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Nesse mês, o Plano de Amparo Social Imediato (PASI) comemorou 28 
anos de atuação. Por esse motivo, a edição de junho da Revista Co-
bertura traz uma homenagem ao projeto idealizado pelo corretor de 

seguros Alaor Silva Júnior que, nos últimos anos, ganhou o reforço de sua filha, 
Fabiana Resende.

Inovação faz parte do DNA do PASI. Pioneiro ao comercializar a partir da déca-
da de 1980 seguros de vida e acidentes em grupo para trabalhadores da cons-
trução civil e atender às demandas das Convenções Coletivas de Trabalho, o 
clube de seguros mantém investimentos constantes e prepara novidades para 
o mercado, como o lançamento da proteção específica para estagiários e a co-
bertura para câncer de mama e câncer de próstata.

Ao longo de sua trajetória, o PASI também investiu em uma gestão familiar 
profissionalizada, com recursos como organogramas, regras de governança e 
qualificação de colaboradores. Contudo, a empresa prioriza o atendimento e 
relacionamento próximo com corretores, empresas contratantes e segurados.

O executivo entrevistado desse mês é o presidente da HDI Seguros, Murilo 
Setti Riedel, que assumiu a direção da seguradora em dezembro de 2016. Entre 
outros temas, ele explana que o mercado de seguros deve revisar suas arqui-
teturas de operação. 

As possibilidades de geração de energia nas fontes renováveis são impor-
tantes ferramentas para o mercado de seguros para esse nicho. Nessa edição, 
trazemos uma matéria com o panorama desse mercado e as perspectivas de 
crescimento com a melhora da economia.

Outra possibilidade de negócios para o corretor de seguros é o seguro resi-
dencial, que, inclusive, tem sido bastante divulgado pelas seguradoras como 
uma opção para a venda cruzada. O tema também ganha destaque nessa 
edição da Cobertura.
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acervo cobertura

Em 2005, as fraudes representa-
vam entre 10% e 15% das inde-
nizações pagas a segurados. Na 

edição 45 da Revista Cobertura, trou-
xemos uma matéria sobre as ações da 
então Federação Nacional das Empre-
sas de Seguros Privados e Capitaliza-
ção (Fenaseg) para mensurar a fraude 
nas operações de seguros.

A entidade atuava com diversos tra-
balhos, como o Plano Integrado de 
Prevenção e Redução da Fraude em 
Seguros, criado em 2002. O Plano 
possibilitou que as empresas compa-
rassem informações para combate às 
fraudes, com ações diversificadas em 
áreas como gestão da informação, pre-

venção e comunicação, investigação, 
além de ações institucionais. 

A entidade também criou o Pátio Le-
gal para agilizar a devolução em casos 
de veículos recuperados. Com capaci-
dade para 1,5 mil automóveis, em 2005 
o pátio recebia 40 veículos por dia.

A edição 45 também destacou o lança-
mento da Universidade Corporativa, projeto 
da SulAmérica com cursos voltados para a 
qualificação do corretor de seguros.

Outro destaque dessa edição foi o 
lançamento do Acervo Cobertura. Pre-
sente até os dias atuais na publicação, 
a seção resgata os principais temas 
abordados em edições anteriores da 
Revista Cobertura.

Revista Cobertura | Edição 45 – 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 45ª edição 
da Revista Cobertura (2005) 
e 131ª publicação Cobertura

Entidade do mercado de seguros encabeçou 
diversas iniciativas para o combate a essas práticas

Ações contra fraudes

Seu cliente merece 
    um seguro que vai 
            muito além 
                   do carro.

Informações reduzidas. Mão de obra gratuita para reparos, peças não inclusas. Consulte regiões de abrangência, detalhamento dos serviços, limites de utilização e as exclusões de 
cobertura nas Condições Gerais do site www.portoseguro.com.br/seguros/seguro-de-veiculos/seguro-de-automovel. Para mais informações, consulte seu Corretor. Automóvel − CNPJ: 
61.198.164/0001-60 − Processo Susep: 15414.100233/2004-59 − Valor de Mercado e Valor Determinado. 333-PORTO (333-76786 − Grande São Paulo e Rio de Janeiro); 4004-PORTO 
(4004-76786 − capitais e grandes centros); 0800 727 0800 (demais localidades) | 0800 727 2766 (SAC − cancelamento e reclamações) | 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para 
deficientes auditivos) | 0800 727 1184 ou (11) 3366-3184 (Ouvidoria). O registro deste plano na Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

Com o Porto Seguro Auto, seu cliente tem tudo o que espera de um seguro para o carro.  
Conta com benefícios que facilitam a vida e que, no final das contas, geram muita economia.

Para mais informações, consulte seu Gerente Comercial.

Assistência 24h • Reparo hidráulico • Reparo elétrico • Help desk • Reparo de eletrodomésticos • Chaveiro • Entre outros

AFS_19567-030_AnPortoSeguro_AUTO_210x140_RUY.indd   1 6/5/17   11:52 AM
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À frente da HDI Seguros desde de-
zembro de 2016, Murilo Setti Riedel 
conta que estabilidade, previsibilida-

de e confiabilidade junto aos corretores de 
seguros definiram ao longo dos anos a rela-
ção de parceria da companhia com os mais 
de 22 mil profissionais cadastrados. “Este é 
o nosso grande patrimônio”, destaca. 
Segundo ele, “para que isso seja pos-

sível é necessário que estejamos pro-
fundamente empenhados no constante 
redesenho de nossas operações e atua-
lização de nossos produtos, mantendo os 

importantes investimentos em pesquisa, 
desenvolvimento, tecnologia e práticas di-

gitais para que possamos garantir a oferta de 
preços competitivos e serviços de alta 

performance”, diz.
Riedel comenta que a HDI está 
sempre em busca da melhora 
dos seus serviços e ferramentas 
disponíveis tanto para os corre-
tores quanto para seus clientes. 
“Para nossos parceiros, desen-
volvemos e efetuamos atualiza-
ções constantes no HDI Digital, 
sistema de cotação 100% online, 
que permite ao corretor realizar 
todo o processo de contratação 
digital”, acrescenta. 

Também foi criado o aplicativo 
HDI Corretor, disponível para 
smartphones com sistema iOS 
e Android. “A ferramenta per-
mite ao corretor acompanhar 
os negócios da corretora ins-
tantaneamente e à distância, 

proporcionando acesso a apó-
lices, comissões, sinistros e rela-

tórios gerenciais. Lançamos esse 
app em fevereiro de 2017 e o 

feedback tem sido ani-
mador”, revela o 

executivo.

Estrutura
Atualmente, a HDI conta com 66 filiais, 

mais de 1,3 mil funcionários e 51 uni-
dades de Bate-Pronto espalhadas pelo 
Brasil. E, se comparado a 2016, o nú-
mero de corretores cadastrados cresceu 
3,1%. Os seus principais ramos de atua-
ção são o de automóvel e o residencial.

Riedel menciona que o seguro de auto-
móvel continua sendo o carro-chefe da 
companhia. “A HDI Seguros conta com 
mais de 1,67 milhões de seguros de au-
tomóvel vigentes e, de 2016 para 2017, 
ganhou market share e atingiu 8,8% de 
participação, sendo a quinta maior se-
guradora de automóveis do país”.

Ele avalia que “embora a crise econô-
mica tenha afetado as montadoras e, 
consequentemente, as seguradoras, te-
mos uma parcela considerável dentro do 
mercado. Outro produto que nos surpre-
endeu positivamente foi o HDI em Casa, 
nova versão do seguro residencial, o qual 
nos propiciou crescimento de carteira de 
30% entre 2015 e 2016”, especifica.

No residencial, a companhia reformu-
lou o produto em 2016 e fechou o ano 
com crescimento acima da média do 
mercado. “Além disso, ofertamos segu-

HDI Seguros Murilo Setti Riedel

Por Karin Fuchs | karinfuchs@skweb.com.br

Para o presidente da companhia, Murilo 
Setti Riedel, mercado precisa revisar 
suas arquiteturas de operação

“Outro produto que 
nos surpreendeu 
positivamente foi o HDI 
em Casa, nova versão do 
seguro residencial, o qual 
nos propiciou crescimento 
de carteira de 30% entre 
2015 e 2016 ”Murilo Setti Riedel

HDI Seguros
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ro de condomínio, transportes, empre-
sarial e frotas, os quais são destinados 
a pessoas jurídicas. A HDI está atenta 
ao setor e trará novidades no portfólio 
para 2017”, antecipa.

Destaques
Entre as principais inovações da com-

panhia, Riedel destaca o Bate-Pronto. 
“Ele é um dos principais diferenciais da 
HDI dentro do mercado segurador. Os 
clientes que são atendidos nas nossas 
centrais julgam os serviços como exce-
lentes e a nota média na avaliação dos 
segurados é de 9,6”, pontua. 

Ele acrescenta: “para que o atendi-
mento seja aperfeiçoado e para que o 

cliente tenha uma experiência satisfa-
tória, nós oferecemos aos nossos co-
laboradores treinamentos constantes. 
Há, ainda, as unidades móveis do Bate-
Pronto, as quais circulam por todo Bra-
sil e são posicionadas estrategicamen-
te em locais que identificamos alta na 
demanda ou que, por exemplo, serão 
destinos muito procurados em perío-
dos de férias”, explica. 

