tor público tem demandado o maior 
número de garantias emitidas e em ter-
mos de exposição de risco. “Porém, não 
se tratam de performance bonds para 
projetos contratados pelo governo, mas 
sim de garantias judiciais, visto que os 
segurados, Poder Judiciário e procura-
dorias públicas, são considerados enti-
dades do setor público pela Circular nº 
477/2013”, explica. 

Em 2016, cerca de 80% do prêmio emi-
tido foi originado por meio do garantia 
judicial. “As garantias relacionadas a 
projetos continuam a se concentrar em 
bid e performance bonds, mas por conta 
da situação atual, sua representativida-
de em volume ficou atrás das garantias 
judiciais”, diz Cruci.

De acordo com ele, “as empresas es-
tão mais focadas em caixa e liquidez 
no curto prazo, enquanto esperam um 
cenário mais previsível para redefinir 
sua estratégia. Neste ponto, as garan-
tias judiciais estão ganhando espaço, à 
medida que reduzem o custo financeiro 
das empresas”, esclarece.

E, ainda, “nós temos observado de-
manda para obras relacionadas a con-
cessões aeroportuárias, saneamento e 
rodovias, no âmbito do PPI (Programa 
de Parceria de Investimento), mas a 
contratação direta pelos governos está 
sujeita à arrecadação e ao endivida-
mento, e da mesma forma as empresas 
esperam mais previsibilidade para vol-
tar a investir”, pondera Cruci.

“Espera-se para os próximos meses 
um aumento nos editais e licitações por 
parte do governo”, prevê Sandra Santa-
na, da Chubb Seguros, referindo-se aos 
recentes leilões de transmissão de ener-
gia, aeroportos e concessão rodoviária. 

No setor privado, ela menciona que “ain-
da não foram observados investimentos 
significativos. Os reflexos da retomada 
da economia nesse segmento estão 
em processo embrionário e todos estão 
conservadores para assumir projetos”.

No ramo de riscos de engenharia, o 
superintendente de Riscos de Enge-
nharia da AXA Seguros, Mauro Santos, 
analisa que o Brasil vivenciou recente-
mente um período bastante próspero, 
por conta do boom imobiliário e das 
obras para a Copa do Mundo e as Olim-
píadas. “Foram quase R$ 900 milhões 
em prêmios emitidos no melhor ano e 
agora estamos em um patamar de R$ 
400 milhões”, compara. 

Uma retração que está diretamente 
relacionada à crise econômica e política. 
“O mercado de seguros, principalmente 
na área de engenharia, depende dire-
tamente das obras. Com a crise houve 
uma redução nos investimentos. O pior 
já passou e agora devemos ter uma re-
tomada”, prevê. 

Para Marcos Ávila da Costa, há no mer-
cado um pequeno sinal de retomada das 
obras públicas mais encorpadas. “Porém, 
a maioria dos estudos solicitados à nossa 
área é para construtoras que participam 
ou irão participar de licitações para novas 
obras ou retomadas das mesmas. Para o 
produto riscos de engenharia as maiores 
demandas vêm de obras privadas”, destaca. 

Segundo ele, “as principais deman-
das do produto riscos de engenharia 
são para obras de reforma de prédios. 
Novas construções estão um pouco es-
cassas por questões da falta de inves-
timentos no setor, principalmente por 
parte da iniciativa privada. Algumas pe-
quenas e médias obras de infraestrutu-
ra também se fazem presentes, porém 
em menor gênero, número e grau”.

Sinalização
Em fevereiro deste ano, o governo 

federal sinalizou a retomada de 436 
obras em todo o país, que integram 
1,1 mil projetos, com a meta de colocar 
todas em andamento até 30 de junho 
de 2017. “No cenário econômico atual, 
qualquer sinalização de retomada de 
obras deve ser vista de forma positiva, 
todavia estamos falando de projetos de 
baixo valor (entre R$ 500 mil e R$ 10 

milhões)”, observa Eduardo Cruci. 
Ele considera que a retomada das 

obras tende a contribuir de forma 
modesta tanto no setor de seguros 
como na economia. “À medida que o 
orçamento anual para elas, segundo o 
Ministério do Planejamento, é da or-
dem de R$ 840 milhões por ano. Mas 
o mercado ainda aguarda a retomada 
dos grandes projetos, que dependem 
de financiamento de longo prazo e pre-
visibilidade regulatória ou de mercado”.

Na visão de João Alfredo de Girolamo Fi-
lho, “na medida em que o governo federal 
consegue retomar a confiança dos inves-
tidores internos e externos, endereçando 
problemas estruturais como o ajuste fis-
cal das contas públicas, teto de gastos e 
as que trazem maior competitividade às 
empresas brasileiras, pouco a pouco in-
vestimentos de longo prazo voltam a ser 
injetados na economia”, calcula.

Segundo ele, o setor público vem si-
nalizando maior abertura para o diálogo 
com o setor privado, a fim de solucionar 
gargalos, como o financiamento destas 
obras e a possibilidade de trazer a se-
gurança jurídica necessária aos inves-
tidores. “Sendo o seguro garantia um 
produto intimamente atrelado ao cená-
rio de infraestrutura e de construção, a 
retomada econômica significaria a volta 
do crescimento de parte do mercado de 
seguro garantia, que praticamente dei-
xou de evoluir com a crise econômica 
instalada”, acrescenta.

Para Mauro Santos, da AXA, o anúncio 

Mauro Santos
AXA
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do governo federal é positivo. “Ainda que 
esteja demorando para que as obras se-
jam concretizadas, para nós a expectativa 
é boa. O pior da crise já passou, já temos 
indicadores econômicos positivos e uma 
possibilidade de melhora da economia 
para o segundo semestre. Nós espera-
mos que 2018 seja realmente um ano de 
recuperação econômica e, consequente-
mente, nós acompanharemos esse cres-
cimento”, antevê.

E se tudo se concretizar, Marcos Ávila 
da Costa analisa que “a expectativa do 
mercado de seguros é que haja a inje-
ção de um bom volume de prêmios, os 
quais poderiam contribuir para a mu-
dança do quadro estatístico deste mer-
cado, ao que se diz respeito a riscos de 
engenharia, que a cada ano neste cená-
rio vem decrescendo em função da falta 
de investimentos”, lamenta.

Para Sandra Santana, “a retomada 
dos processos implicará reanálise das 
garantias oferecidas para os casos nos 
quais os contratos estavam em anda-
mento ou aguardando a ordem de ser-
viço. Para os novos projetos, serão exi-
gidas novas garantias nos respectivos 
editais de participação. Em ambos os 
casos haverá impacto direto em todo o 
setor de seguros e não apenas no ramo 
de garantia”, especifica.

Performance 
Sobre os impactos da retomada dos 

investimentos em infraestrutura no 
Brasil, Girolamo comenta que isso tra-

rá maior equilíbrio às carteiras das se-
guradoras, diminuindo o peso das ga-
rantias judiciais e, por consequência, 
aumentando sua diversificação de ris-
cos. “Tal diversificação também produz 
maior segurança em eventual impacto 
de aumento de sinistralidade, sendo 
positivo para todo o sistema de seguros 
e resseguros”, acrescenta. 