Os serviços das centrais móveis são 
idênticos aos fornecidos nas unidades 
fixas, ou seja, têm abertura do sinistro 
em até 30 minutos. E a HDI tem apos-
tado no investimento de novas tecno-
logias com o objetivo de transformar 
o relacionamento do segurado com a 
seguradora. 

Segundo o executivo, “remodelamos 
o aplicativo do segurado, inserimos 
funcionalidades inéditas no mercado 
e continuamos estudando novas op-
ções para que o cliente se sinta mais 
confortável e tenha mais autonomia, o 
que auxiliará na desburocratização dos 
processos. Isso tornará o contato com a 
seguradora mais fácil e ágil”, prevê.

Exemplo disso é o uso de chatbots (ro-

bôs capazes de conversar com o usuá-
rio por meio de chat) para atendimento 
de clientes, prestadores de serviço e 
terceiros, na página oficial da HDI no 
Facebook. O sistema disponibilizará 
aos segurados o download de segunda 
via de apólice e boleto, informações 
para acompanhar e reportar sinistros e 
oferecerá as opções de cálculo online e 
localização de corretor. 

Para os prestadores, pelo sistema 
será possível solicitar o cadastro para 
trabalhar junto à HDI, e os terceiros po-
derão acompanhar o sinistro ou, para 
quem tem interesse em trabalhar na 
companhia, enviar o currículo para uma 
vaga de emprego. “E planejamos outras 

novidades para os clientes ainda nesse 
ano, porém, são projetos que ainda es-
tão em andamento”, diz Riedel. 

Resultados
Por ser uma empresa com capital 

aberto no exterior, o executivo não pode 
comentar sobre expectativas, mas ele 
conta que os dois últimos anos foram 
desafiadores devido à crise econômica 
que afetou diretamente as companhias 
que têm o seguro de automóvel como o 
principal produto. 

“No entanto, ainda assim, a empre-
sa atingiu, em 2015, R$ 3,2 bilhões de 
prêmios emitidos, um crescimento de 
16,4% em relação a 2014. Já em 2016, o 
setor como um todo sentiu um impacto 
maior do cenário econômico instável. 
A HDI fechou o período com R$ 3,1 bi-
lhões de prêmios emitidos, o que signi-
fica uma queda de 4,7% na comparação 
com 2016”, especifica.

Desafios e oportunidades
Para Riedel, o principal desafio para 

os próximos anos é conviver com a re-
dução dos mercados atuais de seguros 

no Brasil. “O seguro de automóvel, por 
exemplo, pela primeira vez em muitos 
anos apresenta uma perda relevan-
te em função da redução da venda de 
veículos zero km. Nós estimamos que 
este mercado já tenha perdido mais de 
10% do número de segurados, o que 
foi compensado parcialmente pelo au-
mento do valor dos prêmios médios”.

Segundo ele, “a crise trouxe impactos 
para todos os ramos de seguros e tam-
bém para os próprios indicadores de 
risco com a falência de vários Estados 
e a consequente crise do setor de segu-
rança pública. A esperada recuperação 
da economia não trará na mesma ve-
locidade a recuperação dos empregos, 
poder de compra e crédito”, prevê. 

Como resultado, o executivo estima 
que o mercado de seguros ainda terá 
pela frente um ano bastante difícil. “As 
oportunidades virão da necessidade de 
o mercado revisar as suas arquiteturas 
de operação. Produtos mais simplifica-
dos e baratos, profunda migração para 
plataformas digitais e utilização intensa 
da modelagem matemática em negó-
cios de seguro poderão mostrar novos 
caminhos”, finaliza.

HDI Seguros Murilo Setti Riedel

“Produtos mais simplificados e baratos, profunda 
migração para plataformas digitais e utilização intensa 

da modelagem matemática em negócios de seguro 
poderão mostrar novos caminhos ”

HDI Seguros
A história do Grupo HDI (Haftpfli-
chtverband der Deutschen Indus-
trie) começou em 1903 na cidade 
de Frankfurt. Em pouco tempo, já 
era um dos três maiores grupos 
seguradores da Alemanha. Em 
1996, depois de assumir como hol-
ding a Talanx, o Grupo HDI tornou-
se um grupo multimarca, amplian-
do e fortalecendo sua posição no 
mercado de seguros. 
No Brasil, a HDI está presente há 
36 anos, e hoje é a 5ª maior se-
guradora de automóveis do país, 
com uma carteira de mais de 1,67 
milhão de veículos. A companhia 
tem 66 filiais, uma equipe de mais 
de 1,3 mil colaboradores e 51 uni-
dades do Bate-Pronto. Em 2016, 
encerrou o ano com R$ 3,1 bilhões 
de prêmios emitidos.
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negócios & empresas

Proteção para bares e restaurantes

A Travelers agora ofere-
ce produtos para atender as 
necessidades de seguro es-
pecíficas de restaurantes e 
bares como deterioração ou 
contaminação de mercadorias 
em ambientes frigorificados 
e vazamento da substância 
refrigerante. Esses itens vêm 
com uma adição para a típica 
proteção que cobriria incidentes como 
incêndio, danos elétricos, roubo, granizo 
e custos legais de defesa, entre outros. 

“Nós oferecemos este seguro 
para proteger o patrimônio do 
negócio, permitindo que os em-
presários se dediquem ao que 
realmente importa: a satisfação 
de seus clientes”, afirma Leonar-
do Semenovitch (foto), diretor 
presidente da Travelers no Bra-
sil. “Nosso objetivo é trabalhar 
com a ampla gama desses es-

tabelecimentos através do país para ajudá-
los a gerenciar melhor o conjunto específico 
de riscos que eles enfrentam todos os dias”.

Porto Seguro lança seguro para máquinas agrícolas

A seguradora disponibiliza 
o produto com o objetivo de 
atender às demandas dos pro-
dutores rurais e disponibilizar 
aos corretores mais uma pos-
sibilidade de fechar negócio. “O 
Seguro de Máquinas Agrícolas 
é uma nova oportunidade aos 
corretores que atuam no seg-

mento rural e para aqueles que 
querem ampliar e diversificar 
a sua carteira. Ao contrário de 
alguns segmentos, as perspec-
tivas para o setor de vendas de 
máquinas agrícolas e rodoviárias 
são positivas”, explica Marcelo 
Santana (foto), gerente de ramos 
elementares da Porto Seguro.

Errata
Na edição de maio (186) da Revista Cobertura, ao contrário 

do que foi publicado na legenda da foto da página 19, o supe-
rintendente de riscos de engenharia e property da Fator Segu-
radora é Richard Mendes Leone, e não Ricardo Mendes Leone.

Sincor-SP defende corretores de seguros e consumidores 
em audiência pública sobre seguros online

Com o objeti-
vo de defender 
a categoria dos 
corretores de 
seguros e os 
consumidores, 
a diretoria do 
Sincor-SP es-
teve em Brasí-
lia, em maio, para acompanhar uma Au-
diência Pública sobre a comercialização 
e propaganda de seguros pela internet 
praticada pela Youse, da Caixa Econô-
mica Federal, sugerida pelo deputado 
federal Lucas Vergílio (SD-GO). 

Mais de 40 corretores de seguros do 
Estado de São Paulo estiveram presen-

tes no debate. Membros da diretoria do 
Sincor-SP empunhavam faixas como 
mensagens como “Pelo respeito ao 
consumidor e à instituição de seguros 
no Brasil”, “Corretor de seguros lutando 
por inovações legais na defesa do con-
sumidor” e “Distribuição de seguros: 
essa força é nossa!”.

Agende-se para 2017

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/

22 a 24 de novembro
5º CONAHP – Congresso Nacional 
de Hospitais Privados
Organização | ANAHP
Local | Centro de Convenções do Hotel 
Sheraton WTC - Av. das Nações Unidas, 
12559 - São Paulo-SP
Informações | www.conahp.org.br/2017

23 de novembro
VII Fórum Manaus Seguros e XII 
Troféu Vitória Régia
Organização | Sincor AM-RR
Local | Manaus Plaza Centro de 
Convenções - Av. Djalma Batista Parque 
Dez, Manaus
Informações | www.sincor-am.org.br

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

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 
Gonçalves, Rio Grande do Sul - RS
Informações | http://bit.ly/2nBNg7r

17 e 18 de agosto
22º Congresso Abramge – 13º 
Congresso Sinog
Organização | Abramge/Sinog
Local | Alameda Santos, 2233 - 
Cerqueira César. São Paulo – SP.
Informações: http://abramge.com.br

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

Somos uma seguradora que traz a 
inovação em seu DNA. Nossos produtos 
oferecem diferenciais para pessoas, 
profissionais, empresas e corretores 
de seguros. Ao trabalhar com a ESSOR, 
seu resultado é muito maior.

• Agrícola - Produtividade

AGRONEGÓCIO
(Parceiro Estratégico: AgroBrasil)

• Casco Ônibus 
• RC Ônibus/APP 
• Garagens - Ônibus

TRANSPORTADOR DE PASSAGEIROS
(Parceiro Estratégico: Livonius)

• Qualidade Estrutural (Decenal) 
• DFI Compreensivo 
• Habitacional

CONSTRUÇÃO CIVIL
(Parceiro Estratégico: Convênio de Seguros CBIC)

A seguradora 
da inovação.

essor.com.br
Os registros destes produtos na SUSEP não implicam, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação 
à sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site 
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. Processos 
SUSEP: Seguro Decenal nº 15414.003195/2012-05; Seguro Habitacional nº 15414.004576/2012-01; 
Seguro DFI Compreensivo Empresarial: 15414.900445/2014-19; Seguro DFI Compreensivo Residencial: 
15414.900102/2015-27; Seguro Agrícola Grãos nº 15414.004511/2012-58; Seguro Agrícola Frutas e 
Hortaliças nº 15414.004513/2012-47; Seguro Casco Ônibus nº 15414.900673/2013-08;  Seguro RCO/APP nºs 
15414.901412/2013-05 e 15414.901413/2013-41; e Seguro Empresarial - Garagens nº 15414.901193/2016-07

2003d_ap_essor_revista_cobertura_institucional.indd   1 6/9/17   4:20 PM
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Azul Seguros reforça novidades aos corretores e clientes

As novidades incluem a criação e 
envio da Apólice Virtual Cliente, em 
que o segurado recebe por e-mail sua 
apólice, oferecendo acesso rápido às 
informações sobre seu seguro. Além 
disso, a seguradora lançou ferra-
mentas online e de autoatendimen-
to, que proporcionam ainda mais au-
tonomia e agilidade ao usuário, como 
a solicitação de guincho, chaveiro por 
meio do chat online, localização do 

socorrista em atendimento e 
até o acompanhamento dos 
processos de sinistros.

Segundo Felipe Milagres 
(foto), diretor da Azul Seguros, 
as mudanças foram pensadas 
para atender as necessidades 
de corretores e clientes, tor-
nando o atendimento mais 
moderno e efetivo. “O intui-
to foi criar mecanismos mais ágeis e 

simples para proporcio-
nar uma boa experiência 
ao segurado e melhorar 
o relacionamento com 
corretores e, consequen-
temente, contribuir para 
a realização de novos ne-
gócios. É importante que 
o corretor tenha conheci-
mento sobre essas altera-

ções para informar o cliente”.

Tokio Marine lança seguro Auto 
Popular no Nordeste

Em meio a um cenário 
desafiador da economia 
e com o objetivo de suprir 
a demanda por opções 
mais baratas de seguros 
automotivos, a Tokio Ma-
rine acaba de lançar nas 
regiões metropolitanas 
de Fortaleza e Recife o se-
guro Auto Popular. Com preços inferiores, 
mas com a mesma qualidade do seguro 
tradicional, o produto já está disponível nas 
regiões metropolitanas de São Paulo e Rio 
de Janeiro desde dezembro de 2016, é des-
tinado a veículos com mais de cinco anos.

O foco do Auto Popular é a cobertura de 
colisão e incêndio para danos totais ou par-
ciais e assistência 24h completa. Nesta con-
figuração inicial, o seguro pode ficar até 50% 
mais barato se comparado com os demais. 
A seguradora disponibiliza ainda como op-
cionais a cobertura compreensiva (colisão, 
incêndio e roubo e furto), danos a terceiros 
(RCF-V materiais e corporais) e acidentes 
pessoais de passageiros, além das diversas 
opções de carro reserva e serviços de vidros, 
que incluem até reparo de para-choque e 
arranhões na pintura, entre outros benefí-
cios. “Fortaleza e Recife são praças extre-
mamente importantes para a Tokio Marine. 
Assim, seguindo nossa estratégia de ne-
gócios, gostaríamos de levar para a região 
uma opção que atendesse às expectativas 
e necessidades desses clientes específi-
cos. O seguro Auto Popular é um produto 
acessível, que vai impulsionar o mercado no 
Nordeste”, afirma Luiz Padial (foto), diretor 
de automóvel da Tokio Marine.

SulAmérica Auto Compacto ganha novas coberturas

Cobertura opcional e extensão da Assistência 24h trazem 
ainda mais diferenciais ao seguro, como troca de pneu, táxi 

emergencial e reboque em caso de pane seca. 
“Trazemos um produto ainda mais completo para nossos segu-
rados. Por um preço acessível, o cliente conta com toda proteção 
e tranquilidade de que precisa” afirma o vice-presidente de auto 
e massificados da SulAmérica, Eduardo Dal Ri.

Ituran apresenta novo site e e-commerce

O novo site oficial 
da empresa conta 
com detalhes com-
pletos sobre pro-
dutos, pontos de 
instalação e outras 
facilidades como a 
compra on-line dos 
serviços. A nova 
versão da página 
na web priorizou uma navegação mais 
prática e dinâmica. 

Além disso, acom-
panha a tendência 
do design responsi-
vo, que se adapta ao 
formato compatível 
com a tela utilizada 
pelo usuário. Essa 
tecnologia permite 
integração e pro-
porciona uma expe-

riência ainda mais agradável durante a 
visita no portal.

Hospital NEXT Santo Amaro conclui 
modernização de ala materno-infantil

Em maio, o Hospital NEXT Santo Amaro 
inaugurou as áreas no primeiro andar que 
acabam de passar por uma completa re-
novação. Com mobiliário e equipamentos 
novos, o espaço onde funcionam a materni-
dade, o berçário e as unidades de terapia in-
tensiva (UTI) pediátrica e neonatal, também ganhou um local de descanso pen-
sado especialmente para acolher as mães que acompanham seus filhos durante 
o período de internação.
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Ameplan Saúde, a mais nova grande operadora de saúde!

No ano em que comemora os seus 
25 anos de existência, a Ameplan Saú-
de está comemorando também a sua 
transição numérica de empresa de mé-
dio para grande porte.

Seguramente que este degrau mais 
alto também imputa responsabilida-
des maiores, o que não incomoda e 
tampouco preocupa os colaboradores 
e gestores da operadora. Afinal, não se 
trata de uma obra do acaso, mas sim o 
coroamento do trabalho sério e dedi-
cado de um grupo de pessoas que tem 
sabido se organizar e focar a visão e a 
missão da empresa em total harmonia 
com o desejo de seu controlador.

Não é o tamanho como objetivo, mas 
só vira grande quem faz as coisas cer-
tas (eficácia) e faz direito o que se pro-
põe a fazer (eficiência) dentro de um 
mercado extremamente competitivo 
com serviços altamente sensíveis aos 
seus consumidores.

Neste sentido, o que de melhor pode 

se abstrair dessa trans-
formação de média para 
grande é exatamente o 
atestado de que os meios 
estão corretos e tem tido 
eco na preferência dos con-
sumidores. Em um mercado 
que retraiu 1,5 milhão de vidas 
nos últimos 12 meses a Ameplan 
cresceu 15% no número de vidas e 25% 
em faturamento, no mesmo período.

Se não for o mais expressivo signifi-
cado desta transformação de média 
para grande, ele é, inquestionavelmen-
te, de grande valor para os steakholders. 
Um atestado de que o serviço é bom 
e confiável. E para fortalecer a tese 
de um crescimento sólido e sustentá-
vel, a Ameplan Saúde publicou o seu 
balanço no Valor Econômico, no dia 
31/03/2017.

No comando estratégico da empresa, 
deve haver mais concentração e maior 
vigor na condução operacional, pois 

sabidamente o interesse 
e acompanhamento da 
ANS – Agência Nacional 
de Saúde Suplementar 
será mais frequente e de-

dicado.
Resumidamente, ninguém 

vira grande se não deixar de 
ser pequeno ou médio um dia. Ser 

grande traz desafios maiores e mais 
exigentes de cada colaborador do time. 
Mas, se eles foram capazes de construir 
uma empresa grande, sem dúvida algu-
ma, serão capazes de dar mais corpo e 
musculatura para a mesma criatura.

Os pilares que a conduziram até aqui 
continuarão sendo trabalhados com 
afinco, com muito carinho e dedicação, 
mas, outros já estão sendo preparados 
para suportar a expansão. O mais im-
portante e não poderia deixar de ser é 
a modernização nos sistemas de infor-
mações, bem como nosso foco na exce-
lência do atendimento.

D&O e a Circular nº 553/2017 da Susep - ótima notícia

A Superintendência de Seguros 
Privados (Susep) editou, no dia 
24 de maio passado, a Circular nº 
553/2017, que estabelece diretrizes 
gerais aplicáveis aos seguros de 
responsabilidade civil de diretores e 
administradores de pessoas jurídicas 
(seguro de RC D&O). Trata-se de 
norma cuja elaboração remonta ao 
ano de 2013, quando a Autarquia 
publicou o Edital de Consulta Pública nº 
26/2013, objeto de críticas construtivas 
apresentados pelo Setor à Susep.