De acordo com ele, “não é possível estimar 
o potencial exato de crescimento do seguro 
garantia com a retomada de investimen-
tos em infraestrutura, mas possivelmente 
o mercado deverá continuar a crescer no 
mesmo ritmo que tem apresentado nos úl-
timos anos, por volta de 20%”, presume. 

Na opinião de Sandra Santana, “em espe-
cial, o início de novas obras indica o aqueci-
mento da venda de seguros para garantia 
do cumprimento de contratos. Ao mesmo 
tempo, a persistência de um cenário mais 
complexo incentiva a litigiosidade entre os 
integrantes do jogo econômico, alimentan-
do o processo de expansão do seguro ga-
rantia judicial”, explica. 

Eduardo Cruci ilustra que o potencial do 
seguro garantia é enorme sobre todos os 
aspectos e está refletido no crescimen-
to médio ponderado (CAGR) do setor, ao 
redor de 15% a.a., desde 2010. “Em 2016 
o mercado atingiu R$ 2 bilhões em prê-
mio, um crescimento de 21% comparado 
ao ano anterior, segundo a Susep. Sob a 
ótica de garantias contratuais, qualquer 
política que beneficie o investimento au-
menta a demanda por seguro, e espera-
se que, em algum momento ainda em 

2017, o mercado comece a reagir de for-
ma mais enfática”.

Quanto às garantias judiciais, ele es-
clarece que “seu potencial será limitado 
à capacidade dos entes do mercado em 
fornecer o apoio às empresas e ao balan-
ço destas, pois o produto foi beneficiado 
tanto pela evolução da Lei de execuções 
e do código de processo civil. Segun-
do o Banco Mundial, o Brasil é uma das 
economias com maior complexidade do 
sistema tributário, tornando a garantia 
judicial um recurso importante para a re-
alização de negócios”, expõe.

Nas palavras de Marcos Ávila da Costa, 
da Sompo Seguros, “o potencial de seguro 
garantia continua elevado principalmente 
para judicial e fiscal. A volta das modali-
dades tradicionais está ligada a volta das 
demandas das obras de infraestrutura”, 
avalia. O potencial é grande se conside-
rarmos que na retomada da economia, 
além da demanda reprimida, temos as 
obras paralisadas que serão continuadas. 
A dúvida é quanto à velocidade desta re-
tomada”, presume.

Para finalizar, Mauro Santos enfatiza 
que o Brasil, com toda a riqueza e dimen-
são que tem, carece de uma infraestru-
tura adequada. “As obras são obrigató-
rias para o país”, destaca, acrescentando 
que “hoje, a área de garantias está muito 
focada na judicial. Voltando os investi-
mentos em infraestrutura, naturalmente, 
o seguro de garantia por performance 
também ganhará força. Ambos andam 
juntos, são complementares”, conclui.

João Alfredo de Girolamo Filho
Swiss Re Corporate Solutions

Marcos Ávila da Costa
Sompo Seguros

Sandra Santana
Chubb Seguros

apólice do crescimento
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Com atuação em três três torres: 
Garantias (seguro garantia e 
seguro fiança locatícia), Enge-

nharia (riscos de engenharia, riscos pa-
trimoniais e RD Equipamentos) e Res-
ponsabilidades (Responsabilidade Civil 
Geral, Responsabilidade Civil Profis-
sional e D&O), a Fator Seguradora está 
ampliando e inovando o seu portfólio. 

Ela será pioneira ao possibilitar que, 
em uma única apólice, o segurado te-
nha cobertura em três modalidades de 
responsabilidade civil. “Nós desenvol-
vemos um produto novo para atender 
os riscos de responsabilidade civil do 
cliente. Vamos vender o produto de 
E&O junto ao de RC Geral secundário e 
também o D&O”, afirma Thabata Naj-
dek, gerente de responsabilidade civil 
da seguradora.

Ela explica que não se tratam de co-
berturas acessórias e que o novo pro-
duto tem como objetivo contemplar 
vários riscos do segurado, evitando, 
assim, que ele fique sem cobertura no 
caso de um sinistro. “Justamente para 
ele não se ver na situação de ter um si-
nistro declinado por imaginar que tinha 
a cobertura  no ramo que contratou”. 

Além disso, uma única apólice significa 
uma única renovação, o que também é 
uma facilidade para o corretor. “O obje-
tivo é vender os três produtos juntos, ou 
principalmente o RC Geral e o E&O, e o 
D&O quando for pertinente”, diz Thabata 

Najdek, acrescentando que os produtos 
foram lançados em abril, protocolados na 
Susep e no aguardo de autorização. “Por 
enquanto, as apólices serão separadas e 
quando tivermos a autorização elas serão 
unificadas”, explica.

Atividades
O novo produto da Fator Seguradora 

abrange uma série de atividades (ver 
Box), incluindo riscos médicos, sendo 
que o maior diferencial, segundo Tha-
bata Najdek, é o seguro para veteri-
nários. “O nosso produto é o único do 
mercado que inclui a cobertura por fa-
lha profissional e o RC Geral. O certo é 
contratar os dois ramos para não haver 
exclusão de coberturas, pois o risco do 
do banho e tosa é RC Geral e a clínica, 
E&O”, exemplifica. 

O produto é também uma grande opor-
tunidade para os corretores de seguros 
devido à sua abrangência. São mais de 
33,5 mil pet shops no Brasil, desde pe-
quenos empreendimentos até as gran-
des redes, além de clínicas e hospitais. O 
Brasil só fica atrás dos Estados Unidos 
quando o assunto é população de cães e 
gatos. “Nós também lançamos este pro-
duto para farmácias, porque para eles é 
um diferencial cobrir o E&O junto ao RC 
Geral”, acrescenta a executiva.

 
RD Equipamentos
Na torre de Engenharia da Fator Se-

guradora, a mais recente novidade foi 
o lançamento do RD Equipamentos, 
também em abril deste ano. Richard 
Mendes Leone, superintendente de ris-
cos de engenharia e property, conta que 
o foco são os equipamentos da linha 
amarela (máquinas para construção) e 
equipamentos comerciais e industriais, 
incluindo hospitalares. 

Segundo ele, “o nosso seguro abrange 
equipamentos em geral. Hoje há pou-
cas seguradoras que oferecem este 
produto, e nós só não atuaremos no 
ramo agrícola. Nós vamos trabalhar so-
mente com o ramo 71”, informa, acres-
centando que as primeiras apólices já 
foram emitidas.

Vertentes
De maneira geral, Luciana Natividade 

Motta de Sousa, diretora comercial da 
Fator Seguradora, especifica que no to-
cante aos seguros de responsabilidade 
civil as novidades da companhia se di-
videm em duas vertentes: “a ampliação 
das atividades profissionais que podem 
ser seguradas com o nosso produto, 
antes focado em engenheiros, arquite-
tos e advogados, e a junção dos segu-
ros de responsabilidades”, pontua. 

Ela lembra que a Fator é uma segura-
dora que nasceu com o seguro garantia, 
que sempre foi o seu core business, mas 
que há alguns anos o foco tem sido am-
pliar o portfólio. “Nós adoramos o ga-

novos produtos inovação

Por Karin Fuchs | karinfuchs@skweb.com.br

Seguradora amplia a cobertura para outras 
atividades, além de lançar o RD Equipamentos
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rantia, mas o nosso objetivo é reforçar 
a nossa atuação em outros ramos, de 
forma que no portfólio geral da com-
panhia não tenha tanto a participação 
do garantia quanto foi no passado. Até 
porque existe uma sinergia entre os 
produtos”, explica. 