Somente em outubro de 2016 
o assunto voltou à pauta, com a 
edição da Circular Susep nº 541, de 
14/10/2016, trazendo em seu texto 
os mesmos problemas verificados na 
minuta anterior, além de outros mais 
que provocaram verdadeira ameaça 
de forte diminuição na contratação 
dessa modalidade de seguro. Foi 

o suficiente para que inúmeras 
entidades manifestassem-se junto 
à Susep, tais como a Associação 
Brasileira de Gerência e Riscos (ABGR) 
(representando os consumidores de 
seguros D&O); a Comissão de Seguros 
da OAB/SP, a FENABER (Federação 
das Empresas de Resseguros); 
a FenSeg; e o Grupo Nacional de 
Trabalho de Responsabilidade Civil e 
Seguro da AIDA Brasil.

Ao perceber as dificuldades criadas 
à comercialização do seguro D&O e 
atendendo aos pedidos das entidades 
de representação do Setor, a Susep, 
de forma elogiável, editou a Circular nº 
546/2017, que suspendeu por 90 dias 
a vigência da Circular nº 541 e criou 
Comissão Específica, com composição 
mista, encarregada de análise da 
Circular e reformulação de suas linhas. 
É exatamente neste contexto que 

surge a então Circular Susep nº 553, 
revogando expressamente as Circulares 
nº 541/2016 e nº 546/2017, com o 
acolhimento de praticamente todas as 
solicitações formuladas pelas entidades 
e, assim, criando maior segurança 
jurídica e atrativos inegáveis à 
comercialização do seguro de RC D&O. 
Enfim, uma ótima notícia.

Sergio Ruy 
Barroso de Mello   
vice-presidente da 
AIDA Internacional
sergiom@pellon-
associados.com.br
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Aplicativo SulAmérica Auto oferece novo serviço para clientes

App reúne diversas funcionalidades e se torna 
central de cuidados para o veículo. Agora, pelo ícone 
“Consulta de Status”, o cliente tem acesso ao histó-
rico do processo de sinistro, podendo verificar, por 
exemplo, o dia e o local da vistoria agendada, a pre-
visão de entrega do veículo após os reparos e a data 
de pagamento da indenização. Quando há atualiza-
ções, o segurado também recebe uma notificação 
sobre o andamento do processo.

Disponível na AppStore (iOS) e no Google Play (An-
droid), o aplicativo disponibiliza ainda o serviço de pe-
quenos reparos (arranhões, amassados etc.) por meio 
de uma parceria com a empresa Car10. Em poucos cli-
ques, o segurado envia fotos do dano no veículo e re-
cebe orçamentos de oficinas próximas em poucas ho-
ras para realização do reparo. Após a escolha do local 
de preferência, o cliente agenda o conserto e pode pa-
gar, com desconto, direto pelo aplicativo ou na oficina.

Bradesco Vida e Previdência lança produto popular

A companhia 
lançou o Prev 
Classic 3 em 1, 
produto que reú-
ne as vantagens 
da previdência 
complementar, 
seguro de vida e 
sorteios mensais, 
com uma contri-

buição mensal de apenas R$ 79, o parti-
cipante acumula, em dez anos, um saldo 
mensal de R$ 10 mil em valores atuais, 
que pode ser resgatado de uma só vez. 

“Trata-se de um produto com carac-

terística popular que tem como prin-
cipal objetivo estimular a educação 
financeira e a cultura de Previdência 
Complementar no Brasil, principal-
mente no segmento com renda até 
R$ 4 mil, que no Banco Bradesco re-
presenta um universo de 21 milhões 
de clientes. O Prev Classic 3 em 1 tem 
como grande diferencial a garantia ao 
participante de rentabilidade na for-
mação de reserva, aliada às vantagens 
do Seguro de Vida e da Capitalização”, 
explica Jorge Nasser (foto), diretor-
geral da Bradesco Vida e Previdência 
e da Bradesco Capitalização.

Chubb lança portais e 
amplia leque para pequenas 
e médias empresas

A Chubb lan-
çou três no-
vas linhas de 
seguros: D&O, 
R e s p o n s a -
bilidade Civil 
Prof issional 
para Saúde e 
Apólice Avulsa 
de Transporte 
Internacional. Os produtos podem 
ser contratados e administrados 
de forma totalmente online, em 
seu Portal do Corretor. Com isso, 
a companhia ampliou o leque de 
proteções que disponibiliza para 
as Pequenas e Médias Empresas 
(PME) no Brasil.             

As novas apólices da Chubb 
contam com clausulado comple-
to, que permitem às pequenas 
e médias empresas o acesso às 
mesmas proteções destinadas 
às grandes. “Mesmo sendo mais 
abrangentes em relação ao mer-
cado, os novos seguros também 
se diferem por serem ágeis e sim-
plificados – tal como exige a pro-
dução voltada para as pequenas 
e médias empresas. A cotação de 
D&O, por exemplo, pode ser feita a 
partir de respostas para duas per-
guntas, apenas”, diz Alessandro 
Gomes (foto), diretor de PME da 
Chubb Brasil.
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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

Um R$ de desconto é sempre um R$ a menos de comissão!

Quando pensamos na venda de 
seguros de automóvel, na maioria 
das vezes, o que nos vem quase 
imediatamente à cabeça é o preço. 
Esta prática faz com que sempre se 
busquem descontos. Mas será que se, 
ao invés de descontos e menor preço, 
oferecêssemos mais valor e qualida-
de em nossas propostas, o resultado 
não seria melhor, tanto para o cliente 
como para o Corretor?

Abaixo estão algumas formas de 
mostrar valor, ao invés de descontos:

1– Entenda o que é 
importante para o cliente
Cada cabeça uma sentença! Te-

mos certeza de que alguns clientes 
buscam somente preço mas também 
sabemos que existem clientes que 
buscam melhor qualidade em servi-
ços, agilidade, segurança etc. Não ge-
neralize. Conheça seu cliente e mostre 
as vantagens de uma seguradora em 
detrimento da outra.

2 – Ofereça mais 
serviços e não descontos
Mostre as diferenças entre as com-

panhias que você representa. Quanto 
custam os serviços que uma segura-
dora oferece que a outra não oferece?

3 – Mostre a importância 
de comprar de você
Quem tem um Corretor de Seguros sério 

e competente está livre de dor de cabeça! 

Mostre seus diferenciais na prestação de 
serviço, seu poder de barganha junto às 
seguradoras, sua tradição, sua estrutura, 
tempo de mercado etc. Seja criativo e não 
fique distribuindo de graça seu dinheiro por 
aí. Sabemos o quanto é difícil conquistá-lo.

negócios & empresas

Autoglass conquista selo RA1000 
no canal Reclame Aqui

Mercado de seguro de vida individual deve 
crescer com a reforma da Previdência

A Autoglass, solução em vidros e pe-
ças automotivas, recebeu o Selo de 
Qualidade RA1000 na página Reclame 
Aqui, pelo melhor índice de atendimen-
to. O site classifica as empresas que 
atendem bem seus clientes, baseando-
se na avaliação dos consumidores. 

O selo RA1000 é conquistado por em-
presas que atendem os seguintes cri-
térios: apresentar um número de ava-
liações igual ou superior a 50; índice de 
resposta igual ou superior a 90% e Índi-
ce de Solução igual ou superior a 90%; 
possuir a média das Avaliações igual ou 
superior a sete, e ter índice de Novos 
Negócios igual ou superior a 70%.

Há potencial no mercado de seguros de Vida Individual? Qual a melhor forma 
de comercializar esse tipo de produto? Para responder essas e outras perguntas 
dos corretores, a Tokio Marine apresenta um estudo exclusivo desenvolvido pelo 
economista Francisco Galiza.

O foco da pesquisa foi apresentar o potencial dos seguros de vida individual, setor em 
que a companhia acaba de entrar. Diante dos resultados encontrados, a seguradora fez 
um investimento considerado certeiro, baseado no atual cenário econômico do Brasil e 
na necessidade da população, em meio a mudanças na Previdência. Ao analisar o perfil 
desse mercado, Galiza verificou que, para 2017 (e próximos anos), existem motivos 
para acreditar que a taxa de crescimento de seguros de pessoas deve aumentar.

no canal Reclame Aqui
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Sompo lança seguro de vida 
voltado a jogadores de futebol

eSocial: implantação do sistema 
atualizado e preparação das empresas

Com coberturas especiais 
que preveem as situações 
que podem colocar a carrei-
ra do atleta em risco, novo 
produto pretende atender 
às necessidades de atletas 
e clubes pro-
fissionais do 
Brasil. O novo 

produto pode ser contratado 
por clubes de futebol ou in-
vestidores e inclui coberturas 
que preveem até mesmo as 
situações inesperadas.

Além de considerar to-
das as coberturas pre-
vistas pela Lei Pelé (Lei 
9.615/1998), o Sompo 
Seguro Atleta também foi 
estruturado para que sua 
contratação seja efetua-
da de forma totalmente 
desburocratizada, o que 
agiliza o processo de ges-
tão do benefício por parte 
dos clubes. “A Sompo vem 
estabelecendo soluções 
de seguro inovadoras para 
propiciar mais qualidade 
de vida e bem-estar em 
diferentes segmentos. O 
novo Seguro Sompo Atle-
ta atende a uma janela de 
oportunidade existente no 
mercado futebolístico e 
foi desenvolvido também 
para trazer tranquilida-
de aos atletas do esporte 
nacional”, Edglei Monteiro 
(foto), diretor de seguro de 
vida da companhia.

Após as revisões necessárias, a Caixa Eco-
nômica Federal divulgou recentemente o cro-
nograma de implantação e o Leiaute (versão 
2.2.01) atualizados do eSocial. O empregador 
com faturamento, no ano de 2016, acima de 
R$ 78.000.000,00, tem até 1º de janeiro de 
2018 para enviar as informações, exceto para 

Setor de seguros de vida e 
previdência brasileiro deve manter 
crescimento este ano

Isso acontecerá sustentado 
por incentivos fiscais e cres-
cente demanda decorrente 
do envelhecimento da popu-
lação, apesar das condições 

desfavoráveis da 
economia, diz a 
Moody’s Inves-
tors Service. O 
setor de seguros de vida e 
previdência brasileiro tem 
crescido a uma taxa média 
real anual de 4% nos últimos 
dez anos e está em ritmo de 
expansão mais forte do que 
o da economia pela sétima 
vez nesse período. 

Apesar das altas taxas de de-
semprego que comprometem 
a renda disponível, a demanda 
tem sido puxada por incenti-
vos fiscais que encorajam as 
pessoas a investir em planos 
privados de previdência, as-
sim como pelos esforços do 
governo brasileiro em refor-
mar o sistema de seguridade 
social. “Os esforços do Brasil 
para a reforma nessa área 
estão criando oportunidades 
de longo prazo para produtos 
de vida e previdência, já que a 
população procura alternativas 
para mitigar as incertezas dos 
benefícios previstos pela segu-
ridade social no futuro,” disse 
o vice-presidente da Moody’s, 
Diego Kashiwakura (foto).

Amil é eleita uma das marcas 
mais valiosas do país

A Amil foi eleita a 22ª marca mais valiosa 
do país, segundo ranking elaborado pela re-
vista IstoÉ Dinheiro e pela consultoria Kantar 
Vermeer (do grupo britânico WPP), que reco-
nheceu 60 empresas de diversas categorias. 
A pesquisa baseia-se em duas dimensões: 
financeira, que considera o valor do negócio da 
companhia e de seus intangíveis; e de imagem, 
ou seja, a influência da marca no processo de 
decisão de seus consumidores e investidores.

os eventos relativos à saúde e à segurança do 
trabalhador (SST), que serão obrigatórios após 
os seis primeiros meses do início da obrigato-
riedade, a partir de 1º de julho de 2018.

Hoje, essa fiscalização é presencial com a vi-
sita dos fiscais na empresa e com o eSocial, o 
governo poderá verificar todos os dados por 
meio desse sistema. O eSocial não é uma novi-
dade, pois o assunto tem sido abordado desde 

meados de 2013. No entanto, essa publicação 
no Diário Oficial tem um peso muito importan-
te, pois demonstra que de fato o governo está 
trabalhando com prazo determinado para a 
implantação do novo processo de envio das 
informações referentes a Receita Federal, Pre-
vidência, Caixa Econômica e Trabalhistas, pos-
sibilitando através desse sistema melhorar a 
fiscalização das empresas”, explica o Coordena-
dor Médico do Trabalho do Porto Seguro Saúde 
Ocupacional, Dr. Tiago Meneses da Silveira.
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Prestes a comemorar 28 anos 
de atuação, o Plano de Amparo 
Social Imediato (PASI) tem in-

vestido em diversas novidades. Ideali-
zado por Alaor Silva Júnior, o clube de 
seguros que inovou ao comercializar 
seguros de vida e acidentes em grupo 
para trabalhadores da construção civil e 
atender às demandas das Convenções 

Coletivas de Trabalho, tem expandido 
sua atuação e acompanhado a evolução 
do mercado segurador. Nesse proces-
so, Alaor conta com o apoio de sua filha 
Fabiana Resende, diretora executiva. 

Nessa fase de inovação, destaca-se 
no PASI a expansão dos produtos. Des-
de 2014, além de aprimorar o atendi-
mento às Convenções Coletivas, o PASI 
iniciou um processo para abranger ne-
gócios para outros mercados e produ-
tos em que não tinha atuação direta.

De lá para cá, a empresa já vivenciou 
períodos de organização de processos 
internos, sustentabilidade dos negó-
cios por conta da crise econômica do 
País, principalmente no ano passado, 
e nesse ano, apesar do cenário ainda 
conturbado do Brasil, o PASI tem pers-
pectivas para novos lançamentos. 

“Como nos colocamos nessa posição 
de vanguarda em termos de benefí-
cios sociais, principalmente voltados 
às classes trabalhadoras, nossa ideia 

agora é cada vez mais fazer diferente e 
lançar coisas que ainda não existem no 
mercado ou que não existam da forma 
como pretendemos lançar”, explica Fa-
biana Resende.

Novidades 
Ela destaca que ainda no primeiro se-

mestre a empresa lançará um produto 
específico para estagiários, que terá fá-
cil contratação e será distribuído online 
e pelos corretores parceiros. A executi-
va comenta que o produto contará com 
uma plataforma eletrônica totalmente 
moderna e alguns diferenciais, como 
a possibilidade de o segurado utilizar 
o seguro em vida, diferentemente dos 
seguros para estagiários no geral, con-
tratados pela empresa basicamente 
para atendimento à legislação, já que 
o risco de mortalidade desse perfil de 
cliente é baixo. “Esperamos que esse 
diferencial cause um apelo não só para 
os corretores que irão comercializar, 

Por Camila Alcova 
camilaalcova@skweb.com.br

Trajetória do PASI é 
marcada por investimentos 
em gestão profissionalizada, 
produtos, tecnologia e 
relacionamento próximo 
com corretores, empresas 
contratantes e segurados

PASI uma história de sucesso

Da esq. para dir.: André Araújo, 
gerente de relações institucionais; 
Edvânia Reis, gerente de sinistros 
e benefícios; Ana Marta, gerente 
comercial interno; Luciana 
Resende, gerente administrativo 
e financeiro; Alaor Silva Junior, 
presidente do Seguro PASI; 
Fabiana Resende, diretora 
executiva; Fabíola Oliveira, 
gerente financeiro de projetos; 
Andréa Cláudia Gomes, gerente 
de operações; Rodrigo Figueiredo, 
gerente de tecnologia e projetos
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como para os clientes e segurados”.
Outro produto que será lançado ainda 

nesse semestre é um seguro para en-
genheiros, que, inclusive, iniciará a ex-
periência do PASI com comercialização 
de seguros individuais. O produto será 
customizado e os planos da empresa 
são, a partir disso, trabalhar com segu-
ros para profissionais de outras classes. 

Ainda na estratégia de inovação, o 
PASI lançou uma cobertura específica 
para câncer de mama e câncer de prós-
tata, já inserida em algumas Conven-
ções Coletivas de São Paulo. Fabiana 
ressalta que o mercado de seguros já 
disponibiliza coberturas semelhantes 
para doenças graves, porém, o modelo 
do PASI pretende trabalhar as cobertu-
ras para esses tipos de câncer pois são 
doenças com incidência maior, e, dessa 
maneira, é possível viabilizar a cobertu-

ra com um custo baixo. “Quando conse-
guimos restringir focamos as principais 
doenças e é possível que a empresa 
ajude um colaborador caso venha a ter 
essa doença e conseguimos também 
viabilizar isso em um valor acessível, 
que não onera muito a empresa e ajuda 
o trabalhador”, esclarece.

Utilização em vida
As novidades da empresa vão ao en-

contro do objetivo do PASI de prestar 
atendimento não somente em caso 
de morte ou invalidez, mas também 
contribuir para que o segurado com-
preenda a necessidade de contar com 
uma proteção securitária em vida. 
“Queremos que as pessoas, principal-
mente das classes mais baixas, con-
tinuem tendo proteções e que o se-
guro também apareça em momentos 

durante a vida do segurado, e não só 
quando ele ou alguém da família vier 
a faltar”, diz Fabiana. 

Outro foco atual do PASI é a evolução 
tecnológica, com mudanças nas ope-
rações que têm sido implementadas. A 
ideia, conforme a diretora, é que ainda 
esse ano haja muitas inovações nesse 
campo, a exemplo do seguro para esta-
giários, que tem todo o processo online, 
o aprimoramento do portal do corretor 
e cliente, cotações e adesões mais in-
formatizadas para simplificar a rotina 
do corretor.

Já para o segundo semestre e no pró-
ximo ano, o PASI também pretende fa-
zer lançamentos no mercado, entretan-
to, a principal novidade é a chegada da 
possível futura condutora dos projetos 
iniciados por Alaor, a filha da Fabiana, 
que deve nascer em meados de julho. 

Gestão familiar
profissionalizada
O PASI é uma empresa familiar, mas 

nos últimos anos tem investido para se 
consolidar pela Gestão Familiar Profis-
sionalizada. Esse projeto, aliás, teve início 
após a chegada de Fabiana à empresa.