Segundo ela, muitos clientes consumi-
dores do garantia também têm potencial 
para contratarem o RC Geral e o E&O, o 
risco de engenharia e o RD Equipamen-
tos. “Nós estamos reforçando a nossa 
equipe e aumentamos o nosso portfólio 
de produtos justamente para mostrar 
aos nossos parceiros corretores que eles 
podem contar com soluções da Fator 
também em outros ramos”.

 
Divulgação
Para mostrar aos corretores as novi-

dades da Fator, a companhia realizou 
em maio um treinamento em São Paulo 
e, em junho, o realizará no Rio de Ja-
neiro (RJ) e em Curitiba (PR). “Também 
estamos informando à nossa base de 
corretores sobre os novos produtos por 
e-mail marketing, material de divulga-
ção e inserções em algumas revistas”, 
comenta Luciana Natividade. 

Os corretores contam com canais 
de atendimento para cada uma das 
três torres de negócios: responsabili-
dades@fatorseguradora.com.br; en-
genharia@fatorseguradora.com.br e 
garantias@fatorseguradora.com.br. E, 
em breve, eles terão ferramentas de 
contratação online. “Nós desenvolve-
mos um portal para o corretor, no qual 
atualmente permite apenas o cadas-
tramento das corretoras. A ideia é que 
ele também passe a fazer contratações 
online. Provavelmente, disponibilizare-
mos incialmente o serviço para o E&O, 
depois o D&O e outras linhas de negó-
cios”, prevê a executiva.

Experiência para isso a Fator já tem. 
No final do ano passado, por exemplo, a 
companhia disponibilizou a contratação 
digital para advogados credenciados 
pela OAB. “Essa foi nossa primeira ex-
periência online que está passando por 
um processo de melhorias. É o nosso 
primeiro case de aprendizado digital e 
nós queremos aproveitar esta experi-
ência”, revela Luciana Natividade.

 Oportunidades
Thabata Najdek avalia que 

o desafio atual do mercado 
é a questão da taxa, pelo ex-
cesso de capacidade desde 
a abertura do mercado res-
segurador. “As taxas estão 
muito baixas, não compatí-
veis com os riscos. Assim, é 
preciso nos reinventarmos 
para termos prêmio técnico. 
Por isso, lançamos produtos 
como o da junção do E&O e 
do RC, que podem ser vendi-
dos para o cliente que já tem 
o seguro garantia”, explica.

Para complementar, Lucia-
na Natividade comenta que 
há também muitas oportu-
nidades com a expansão das 
atividades cobertas pela companhia, 
“com   soluções que não são atendidos 
pelo mercado segurador”, especifica. E, 
tanto na área de responsabilidades civil 
como na de engenharia, incluindo riscos 
de engenharia, RC Obras e RD Equipa-
mentos, há um universo a ser explorado. 

“Há poucas seguradoras atuando com 
RD Equipamentos de modo que com a 
retomada dos projetos de infraestrutura 
muitas oportunidades se abrirão no risco 
de engenharia, seguros de responsabili-
dade civil e RD Equipamentos”, conclui.

Administradores imobiliários

Agências de Turismo
Consultoria
Contadores
Designer Gráfico
Editoras e Gráficas
Empresas de Tecnologia
Empresas de Vídeo e Filmagem
Empresas de Mídia
Engenheiros e Arquitetos
Escritórios de Advocacia
Farmácias
Paisagistas
Segurança do Trabalho

Agências de publicidade e propaganda

Atividades Gerais

Clínicas

Hospitais
Hotéis
Centro de Diagnóstico
Laboratórios
Lojas (Pet Shop)
Pronto Socorro

Creches

Riscos Veterinários

Clínica Médica

Hospital
Maternidade
Centro de Diagnóstico
Laboratórios
Farmácia
Pronto Socorro

Clínicas Odontológica

Atividades Gerais

RD Equipamentos
Equipamentos Cinematográficos, 
Fotográficos, de Imagem, de Som 
e Instrumentos Musicais;
Equipamentos Eletrônicos;
Equipamentos em Exposição 
e/ou Demonstração;
Equipamentos Estacionários;
Equipamentos Móveis;
Equipamentos Portáteis,
Equipamentos de Precisão.

novos produtos inovação

Thabata Najdek, Ricardo Mendes Leone e Luciana Natividade
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É preciso olhar adiante. Há ou-
tros ramos a serem explorados, 
além do seguro de automóvel, e 

é preciso atenção para desenvolvê-los 
e assim aumentar a atuação do corretor 
de seguros no mercado. É o caso do se-
guro de vida, um dos tipos de seguros 
de pessoas, que pode ser comercializa-
do em grupo e individual.

Segundo a Fenaprevi, o segmento de 
seguros de pessoas cresceu 4,54% em 
2016 e movimentou R$ 31,1 bilhões. 
O ramo de seguro de vida representa o 
maior volume de prêmios, com a soma 
de R$ 13,1 bilhões, alta de 5,89%, sen-
do que 82% do mercado de seguro de 
vida é coletivo e 18% é individual.

A Chubb dispõe de áreas distintas para 
apoiar o corretor na comercialização 
de proteções para pequenos negócios, 
médio mercado, grandes empresas e 
multinacionais. Para cada um desses 
setores, a seguradora oferece instru-
mentos específicos de alta tecnologia 
e capacidade para atender os parcei-
ros que pretendem aumentar ou iniciar 
produção nos nichos em que ainda não 
atuam no mercado de vida. “O parceiro 
pode acessar a seguradora pelo Portal 
do Corretor a qualquer momento den-
tro de um processo totalmente online, 

em que é possível realizar a cotação 
combinando diferentes coberturas, até 
chegar a uma solução específica para a 

necessidade do cliente. Em particular, a 
administração da apólice por meio do 
portal representa um dos grandes dife-
renciais da companhia”, conta o diretor 
de vida da companhia, Dennys Rosini.

Na SulAmérica, os corretores têm 
a oportunidade de trabalhar com um 
portfólio completo, adequado aos mais 
variados perfis de clientes. “No caso do 
seguro de vida, eles atuam como con-
sultores de proteção, além de contribuir 
para a conscientização sobre a impor-
tância de garantir a tranquilidade para o 
futuro, por meio da proteção dos fami-
liares no caso de possíveis imprevistos”, 
comenta o diretor de vida e previdên-
cia da SulAmérica, Fabiano Lima. Tanto 
que, segundo ele, em 2016, 55% dos 

novos segurados no ramo de vida fa-
ziam parte da geração conhecida como 
Millenial, composta por pessoas nas-

Fabiano Lima
SulAmŽrica

mercado perspectivas

“Um dos desafios, que encaramos com otimismo, é a 
ampliação da penetração do seguro de vida entre as 

pessoas mais jovens, algo ligado ao fortalecimento 
da cultura do seguro no Brasil ”

Por Tany Souza | tanysouza@skweb.com.br

Produto oferece diversidade de negócios para corretor
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cidas a partir da década de 1980. “Um 
dos desafios, que encaramos com oti-
mismo, é a ampliação da penetração do 
seguro de vida entre as pessoas mais 
jovens, algo ligado ao fortalecimento da 
cultura do seguro no Brasil”, completa.

Diana Araújo Estevão, da gerência 
técnica vida da Sompo Seguros, diz que 
a equipe trabalha para que os produtos 
possam contar com coberturas e assis-
tências para atender a diferentes públi-
cos. “Dessa forma, posso afirmar que 
todos nossos produtos 
têm potencial de gerar 
bons negócios para nos-
sos parceiros corretores. 
O ano de 2016 foi um 
exemplo. Mesmo em 
uma situação de retra-
ção econômica, a cartei-
ra da companhia cresceu 
em todos os produtos 
do segmento de Pessoas”.

Esse também é o mote do seguro de 
vida da Porto Seguro. “Os produtos ofe-
recem um leque bem amplo de cober-
turas que o corretor pode oferecer aos 
seus clientes, levando em consideração 
o momento de vida, idade, expectativa 
de proteção e disponibilidade financeira.  
Para atender diversos perfis e necessi-
dades de seus clientes, as coberturas são 
modulares”, comenta Fernanda Pasqua-
relli, superintendente comercial da Porto 
Seguro Vida e Previdência. Ela completa 
dizendo que a companhia oferece para 
os corretores a Campanha Conquistado-
res: “Temos uma campanha de vendas 
para Corretores que acontece há 24 anos 
com premiações muito significativas. Em 
2016, tivemos a participação de mais de 
22 mil corretores.  Em 2017, lançamos 
uma plataforma gamificada que os cor-
retores podem acessar pelo notebook 
ou por celular, onde acompanham sua 
posição na Campanha e podem resgatar 
prêmios na própria plataforma que conta 
com grandes lojas de varejo”.

Oportunidades latentes
Na Chubb os produtos de vida em gru-

po são chamados de Corporate, PME, 
Facilities, Capital Global, Prestamista 
e Educacional. “Para a companhia, a 
importância do seguro de vida reside 
principalmente na capacidade de in-

denizar com rapidez, na ocasião do si-
nistro. Assim, quando ocorre o sinistro, 
normalmente não resta mais nada para 
pesquisar além de obter a documenta-
ção necessária e fazer valer o direito do 
segurado”, declara Dennys Rosini.

Já na SulAmérica, além do seguro de 
vida em grupo, há o individual, que traz 
uma série de benefícios, como rede de 
descontos em farmácia, assistência fu-
neral familiar, entre outros. “Entre as 
coberturas diferenciadas destacamos 
as de morte com extensão ao cônjuge, 
doenças graves e invalidez funcional 
permanente total por doença”, diz Fa-
biano Lima, que completa: “Ao lançar 
o produto Vida Individual, a SulAmé-
rica percebeu a necessidade de criar 
um produto específico para o público 
feminino, o SulAmérica Vida Mulher”. 
A companhia possui ainda o 
SulAmérica Vida Simples, 
um produto que oferece 
facilidade na contrata-
ção, sem exigência de 
Declaração Pessoal 
de Saúde.

A mulher também 
é inspiração na Som-
po. No ano passado a 
companhia lançou o se-
guro de Vida Top Mulher, 
que conta com diversas op-

“Mesmo em uma situação de 
retração econômica, a carteira da 
companhia cresceu em todos os 

produtos do segmento de Pessoas ”

mercado perspectivas

Diana Araújo Estevão
Sompo Seguros

Dennys Rosini
Chubb Seguros

ções de assistências e serviços. “Com 
isso, existe a extensão da cobertura 
de doenças graves, como acidente 
vascular cerebral agudo, câncer, in-
farto e transplante de órgãos”, conta 
Diana Estevão.

Na Porto Seguro há o seguro de vida 
em grupo com produtos específicos 
para PME e também para grandes em-
presas, ambos estruturados de acordo 
com as necessidades das empresas; 
e também individuais que inclui, entre 
outros, o produto vida mais mulher, se-
guros de acidentes pessoais plus e pra-
zo curto. “Atualmente, o seguro de vida 
no Brasil corresponde a cerca de 2% do 
PIB, à frente da maioria dos países lati-
no americanos, como Colômbia (1,3%), 
México (1,0%) e Argentina (0,5%). Por 
outro lado, temos muitas oportunida-
des quando analisamos os números de 
países desenvolvidos, como Reino Uni-
do (7,8%), França (6,2%) e EUA (4,6%)”, 
compara Fernanda Pasquarelli. 

Também atenta a esse potencial de 
mercado no segmento de seguros de 
pessoas, a Tokio Marine lançou seu 
seguro de vida individual, que oferece 
opções personalizadas de coberturas 
para homens, mulheres e público sê-
nior, e ampla gama de serviços ofere-
cidos aos segurados. “Desenvolvemos 
um seguro que pode ser usufruído pe-
los segurados em vida, com o enfoque 
de qualidade em vida. Trata-se de um 
lançamento em linha com nossa meta 
de ser uma seguradora que oferece so-
luções para todas as necessidades de 
nossos clientes em todas as etapas de 
suas vidas”, explica Marcelo Goldman, 
diretor executivo de produtos massi-
ficados da Tokio Marine. A companhia 
também lançou o seguro de vida con-

venções coletivas. “O seguro 
de vida é exigido por muitas 

convenções coletivas de 
trabalho. As organiza-

ções são responsáveis 
pelo amparo aos seus 

colaboradores e é 
essa estrutura que 

a companhia agora 
dispõe para o merca-

do”, explica Nancy Rodri-
gues, diretora de seguros 

de pessoas da Tokio Marine.
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Potencial
Para Dennys Rosini, diretor de vida 

da Chubb, “em termos de tamanho, o 
segmento de vida no Brasil ainda não 
está equilibrado com os demais setores do 
mercado de seguros, de modo semelhante 
com o que hoje observa-se nas economias 
mais maduras. A Chubb, em especial, está 
preparada para apoiar os parceiros de ne-
gócios nesta potencial expansão”. 

Para a SulAmérica, o cuidado com o 
futuro e a necessidade de garantir o 
padrão de vida dos familiares em casos 
de imprevistos será uma preocupação 
relevante também entre os mais jo-
vens, que têm mais acesso a informa-
ção. “Por isso, manteremos nosso in-
vestimento em canais de comunicação 
plurais e acessíveis, com o objetivo de 
aprimorar ainda mais o relacionamen-
to dos clientes com a companhia e de 
contribuir para a ampliação de oportu-
nidades de atração de novos segura-
dos”, conta Fabiano Lima. A expectativa 
de vendas superou em 24,4% de janeiro 
a fevereiro de 2017 comparado com o 
ano anterior. “As receitas operacionais 
de vida e acidentes pessoais cresceram 

Proteção para 
convenções 
coletivas

Um dos produtos 
de vida disponibi-
lizados pela Alfa 
Seguradora é o 
Vida Sindicatos. 
O seguro, confor-
me Joana Barros 
Salgueiro, gerente 
geral do produto Vida 
Sindicatos, além das 
coberturas tradicionais, 
como morte, invalidez e au-
xílio funeral, busca combinações 
com outros diferenciais, como 

diária de incapaci-
dade temporária 

em UTI, cesta 
natalidade, 

assis-
tências 

diferen-
ciadas, 

entre ou-

mercado perspectivas

Marcelo Goldman
Tokio Marine

Fernanda Pasquarelli
Porto Seguro

diante do reposicio-
namento da carteira. 