Fabiana Resende é graduada em Ad-
ministração com ênfase em Finanças 
e, a princípio, não tinha pretensões 
de seguir os passos do pai, mas, sim, 
trabalhar em uma multinacional, por 
exemplo, por conta de sua formação e 
experiências acadêmicas com marke-
ting e temas de gestão. 

Entretanto, um convite de Alaor mu-
dou o foco de planejamento da então 
recém-formada. “Meu pai foi assertivo 
pois tive essa formação para atuar em 
uma empresa extremamente corporati-
va, com gestão profissionalizada”, diz ela 

ao recordar a proposta para que tivesse 
uma experiência inicial na empresa da 
família. Ela começou a trabalhar no PASI 
logo após sua formação, em 2005.

Naquela época, a empresa tinha cer-
ca de 30 funcionários mas já contava 
com uma demanda de marketing sig-
nificativa, e, dessa maneira, Fabiana 
encabeçou a criação do departamento 
na empresa. “Comecei no marketing e, 
um ano depois, meu pai me deu alguns 
desafios nas áreas administrativa e de 
estrutura”, recorda. 

Pouco tempo depois, ela também 
coordenou os projetos da mudança de 
sede do PASI, o que a motivou a pla-
nejar uma estrutura para longo prazo, 
pelas perspectivas para o negócio da 
família, e a fez ter contato com as ques-
tões operacionais.

Esse processo foi importante pois 
aliou a vocação de atendimento comer-
cial e prática do mercado de seguros do 
pai, com o perfil de gestora empresarial 
da filha. “Por isso deu certo. Já tínhamos 
uma visão de inovação e de questões 
mercadológicas de seguros consolida-
das dentro do PASI quando entrei, mas 

“Apesar de ser uma empresa com estruturação 
profissional corporativa, processos com parâmetros 
definidos, é uma empresa que, por ser familiar e ter 

pessoas que trabalham aqui há muito tempo, mantém 
o vínculo com uma tratativa diferenciada ”

Fabiana Resende

PASI uma história de sucesso

Fabiana Resende e Alaor Silva Júnior

Sede do PASI



junho201718 revistacobertura.com.br

não tínhamos ainda uma gestão profis-
sionalizada dentro da empresa familiar 
e como eu tinha essa formação, isso 
tornou-se um desafio para mim”.

Resultados das 
mudanças de gestão
Com o objetivo de profissionalização-

da empresa familiar, Fabiana compar-
tilha que foram implantados diversos 
recursos, como estruturação de orga-
nogramas, divisão das áreas, inserção 
do departamento de Recursos Huma-
nos, entre outras iniciativas. “Trouxe-
mos profissionais capacitados do mer-
cado, consultoria de recursos humanos 
para capacitar a equipe, pois tínhamos 
pessoas que vinham de uma gestão di-
ferente”, comenta sobre o preparo dos 
colaboradores durante o processo de 
mudanças na gestão do PASI.  

O trabalho intenso de aprimoramento 
não parou nos anos seguintes à entra-
da da profissional, e se tornou um pro-
cesso de aperfeiçoamento constante. 

Para transformar o então ambiente 
do PASI em uma empresa com a gestão 
almejada por Fabiana desde o período 
de seus estudos, a executiva frisa que 
foram imprescindíveis processos, com-
prometimento das pessoas, mudanças 

Trajetória
Alaor Silva Junior iniciou a carreira no mercado de seguros em 1971, como 
agenciador de seguros coletivos no interior de Minas Gerais. Já naquela 

época, ele percebeu a importância de uma proteção de seguro para 
famílias menos abastadas.
Em 1986, ele e a esposa abriram uma corretora de seguros e, em 

1988, o corretor ficou mais perceptivo às demandas reprimidas do 
mercado. “Identificamos o perfil social da instituição seguro para que 
pudéssemos construir algo que fosse novo, inovador e que viesse 

atender essas demandas”. 
Dessa maneira, naquele ano, nasceu o PASI. Por se tratar de um modelo 

pioneiro no mercado, Alaor recorda que o projeto se concretizou aos 
poucos. Naquela época, não havia produtos e serviços voltados ao 
público-alvo do PASI e iniciativas do mercado de seguros para o 

desenvolvimento de produtos para classes menos favorecidas. 
“Hoje, depois de 28 anos de existência, o PASI continua crescendo, 
com várias coberturas sendo desenvolvidas, adequadas às 

demandas reprimidas, que foram surgindo no convívio com as 
classes menos favorecidas e por meio das relações próximas que 
temos com entidades sérias, que acreditam no nosso propósito 

e confiam em nossa proposta. Isso nos permitiu um avanço 
fantástico e desenvolver coberturas extremamente inovadoras”.

“Associado à minha decisão de convidar uma filha 
para, do meu lado, buscar crescimento, percebi 
logo após a sua integração à equipe que eu tinha 
também trazido a pessoa que daria continuidade 
à minha construção, que foi evoluída com fortes 
sentimentos de responsabilidade social, empresarial, 
institucional, técnica e comercial ”
Alaor Silva Júnior

Alaor em 1971, o segundo da 
esquerda para direita, no início 
de sua carreira como agenciador 
de seguros com colegas do 
mercado segurador

Fabiana e Alaor na 
antiga sede do PASI

PASI uma história de sucesso
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internas, de paradigmas pelo fato de 
ser uma empresa familiar, regras de 
governança, e divisão de responsabili-
dades entre os níveis hierárquicos. “Foi 
uma construção que começou depois 
de uns três anos que eu estava aqui. E 
agora, após 12 anos, já temos essa es-
trutura bem consolidada, profissional e 
ainda em evolução”, destaca Fabiana.

Expansão de atendimento
Atualmente, o PASI conta com 80 cola-

boradores e, apesar de não possuir o ta-
manho de uma grande corporação, tem 
mecanismos internos de controle e de 
gestão totalmente alinhados com em-
presas desse porte. Nesse cenário, meca-
nismos de avaliação de desempenho e de 
controle são exemplos de como o PASI se 
estruturou no decorrer dos últimos anos. 

Com a reestruturação, profissionais 
que foram incorporados às novas práti-
cas e o DNA inovador e comercial de se-
guros trazido por Alaor, o PASI expandiu 
o potencial que tinha para outros ra-
mos, além da expansão geográfica, por 
meio das estruturas de ponto de apoio 
em diversos estados, equipes remotas 
e recursos tecnológicos. 

Os investimentos para a gestão profissio-
nalizada também refletem no atendimen-
to ao corretor de seguros e ao segurado. 
Fabiana atribui isso ao fato de a empresa 
ter aliado a evolução necessária com a es-
sência do projeto vislumbrado por seu pai. 
“Apesar de ser uma empresa com estrutu-
ração profissional corporativa, processos 
com parâmetros definidos, é uma empre-
sa que, por ser familiar e ter pessoas que 
trabalham aqui há muito tempo, mantém 
o vínculo com uma tratativa diferenciada”, 
explica a diretora do PASI.

Na prática, isso se traduz em uma relação 

de proximidade com os corretores, valoriza-
ção dos parceiros e dos segurados da mes-
ma maneira como era feito no passado. 

Alaor Silva Júnior comenta que na época 
em que fez o convite à filha, não imaginou 
que ela iria absorver tantas responsabi-
lidades e acolher seus sentimentos de 
continuidade e necessidade da entrega 
do seu projeto. “Associado à minha de-
cisão de convidar uma filha para, do meu 
lado, buscar crescimento, percebi logo 
após a sua integração à equipe que eu 
tinha também trazido a pessoa que daria 
continuidade à minha construção, que foi 
evoluída com fortes sentimentos de res-
ponsabilidade social, empresarial, institu-
cional, técnica e comercial”. 

Evolução das coberturas
Durante os últimos 28 anos, as cober-

turas disponibilizadas pelo PASI tam-
bém acompanharam a evolução das 
demandas do público. Alaor lembra que 
no primeiro ano de comercialização, a 
proposta do atendimento era encantar 
o beneficiário no primeiro contato com 
a proteção, que era um seguro de vida e 
acidentes pessoais destinado ao titular, 
com cônjuge e filhos como beneficiários. 

Naquela época, as coberturas eram 
semelhantes às comercializadas pelo 
mercado como um todo, então, o que 
fez a diferença na atuação do PASI foi 
a maneira de tratar e se relacionar com 
o consumidor. “Além da inovação de se 
fazer algo simples na contratação, ma-
nutenção e efetivação”, destaca o idea-
lizador do projeto.

Nesse processo, o fator eficiência tam-
bém foi importante, e o PASI inovou ao 
agilizar o pagamento das indenizações em 
24 horas após entrega da documentação, 
característica mantida até os dias atuais. 

Outra prática ainda mantida é a acei-
tação independente do número de fun-
cionários da empresa, até mesmo pelo 
fato de o seguro ser voltado a Conven-
ções Coletivas de Trabalho, e o objetivo 
ser facilitar os processos para as em-
presas cumprirem as obrigações.