Para 2017, podemos destacar o ramo 
de vida individual, tendo em vista o 
crescimento apresentado nos últimos 
anos no mercado de seguros”.

Na Sompo, a área de seguros de 
vida apresentou um dos melhores 
desempenhos em 2016. “No ano pas-
sado, a companhia alcançou R$ 290,6 
milhões em Prêmios de Seguros de 
Pessoas, que é 66,6% superior aos R$ 
174,4 milhões de 2015. Esse ramo 
ficou atrás somente da área de Gran-
des Riscos Patrimoniais, que cresceu 
136,2% impulsionado pelos contratos 
na área de Energia”.

A Porto Seguro mantém atualmente 
6,3 milhões de vidas em sua carteira 
entre Seguro de Vida Individual, Aciden-
tes Pessoais, Vida em Grupo e Seguro 
Viagem. “Crescemos 10% de 2015 para 
2016.  Para 2017, nossa expectativa é 
focar nos seguros individuais, com foco 
nos benefícios para o próprio segurado 
e família”, finaliza Fernanda Pasquarelli.

tros. “Estamos sempre 
atentos à equação da 

melhor cobertura 
para a necessida-

de específica das 
categorias”.

De acordo 
com Joana, a 

iniciativa para 
a criação de um 

produto para as 
convenções cole-

tivas surgiu de uma 
parceria com um cor-

retor orientado para esse 
segmento, que encontrou na Alfa 
condições e suporte técnico para 
desenvolver modelos de planos 
diferenciados e simplificados de 
seguro. “Com o tempo, identi-
ficamos outras oportunidades, 
junto a corretores que não tinham 
condições de seguro adequadas 
às coberturas mínimas exigi-
das pelos sindicatos. Pensando 
em atender a esta demanda do 
mercado, nas diversas categorias 
e em suas especificidades, no 
sentido de contratar um seguro 
adequado e, ao mesmo tempo, fa-
cilitar a identificação pelo corretor 
das cláusulas obrigatórias de cada 
setor, desenvolvemos um produto 
focado em soluções que atendam 
corretor, cliente e sindicato”.

Entre os diferenciais para o cor-
retor que comercializa o produto, 
a especialista destaca a garantia 
de total alinhamento com a cláu-
sula de seguro do respectivo sin-
dicato, e identificação e atualiza-
ção pela própria Alfa de possíveis 
alterações na convenção coletiva 
durante a vigência do seguro, por 
exemplo. “O corretor tem aces-
so a um produto extremamente 
simplificado com capital segurado 
global, a cotação e a movimenta-
ção mensal são automatizadas, 
via web.  Além do atendimento do 
seu gerente comercial, o corretor 
conta também com o atendimen-
to de uma equipe especializada 
no assunto”.

Nancy Rodrigues
Tokio Marine

Joana Barros Salgueiro
Alfa Seguradora
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A Amil tem tudo  
para facilitar a vida  
dos seus clientes. 

Facilidade na hora de cuidar da saúde é fundamental  
para os seus clientes. Por isso, um plano de saúde tem que  
oferecer soluções completas e, ao mesmo tempo, simples.   
Com a Amil, seus clientes vão ter acesso aos melhores serviços,  
sem nenhuma complicação. Como? Com pedido de reembolso online, 
agendamento na rede preferencial via aplicativo,  
carteirinha virtual, além de muitas outras novidades. 

Viu? É mais fácil na Amil.  
Acesse o nosso site e saiba mais.

Aplicativo Amil clientes
Baixe naDisponível no Disponível para 
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comunicação soluções

Celso Ricardo Mendes
Sompo Seguros

Assertividade e respostas ágeis 
são apenas alguns exemplos 
do que é exigido atualmente 

pelo consumidor na comunicação com 
a seguradora. Esse fator pode ser ainda 
mais valorizado em casos que envol-
vam resolução de problemas, uma vez 
que os canais de comunicação da em-
presa se tornaram um meio eficiente 
para o segurado expor suas questões.

Diante disso, além dos canais de co-
municação, a ouvidoria, demais áreas 
da seguradora, bem como as empre-
sas prestadoras de serviços, traba-
lham de maneira integrada para se 
comunicar com o segurado, tanto em 
situações corriqueiras, como em ca-
sos mais complexos.

Conforme Celso Ricardo Mendes, dire-
tor de experiência do cliente da Sompo 
Seguros, a seguradora investiu signifi-
cativamente em recursos tecnológicos 
e em soluçōes de comunicação. 

Para contato direto, a companhia con-
ta com uma equipe própria na Central 
de Atendimento. O segurado também 
pode entrar em contato pelo Chat no 
site da seguradora, além dos portais do 
Corretor e do Segurado, e redes sociais, 
como Facebook, LinkedIn, Twitter e Ins-

tagram. 
Para responder aos questionamentos 

ou resolver problemas do segurado, as 
áreas atuam em sinergia e as demandas 
são direcionadas para solução da área 
responsável. “Todos os procedimentos 
contam com tempos específicos para 
resposta e com padrōes de qualidade 
de atendimento que devem ser devida-
mente seguidos”, explica Mendes. 

A Liberty se comunica com os clients 
via telefone, site, chat, Skype, aplica-
tivos de smartphone, redes sociais e 
ouvidoria. Há ainda contato por email, 
SMS e notificaçōes push do aplicativo 
Liberty Seguros.

“Também temos um time dedicado 
aos nossos canais nas redes sociais, 
como Facebook, Instagram e Google+”, 
explica Etienne Gonçalves, gerente de 
experiência digital e clientes.

Em se tratando da melhor maneira 
para se comunicar atualmente, ela co-
menta que a seguradora investe em 
multiplataformas de atendimento, com 
comunicação simplificada, para que o 
segurado consiga entrar em contato 
por meio do canal que preferir. 

Etienne Gonçalves também ressalta 
a sinergia entre as áreas para respon-

der questionamentos ou solucionar 
questōes do segurado. “Contamos com 
indicadores que medem o desempenho 
de nossos serviços com base em resul-
tados pré-estabelecidos. Esses indica-
dores são acompanhados constante-
mente por todas as áreas, desde equipe 
de atendimento até os altos executivos 
da companhia, para garantir que os 
problemas dos clientes sejam resolvi-
dos de maneira ágil e acolhedora”.

Por Camila Alcova | camilaalcova@skweb.com.br

Sinergia entre as áreas das seguradoras e prestadoras 
de serviços, e atuação ativa nas redes sociais são 
importantes em momentos de problemas do segurado
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Conveniência para o segurado
Com presença nos canais de aces-

so tradicionais, como telefone, email, 
chat e as principais plataformas sociais 
como LinkedIn, Twitter, Youtube e Face-
book, a Tokio Marine também monitora 
constantemente esses meios. “Todos 
os casos são identificados, tratados e 
respondidos pela equipe de redes so-
ciais com o envolvimento das áreas de 
negócios, de acordo com a demanda do 
consumidor”, comenta o diretor execu-
tivo de estratégia corporativa da Tokio 
Marine, Masaaki Itakura.