Conforme o idealizador do PASI, recen-
temente a empresa identificou a possi-
bilidade de atender simultaneamente 
empregados e empresas empregado-
ras, por meio do reembolso à empresa 
por acidente laborativo pelos custos 
com os 15 primeiros dias de afasta-
mento do funcionário, que também é 
reembolsado pela perda parcial de salá-
rio que ocorre após o afastamento.

Diferenciais do PASI
Indenizações pagas em 24 horas 
após entrega de documentação;
Indenização ao titular em caso de 
nascimento de filho com invalidez 
congênita;
Cesta Natalidade - produtos de 
alimentação e higiene para filhos 
dos titulares;
BONA (Bônus por Nascimento) – 
recursos financeiros para os pais 
utilizarem com o bebê;
Assistência funeral;
Cesta básica para a família em 
caso de morte do titular;
Cobertura para custos com 
rescisão trabalhista às 
contratantes;
Assistência social, psicológica 
e nutricional.
Diagnóstico de câncer de mama 
e próstata.

“Queremos que as pessoas, principalmente das 
classes mais baixas, continuem tendo proteções e que 

o seguro também apareça em momentos durante a 
vida do segurado, e não só quando ele ou alguém da 

família vier a faltar ”
Fabiana Resende

PASI uma história de sucesso
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A gama de possibilidades em fon-
tes de energias renováveis no 
Brasil é a aposta do mercado de 

seguros para os negócios voltados ao 
ramo de energia elétrica. A estabilidade 
econômica também deve gerar novas 
demandas para o segmento, e, conse-
quentemente, novas apólices.

Conforme o diretor presidente da 
Travelers no Brasil, Leonardo Seme-
novitch, os principais produtos para o 
segmento são riscos de engenharia, 
D&O, E&O, seguro patrimonial e solu-
ções customizadas nessa modalidade. 
“No ano de 2016 a Travelers começou 
a focar no segmento de energia reno-
vável. Nós podemos dizer que com essa 
estratégia, a Travelers já tem visto uma 
excelente receptividade do mercado”.

O executivo destaca as estimativas 
de crescimento de geração eólica no 
mercado nacional, além do potencial 

em termos de viabilidade técnica para 
geração de energia solar. “Uma vez 
que presenciamos um planejamento 
integrado de investimentos e incen-
tivos que possibilitam a ampliação da 
oferta e a redução dos custos envol-
vidos, certamente espera-se um cres-
cimento exponencial em termos de 

geração de energia solar no país, com 
forte participação da chamada gera-
ção distribuída, geração proveniente 
de pequenas plantas”, explica.

As expectativas com investimentos 
em energia elétrica também se nor-

teiam pelo Plano Decenal de Expan-
são de Energia, relatório do Ministério 
das Minas e Energia que disponibiliza 
informações técnicas e rumos para 
esse setor. 

Semenovitch comenta que o Plano 
Decenal concebido em 2014 prevê um 
forte crescimento em termos de potên-

cia instalada de geração eólica na ma-
triz energética brasileira até 2024. “Ou-
tro aspecto a ser observado é o recente 
acordo de Paris, onde as maiores po-
tências mundiais se comprometeram 
com uma redução gradual nos níveis 

seguro energias renováveis 

Por Camila Alcova | camilaalcova@skweb.com.br

Potencial do Brasil em energias 
renováveis impulsiona expectativas 
de seguros para o segmento

“Os produtos são específicos e atendem de forma 
customizada as empresas do setor ”

Luis Nagamine, Chief Underwriting Officer da Chubb Brasil
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de aquecimento global, pas-
sando, naturalmente, por 
uma mudança nas atuais 
políticas de incentivo às 
fontes renováveis de 
geração de energia”.

Perspectivas 
Em relação às pers-

pectivas para esse 
nicho, Luis Nagamine, 
Chief Underwriting Officer 
da Chubb Brasil, menciona 
uma licitação de grandes 
contratos de transmissão 
de energia. “O sistema 
ligará grandes hidro-
elétricas e parques 
eólicos aos merca-
dos de consumo. O 
objetivo é otimizar a 
integração da rede na-
cional com o aumento da 
eficiência e, consequente-
mente, reduzir a necessida-
des de investimento a curto 
prazo em geração”.

Nagamine aponta que em se tratando 
de geração, transmissão e distribuição 
de energia, a crise econômica postergou 
novos investimentos de curto prazo. 
“Os poucos que estão em curso estão 
concentrados em energias renováveis, 
principalmente eólica e solar, dentro do 
Plano Decenal de Expansão de Energia, 
além dos projetos de transmissão”.

Com a convicção de que a matriz 
energética caminha para as renováveis, 
ele explica que a Chubb tem investido 
em soluções para esse setor, assim 
como para outros relevantes. Para 
isso, a seguradora conta com um time 
global especializado nessas tecnolo-
gias, responsável por criar soluções 
desde a construção de um projeto até 
a operação das plantas de geração. “Os 
produtos são específicos e atendem 
de forma customizada as empresas do 
setor”, explica.

Cadeia energy
O diretor de property, riscos de enge-

nharia e energy da Tokio Marine, Sidney 
Cezarino, comenta que a seguradora 
atua fortemente em todos os segmen-
tos de energy. “Nossas expectativas 

Ricardo Braz
BR Insurance

Leonardo Semenovitch
Travelers 

seguro energias renováveis 

Sidney Cezarino
Tokio Marine

Freitag, as expectativas para esse 
segmento são grandes em torno das 
energias renováveis. 

O especialista lembra que no Brasil já 
existe o seguro paramétrico de riscos 
climáticos, que é aderente a fontes de 
energia eólica e solar, por exemplo, que 
dependem das condições do clima. 

Mundialmente a Aon tem uma área 
voltada para Power & Utilities, com 

especialistas concentrados princi-
palmente nos Estados Unidos e 
em Londres. Pelo fato de a cor-
retora ter muitos clientes na área 

de energia elétrica, principalmente 
renovável, a empresa atua com facil-

ity, o que agiliza as negociações, além 
de tornar os custos mais atrativos. “A 
Aon tem um facility para energias re-
nováveis, que, eventualmente, pode 
ser utilizado com os clientes no Brasil 
também”.

Na visão do executivo, as áreas de 
distribuição e transmissão contam com 
grandes oportunidades em aquisições. 
Ele explica que algumas empresas 
dessas áreas passam por um momen-
to econômico não favorável, além do 
cenário econômico do País e alteração 
da regulamentação de energia elétri-
ca durante o governo Dilma Rousseff. 
“Empresas que querem investir no Bra-
sil enxergam nessas empresas de dis-
tribuição e transmissão oportunidades 
para serem adquiridas”, destaca.

Ele lembra que o tratamento do risco 
é diferente conforme as três divisões 
da área de energia (geração, transmis-
são e distribuição). 

Os riscos têm algumas especificidades 
em comparação a produtos para outras 
áreas, como indústria. “Uma indústria 
tem a planta, o local, já na energia elé-

trica, as linhas de transmissão 
e distribuição, por exemplo, 

abrangem uma área de 
risco enorme”. Freitag-

menciona que as par-
ticularidades incluem 

ainda definir a pro-
teção para linhas de 

distribuição e trans-
missão ou subestações, 

se o seguro será contra-
tado para todos os equipa-

mentos ou apenas os princi-

Luis Nagamine
Chubb Brasil

são bastante elevadas em 
relação a este setor pois a 

demanda de energia será 
crescente, principal-

mente após a retoma-

da econômica”, prevê.
Em sua visão, o pano-

rama do seguro energy é 
bastante amplo e comple-

to, além de envolver pro-
dutos para todas as fases, da 

implantação, construção, garantias de 
execução, transportes, armazenamen-
tos, à prospecção e produção, respon-
sabilidade civil. “É importante salientar 
que é necessário um corpo técnico bas-
tante especializado para operar nes-
ses segmentos. A Tokio Marine possui 
unidades de negócios exclusivas para 
subscrever os riscos de energia em to-
das as suas modalidades”.

Em se tratando de energia elétrica, 
os produtos disponibilizados pela Tokio 
para as fontes renováveis são seguro 
garantia, riscos de engenharia, trans-
portes e responsabilidade civil para as 
fases pré-operação; seguros de riscos 
operacionais, transportes, equipamen-
tos e responsabilidade civil 
para a fase de operação.

Atendimento 
especializado
A atividade de 

energia elétrica é 
uma das principais 
atendidas pela área 
técnica de infraestru-
tura da Aon Brasil. De 
acordo com o diretor de 
infraestrutura, Clemens 
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pais, entre outras questões.

Apólices customizadas
Ricardo Braz, gerente de produtos 

para ramos elementares da BR Insu-
rance, também enfatiza as expectati-
vas para seguros para energia eólica, 
até mesmo pelo fato de que em 2016 
cerca de 150 parques estavam em 
construção no país. “Já temos instala-
dos em torno de 420 parques no Brasil, 
que hoje é o maior da América do Sul e 

paramétricos, como o regime de chuvas 
ou de ventos, que têm impacto consi-
derável na estratégia de despacho de 
energia em todas as regiões do Brasil.