Canais de autoatendimento também 
são utilizados pela seguradora. Des-
sa maneira, o segurado tem acesso a 
todas as informaçōes de sua apólice a 
qualquer momento e a um chat que uti-
liza de inteligência artificial para sanar 
as dúvidas, sem fila de espera. 

Masaaki Itakura pontua que um aten-
dimento de qualidade 
é definido pela preocu-
pação da companhia de 
entender as causas que 
permeiam o contato do 
segurado e, em casos 
de insatisfação, enten-
der de que maneira é 
possível contornar os 
problemas. “No caso 
da Tokio Marine, além 
de contarmos com uma 
visão global de nossos 
clientes, a cada aciona-
mento que temos via Assistência 24 
horas e Contact Center realizamos uma 
pesquisa para medir o índice de satisfa-
ção dos serviços prestados”.

Com forte investimento em presença 
digital, pelo site, redes sociais, chat e 
aplicativos mobile, a SulAmérica tam-
bém utiliza ferramentas para manter o 
segurado informado, como SMS e noti-
ficações mobile via Push. “Entendemos 
que a companhia deve estar presen-
te nas plataformas de preferência do 
cliente, aproveitando ao máximo o que 
cada canal oferece para agregar valor 
ao relacionamento. A experiência do 
cliente está no centro da nossa estraté-
gia”, destaca Cristiano Barbieri, diretor 
de tecnologia da seguradora.

A sinergia entre as áreas para solução 
dos problemas também é mencionada 

por Barbieri. “O fluxo para tratativas 
preconiza o alinhamento ágil entre as 
áreas para resolver questões dos segu-
rados e é constantemente aprimorado 
a partir da metodologia Lean”.

Para modernizar a plataforma de rela-
cionamento com o cliente, a SulAmérica 
está substituindo 16 sistemas por uma 
única plataforma integrada e moderna, 
que garantirá uma visão 360º do cliente 
e de sua relação com a empresa. 

Outra iniciativa foi a área de Ouvido-
ria, instituída em 2005, e tem sido uma 
ferramenta importante de interlocução 
com a sociedade e aprimoramento con-
tínuo de processos internos. 

Redes sociais 
As redes sociais são uma das princi-

pais maneiras para que consumidores 
manifestem satisfação, mas principal-
mente insatisfação. Esse comporta-

mento alerta para a necessidade de as 
seguradoras investirem cada vez mais 
na atuação nesses meios.

Celso Ricardo Mendes, da Som-
po Seguros, explica que a companhia 
possui políticas de atendimento de 
manifestaçōes de corretores e segu-
rados nas redes sociais e estabeleceu 
normas e procedimentos para direcio-
ná-las, seja via Facebook, Twitter ou 
qualquer outro canal. “Foi estabelecido 
um manual com cronograma, prazo de 
resposta etc; que ajudou na dinâmica de 
atendimento. Todas as manifestaçōes 
recebem o tratamento e direcionamen-
to para a área competente”.

Ele menciona uma situação em que a 
agilidade na operação multiplataforma 
resolveu um problema do segurado. “Cer-
ta vez um segurado teve o carro quebrado 

Etienne Gonçalves
Liberty Seguros

Cristiano Barbieri
SulAmŽrica

Masaaki Itakura
Tokio Marine

“Todos os casos são identificados, 
tratados e respondidos pela equipe 

de redes sociais com o envolvimento 
das áreas de negócios, de acordo 
com a demanda do consumidor ”

Masaaki Itakura, diretor executivo 
de estratŽgia corporativa da Tokio Marine

comunicação soluções
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na rua e percebeu que estava sem os con-
tatos da assistência 24 horas. Ele entrou 
em contato por meio das redes sociais 
informando o problema. A manifesta-
ção foi imediamente encaminhada para 
a área responsável pela equipe que faz o 
acompanhamento das redes sociais. Em 
poucos minutos a equipe da companhia 
conseguiu estabelecer contato com o se-
gurado e já providenciar o socorro”.

As redes sociais também são consi-
deradas importantes canais de inte-
gração pela Liberty. “Os consumidores 
interagem e temos que estar prontos 
para responder. Por isso, criamos o Nú-
cleo de Qualidade, que é responsável 
por receber, encaminhar, tratar e res-
ponder as demandas recebidas pelas 
redes sociais, Fale Conosco e Reclame 
Aqui. A área é gerida pela diretoria de 
Operaçōes e Sinistros”, explica Etienne-
Gonçalves.

Os comentários nas redes sociais tam-
bém são monitorados diariamente pela 
Tokio. “Registramos casos mais comuns 
de forma a criar um fluxo que simplifique 
e acelere o atendimento e revemos pe-
riodicamente a possibilidade de melho-
rias nos processos. Os elogios também 
são registrados e ajudam a saber onde 
estamos acertando”, destaca Itakura. 

A SulAmérica também tem uma equi-
pe de atendimento dedicada a tratar 
e responder todas as considerações 
e dúvidas de clientes, de acordo com 
Cristiano Barbieri.

Comunicação e serviços
As empresas prestadoras de serviços 

têm atuação importante no elo de comu-
nicação entre a seguradora e segurado. 
Nessa jornada, inclusive, o segurado chega 
a falar cinco vezes mais com a prestadora 
do que com a própria seguradora, uma vez 
que a incidência de clientes que precisam 
de assistência é maior do que os que uti-
lizam os serviços diretos das seguradoras, 
conforme o diretor executivo comercial e 
de marketing da Tempo Assist, João Car-
los Armesto. “A responsabilidade é muito 
grande, pois esse processo é imperceptí-
vel para o usuário, que entende estar fa-
lando com a seguradora desde o momen-
to inicial”, diz ele, ao lembrar que um bom 
atendimento em situação de emergência 
gera um potencial cliente que renovará o 
seguro com a mesma seguradora.

Armesto destaca que o canal de atendi-
mento de assistência fica evidente para os 
usuários e, muitas vezes, é acessado para 
assuntos não relacionados a uma situação 
de emergência. “A Tempo Assist estratifica 

e informa para as seguradoras os motivos 
pelos quais os clientes ligam para o canal 
de atendimento exclusivo de assistência. 
Entender os motivos que os fizeram ligar e 
calibrar os processos para que esses usu-
ários estejam sempre em contato com os 
especialistas também é muito importante”.

Prestadora e 
seguradoras integradas
Ana Claudia Calil, gerente comercial da 

Mondial, frisa a integração com as segu-
radoras para que tenham acesso às in-
formações oriundas de uma assistência. 
Ela lembra também que eventualmente, 
conforme a necessidade do cliente, não 
é preciso acionar a seguradora já que o 
atendimento se encerra com a própria 
empresa de assistência. “Essas integra-
ções de sistemas são fundamentais para 
que a central de atendimento da segu-
radora tenha ciência da experiência do 
cliente com ela como um todo, seja no 
momento de um sinistro ou de um ser-
viço de assistência”.

Ela observa que o merca-
do de assistência evoluiu 
para ser uma extensão da 
seguradora, bem como de 
sua cultura. Dessa manei-
ra, há por exemplo, treina-
mentos aos atendentes, 
para que o segurado tenha 
a percepção de que está 
sendo atendido pela pró-
pria seguradora. “Nosso 
foco de treinamento é fei-

to de forma que o segurado perceba a 
cultura da seguradora que ele optou na 
contratação do seguro”.  

Ana Claudia acrescenta que a comuni-
cação deve ser facilitada, pois a ocasião 
de uma assistência, na maioria das vezes, 
já é crítica. “Se ele se sentir confiante e 
que não precisará falar com cinco pesso-
as diferentes, certamente a experiência 
vai ser muito mais valorizada”. 

A Mondial tem uma média de 250 mil 
atendimentos por mês e, conforme a exe-
cutiva, tem investido, entre outras coisas, 
em tecnologia para facilitar a experiência 
do cliente. Exemplo disso é a possibilidade 
de acionar e acompanhar o atendimento 
via aplicativo. “Isso faz com que a ansieda-
de dele diminua e a expectativa pela che-
gada do prestador seja mais realista”.

João Carlos Armesto
Tempo Assist

Ana Claudia Calil
Mondial

“Nosso foco de treinamento é feito 
de forma que o segurado perceba 
a cultura da seguradora que ele 
optou na contratação do seguro ”
Ana Claudia Calil, gerente comercial da Mondial

comunicação soluções
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Pós-Graduação em

GESTÃO
COMERCIAL
DOSEGURO
Atinja novos níveis

na sua carreira

Mais informações
São Paulo: (11) 2739-1029 / 1059
Demais Unidades: (21) 3380-1531 / 1091 
posgraduacao@funenseg.org.br
www.funenseg.org.br

Aplicando metodologias 
inovadoras para você ir  
aonde quiser!

A Pós-Graduação em Gestão Comercial do 
Seguro é ideal para quem procura uma visão 
global do processo de comercialização, em 
todas as suas etapas.
 
É um curso diferenciado que irá incrementar 
habilidades e fornecer ferramentas para 
otimizar processos e potencializar resultados. 
Seus e da sua equipe!
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giro pelo mercado

Mudanças na Berkley

Neste ano em que o Grupo Berkley comemora 50 anos de 
atuação, sendo 11 anos de operação no Brasil, duas mudanças 
importantes acontecem na filial brasileira, conforme anuncia-
das pelo presidente da companhia, José Marcelino Risden (à 
dir.), durante evento realizado em abril, em São Paulo. “A em-
presa passa a ter uma nova logomarca, um modelo único que 
remete à fortaleza da nossa corporação, em um momento em 
que o grupo comemora 50 anos”, afirmou. 

A outra mudança é na área comercial, com a contratação de 
Marcelo Benevides (à esq.) no cargo de diretor. “A partir deste 
mês haverá uma grande mudança na forma de atuarmos. Não 
queremos ser apenas uma área comercial, mas sim de negó-

cios”, disse Benevi-
des.

Negócios e relacio-
namento. “O nosso 
objetivo é sermos 
estratégicos nas 
operações dos cor-
retores, sermos um 
provedor para esse 
nosso parceiro, com muito foco em negócios e no relaciona-
mento”, validou o executivo. (Karin Fuchs)

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

38ª Tribuna Livre é marcada por novidades da Ituran

A 38ª Tribuna Livre realizada pela Câmara dos Corretores de 
Seguros de São Paulo, que aconteceu no final de abril, contou 
com a presença do diretor comercial da Ituran Brasil, Roberto 
Posternak, juntamente com sua equipe comercial e de marke-
ting. Ele enfatizou algumas novidades que a companhia traz 
para os corretores de seguros. 

“A Ituran está sempre trazendo novidades para o mercado 
e há cinco anos está em movimento crescente, sempre bus-
cando atender aos anseios dos clientes e dos corretores. Uma 
das grandes novidades é a ampliação de aceitação de veículos 
no mercado, isso porque era um pedido de muitos corretores. 
Então hoje aceitamos carros blindados, rebaixados, tunados e 
com isenção fiscal, e ainda aumentamos o valor da importân-
cia segurada para R$ 150 mil e mantivemos veículos de até 20 
anos de fabricação”, ressalta o diretor.

Além disso, Posternak res-
saltou outras inovações. “Ago-
ra temos aceitação de moto-
rista por aplicativo, também 
com a indenização de 100% 
da Fipe. Também a entrada da 
HDI Seguros, que é a quinta e 
mais nova seguradora parceira 
que se junta ao time. A aceita-
ção para táxi, que não tínhamos, com os mesmos valores, po-
rém não pode ser comercializado o RCF, somente perda total 
com colisão. E o Ituran com seguros Moto, com indenização de 
90% da Fipe para qualquer modelo de motos, somente a partir 
de 250 cilindradas, até 10 anos e até 50 mil”. (Tany Souza)

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

Excelsior ressalta a importância das assessorias para a companhia

A Aconseg-SP recebeu executivos da Excelsior Seguros, 
que enfatizaram a atuação das assessorias, o que levou a 
companhia a um crescimento exponencial, além de ressalta-
rem sua atuação em RC Profissional, com foco nos médicos.

“A Excelsior enxerga as assessorias como um canal 
fundamental de distribuição, que ajudaram a com-
panhia a crescer no interior do estado paulista. Tanto 
que 50% da produção do estado de São Paulo já vem da 
Aconseg-SP”, comenta João Carlos Inojosa, diretor comercial 
sobre a atuação das associadas da Aconseg-SP.

Hoje a companhia atua em vários segmentos, porém é uma se-
guradora de nicho. “Procurando sair dos grandes ramos e estar 
onde tem oportunidade e rentabilidade. Em patrimonial, em se-
guros empresariais, principalmente nas pequenas e médias in-
dústrias, temos subscrição afiada e inspecionamos100% dos ris-
cos. É claro que não aceitamos tudo, mas analisamos cada risco”.

O diretor comercial conta que a companhia atua em nichos 
diversificados como seguros aeronáutico, com carteira conso-
lidada, e de ramos elementares em geral. Porém, ele enfatiza 
que a companhia tem um foco na carteira de Responsabili-

dade Civil Profissional, com atuação maior com os médicos, 
com cerca de 20 mil profissionais. “Trabalhamos com médicos 
a partir do momento que entendemos que esse profissional 
pode receber uma reclamação sobre sua atuação e, assim, 
tentamos minimizar o problema e resolver na raiz, dando toda 
a assistência jurídica. O RC Médico cresceu mais de dois dígi-
tos nos últimos dois anos, por ser uma demanda que aumenta 
cada vez mais, já que os médicos estão procurando muito e 
não é um produto muito explorado no mercado”.

A seguradora atua em todo o território nacional “e cada vez mais 
trabalhando com assessorias e não pretendemos abrir filial própria 
no momento. Já operamos em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
e queremos credenciar mais assessorias nas regiões”. (Tany Souza)

Pedro Barbato Filho, pres. 
da Camaracor-SP e Roberto 
Posternak, dir. com. da Ituran

Representantes da Aconseg-SP e executivos da Excelsior
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giro pelo mercado

Intercâmbio de conhecimento em prol do fortalecimento de países

Por uma iniciativa da Fundação Conselho Espanha-Brasil 
(FCEB), entidade privada sem fins lucrativos, presidida por An-
tonio Huertas (foto), presidente da Mapfre, em abril foi reali-
zado em São Paulo o I Fórum Espanha-Brasil, que contou com 
as participações de autoridades, empresários, e de Mariano 
Rajoy, presidente do Governo de Espanha, entre outros. 

Com o objetivo de proporcionar conhecimento e criar redes 
de contatos entre os participantes do evento, o Fórum foi ba-
seado em três pilares: as oportunidades que ambos os países 
têm para reforçar as suas relações, a nova economia digital, 
protecionismo e livre comércio. Atualmente, o Brasil é o se-

gundo país que mais atrai investimento espa-
nhol, atrás do Reino Unido. 

Huertas comentou que as seguradoras pre-
cisam ser mais inovadoras, aproveitando o bô-
nus da população brasileira, formado por uma 
população jovem que ainda não está inserida 
no mercado de seguros. “E as seguradoras têm 
que investir muito para sobreviverem na nova 
economia digital. Por isso, os intercâmbios são 
muito importantes”, enfatizou. (Karin Fuchs)

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

Oportunidade para os corretores: programas mundiais

É preciso estar atento à globalização financeira 
das empresas brasileiras de todos os setores, que 
buscam incrementar seus ganhos internacionali-
zando operações. Programas mundiais de seguros 
apoiam essas operações das multinacionais, já que 
65,3% planejam expandir suas operações nos paí-
ses em que já atuam. 

“78% das cinquenta empresas entrevistadas pela 
Fundação Dom Cabral ampliaram sua atuação no 
mercado internacional”, comenta Vivian Rennó 
(foto), Gerente de Programas Mundiais da AIG Brasil, durante 
o evento “Café com AIG”, promovido pela seguradora em abril, 
em São Paulo. Ela completa: “sentimos que tanto os correto-

res como clientes têm baixo conhecimento de estru-
tura de programas mundiais”, ressalta Vivian Rennó.

É importante que o corretor de seguros saiba como 
atuar internacionalmente, “porém um corretor que não 
tem presença global de forma alguma está impedido 
de oferecer essa estrutura para o cliente dele. É preciso 
enfatizar que não precisa ter presença no outro país”.

Segundo a gerente, o produto mais facilmente con-
tratado e com mais demanda é o D&O. “De certa 
forma, porque ao considerar o indivíduo é algo mais 

sensível, e a contratação é mais rápida, fácil, porém podemos 
trabalhar em todas as linhas, sem restrições”. (Tany Souza)

Leia mais na Cobertura Digital: http://migre.me/wyp9S

Novidades na ANSP

Em abril, no Pa-
lácio dos Bandei-
rantes em São 
Paulo, a Academia 
Nacional de Segu-
ros e Previdência 
(ANSP) realizou a 
Noite Acadêmica, 
que teve a ceri-
mônia de posse do 
Conselho Superior, 
Diretoria e Conselho fiscal; a posse de novos Acadêmicos, a 
entrega da Comenda ANSP e o lançamento do livro “Evolução 
Histórica do Seguro no Brasil”. O evento, que teve um público 
de aproximadamente 250 pessoas, contou com a presença do 
Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin.

A cerimônia teve início com a posse do Conselho Superior, 
que estará sob a presidência de Mauro César Batista. A nova 
diretoria da ANSP, que passa a ser liderada por João Marcelo 
dos Santos, tem como vice-presidente Fernando Pedroso Si-
mões; vice-presidente jurídico, Homero Stabeline Minhoto; e 
vice-presidente Acadêmico, Sergio Nobre.

“O nosso mote, 
nessa gestão que 
se inicia, é o de que 
a ANSP deve servir 
aos Acadêmicos. É 
isso que pretendemos fazer. Queremos oferecer aos Acadê-
micos instrumentos e modelos de ação, disponibilizando-
nos para adotar e desenvolver com os Acadêmicos os pro-
jetos deles que se insiram no objetivo da ANSP, de ser uma 
instituição destinada à discussão e promoção da cultura do 
seguro”, afirmou o novo Presidente da ANSP.

Geraldo Alckmin, 
Governador do 
Estado de S‹o Paulo

João Marcelo dos 
Santos, presidente 
da ANSP

Conselho Superior da ANSP

Diretoria da ANSP
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executivos & cia.

O encontro mensal da União dos 
Corretores de Seguros (UCS) de abril 
celebrou a posse da nova diretoria e 
os 13 anos da entidade. A diretoria 
para a gestão 2017-2019 tem como 
Presidente Mara Borges Sutto; 1ª 
Vice-Presidente, Cátia Guirao; 2° Vice-
Presidente, Octávio Milliet; 1° Tesou-
reiro, Arno Buchli Junior; 2° Tesoureiro, 
Anderson Itapetininga; 1° Secretário, 
Ezaqueu Bueno; 2° Secretário, Ricardo 
Pereira; Conselho Fiscal, Alziro Atayde, 
Augusto Esteves, Claudio Cambraia 
da Silveira, Edson Lasse Fecher, Maria 
José Macedo Donghia; Osmar Bertacini 
e Lourdes Morales. Conselho de Presi-
dente, Marcelo Guirao, Raquel Gomes, 
Luiz Alvarez Morales e Cesar Bertacini. 

Na estrutura da unidade de negócios, 
liderada pelo vice-presidente André 
Lauzana, Gustavo Figueira Rosa é o novo 
superintendente de Produtos e Opera-
ções, e Natanael Castro passa a respon-
der pela superintendência de negócios.

SulAmérica Capitalização

UCS empossa nova diretoria e 
comemora 13 anos de atividades

Alvanir Macedo é o novo gerente da 
filial Niterói (RJ) da seguradora.

Sompo Seguros

Cristiane Porto Rodri-
gues foi nomeada como 
Country Manager  para 
atividades de seguros 
de arte no Brasil.

AXA

Nicolas Miègeville 
assumiu a vice-
presidência da divisão 
Abrasivos na América 
do Sul da Saint-Gobain.

Saint-Gobain 
Abrasivos

A Chubb anunciou Cé-
sar Flores Lugo como 
novo Diretor Regional 
de Basic Book para a 
Chubb América Latina.

Chubb

Edson Nassar, CEO 
do Banco Cooperativo, 
da Confederação e 
da Fundação Sicredi, 
permanecerá no cargo 
até o dia 31 de maio 

de 2017. Após essa data, assume, 
interinamente, João Tavares (foto), CFO 
do Banco Cooperativo Sicredi.

Sicredi

Luiz Gustavo da 
Costa assume a Di-
retoria de Produtos e 
Marketing.

April I

Taís Mahalem in-
gressa como superin-
tendente Comercial 
da área de Assistência 
da April Brasil.

April II

João Lopes é o novo 
CFO da April Brasil.

April

Adalber Kupcinskas 
Alencar é o novo dire-
tor de Personal Lines.

Sompo Seguros I

Luciano Calheiros é o 
novo CEO, sucedendo 
João Nogueira Ba-
tista, indicado para o 
Conselho de Adminis-

tração. Calheiros terá 
como missão administrar a joint venture 
entre a Swiss Re Corporate Solutions e 
a Bradesco Seguros, operação resul-
tante da fusão das carteiras da SRCSB 
e de grandes riscos da Bradesco Segu-
ros, que ainda aguarda aprovação dos 
órgãos reguladores.

Swiss Re Corporate 
Solutions Brasil
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