Riscos cibernéticos em energia
As recentes notícias de ataques ci-

bernéticos em empresas de diversas 
partes do mundo também trazem uma 
preocupação para a atividade de ener-
gia. Conforme uma pesquisa da Marsh 
& McLennan Companies e Swiss Re 
com empresas de energia em 40 paí-
ses, 80% delas sofreram ataques ciber-
néticos. A pesquisa também inclui em-
presas do Brasil.

Carlos Santiago, líder da prática de 
consultoria de riscos da Marsh no Bra-
sil, comenta que risco sistêmico é um 
ponto central para a cadeia de valor de 
energia. “Muito tem sido dito, escrito e 
comentado sobre a ameaça à infraes-
trutura crítica de geração e transmissão 
de energia elétrica, especialmente em 
países desenvolvidos como os EUA”. Ele 
acrescenta que apesar da criticidade, o 
tema ainda recebe atenção inadequada.

Para a prevenção desses riscos, ele 
comenta que o setor de energia deve 
adotar uma abordagem sistêmica e 
avaliar os riscos em todo o processo 
de fornecimento de energia, em prol 
da melhor proteção de sistemas e para 
limitar efeitos em cadeia causados por 
uma falha. “No entanto, medidas que 
exigem cumprimento de cadeia de for-
necimento ou cooperação transfrontei-
riça são mais difíceis de implementar e 
exigem uma cooperação reforçada em 
todos os setores”.

Clemens Freitag
Aon

Carlos Santiago
Marsh

Lygia Muriel
JLT Brasil

está em 5ª colocação no ranking mun-
dial em relação à energia eólica”, explica 
o executivo.

Esses números mostram que as possi-
bilidades de crescimento do mercado são 

significativas. De acor-
do com o executivo, 

a BR Insurance 
conta com uma 

equipe espe-
cializada em 

Energy, que 
inclui tam-

bém usinas 
hidrelétricas, 

termelétricas e 
solar, que ainda 

é incipiente, mas já 
tem bastante tecno-

logia em desenvolvimento, além de ser 
um mercado promissor. 

O ramo de energy representa cerca de 
30% da carteira de ramos elementares 
da BR Insurance. Ele lembra que a es-
perada melhora econômica está dire-
tamente ligada ao maior consumo de 
energia. “Com o crescimento da eco-
nomia, têm mais fábricas funcionando 
e uma demanda de energia maior. Hoje 
a demanda não está muito grande por 
conta da crise financeira do País, mas 
isso se solucionando e o país voltando 
a crescer, a demanda de energia será 
bem maior”. 

Especialista em energia da JLT Bra-
sil, Lygia Muriel comenta que além da 
gama de oportunidades nesse setor, o 
Brasil tem recebido investimentos de 
novos players e de investidores estran-
geiros. “Os gestores de riscos estão 
cada dia mais preocupados com suas 
exposições e investindo em trabalhos 
de consultoria e análise das apólices e 
programas de seguros”.

Lygia compartilha que a carteira de 
clientes de energia da JLT é uma das 
que mais cresce a cada ano, com 148 
clientes do setor, incluindo operações 
complexas. 

A corretora também tem intensificado 
a atuação em energias renováveis e au-
xilia os clientes desde a análise do pro-
jeto até a operação da planta, na identi-
ficação e mitigação de riscos. 

Ela complementa que um bom exem-
plo disso é a utilização de indicadores 

“Os gestores de riscos 
estão cada dia mais 
preocupados com 
suas exposições e 
investindo em trabalhos 
de consultoria e 
análise das apólices e 
programas de seguros ”
Lygia Muriel, especialista em 
energia da JLT Brasil

“Nossas expectativas 
são bastante elevadas 

em relação a este setor 
pois a demanda de 

energia será crescente, 
principalmente após a 

retomada econômica ”
Sidney Cezarino, diretor de property, riscos 

de engenharia e energy da Tokio Marine

seguro energias renováveis 
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Ricardo Sevecenco, advogado e 
corretor de seguros especialista 
em seguro para eventos

Por Ricardo Sevecenco

artigo

Em março, a Presidência da 
República sancionou a Lei 
13.425/2017, cuja tramitação 

no Congresso Nacional havia iniciado 
há 4 anos, no ano seguinte ao trágico 
incêndio na Boate Kiss - que matou 
242 pessoas e feriu outras 680 na ci-
dade de Santa Maria, no Rio Grande do 
Sul. A nova lei foi concebida com o ob-
jetivo explícito de evitar outra tragédia 
semelhante, que teria sido o terceiro 
pior desastre em casas noturnas em 
todo o mundo, conforme levantamen-
to histórico da Associação Nacional de 
Proteção Contra Incêndios dos Estados 
Unidos (NFPA, na sigla em inglês). 

Essa iniciativa do governo estabe-
lece normas mais rígidas em termos 
de segurança, prevenção e proteção 
contra incêndios em estabelecimen-
tos frequentados pelo público. O novo 
regulamento ainda determina deve-
res específicos a serem seguidos por 
proprietários, autoridades públicas e 
profissionais. Com isso, a repetição 
da tragédia de Santa Maria tornou-se 
mais difícil. Contudo, precisamos nos 

perguntar: o Brasil, com isso, está final-
mente livre desse tipo de sinistro?

Para responder a pergunta, podemos 
pegar os Estados Unidos como exemplo. 
Aquele país sofreu 7 grandes tragédias 
em casas noturnas ao longo do século 
20, de acordo com o NFPA. No entanto, 
a evolução das leis americanas de pre-
venção contra incêndios não impediu a 
repetição do horror em 2003, quando o 
fogo tomou conta da Boate The Station, 
em West Warwick, no Estado de Rho-
de Island. Segundo o NFPA, o desastre 
somou 100 óbitos a uma relação que já 
totalizava 2.089 mortes registradas em 
situações semelhantes no país. O exem-
plo mostra que novas tragédias como a 
da Boate Kiss podem sim voltar a acon-
tecer no Brasil. Isso é tão verdade quan-
to o fato de que as sofisticadas normas 
de segurança das principais companhias 
aéreas do mundo ainda não zeraram as 
quedas de aeronaves.

Essa realidade nos impõe outra per-
gunta: o que fazer hoje no Brasil para 
atenuar os terríveis efeitos de um fu-
turo sinistro semelhante ao de Santa 
Maria? A resposta pode estar em outra 
iniciativa tomada dentro da Câmara Fe-
deral, também motivada pelo incêndio 
na Boate Kiss. Trata-se do projeto de 
lei que torna obrigatório o seguro para 
eventos, de autoria do deputado Lucas 
Vergílio. A proposta tem sido aprova-
da pelas comissões internas e em abril 
passou para o último estágio antes de 
ser votada pelo conjunto dos deputa-
dos. Conforme o projeto, o seguro obri-
gatório oferecerá cobertura para danos 
pessoais em caso de incêndio, destrui-
ção ou explosão de qualquer natureza. 
A contratação ficará a cargo de promo-
tores e organizadores de eventos artís-
ticos, culturais e esportivos. 

Assim, o projeto em tramitação pre-
tende transferir os prejuízos para o 

mercado de seguros - como convém a 
uma sociedade moderna. Este aspecto 
torna-se particularmente importan-
te quando observamos até onde as 
perdas podem chegar. Familiares de 
vítimas de Santa Maria, por exemplo, 
solicitaram o valor de US$ 100 milhões 
em reparação por danos materiais. Na 
realidade, é bom que se diga, um só 
óbito provocado por incêndio em uma 
casa de eventos já é motivo para por 
em cheque a capacidade de indeniza-
ção dos responsabilizados. 

Hoje em dia, praticamente todos fa-
zem valer os seus direitos de cidadão 
na justiça em caso de prejuízos que 
variam desde um terrível erro médico 
a uma simples queda no assoalho de 
um condomínio. Mas o que nem todos 
sabem é que tanto o médico quanto o 
condomínio estão cada vez mais res-
paldados em apólices de seguros que, 
a despeito de serem contratadas a 
valores muito atraentes, podem arcar 
com os altos custos de advogados, pe-
rícia e indenização. 

Por isso, familiares de vítimas de um 
eventual incêndio como o da Boate Kiss 
poderão futuramente usufruir dos mes-
mos direitos de cidadania ao obter na 
justiça uma indenização justa - basta 
que o projeto de lei do deputado Vergílio 
seja de fato aprovado. Essa é a esperan-
ça que se acende. O segmento de seguro 
para eventos, hoje liderado pela Chubb, 
já está preparado para dar a contrapar-
tida ao oferecer com agilidade proteções 
para eventos de todos os portes.

Projeto de lei acende 
a esperança por acesso à indenização 
em casos como o da Boate Kiss
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Segundo levantamento realiza-
do pelo economista da Rating 
de Seguros, Francisco Galiza, o 

seguro residencial brasileiro faturou R$ 
2,5 bilhões no ano passado, contra R$ 
2,4 bilhões em 2015 e R$ 2,2 bilhões em 
2014. Em 2006, esse mesmo valor era 
de R$ 0,7 bilhão, isso representa uma 
variação de 250%, bem acima da taxa in-
flacionária acumulada para esse mesmo 
período, que foi de menos de 100%, em 
dez anos. Esses índices evidenciam que 
esse é um ramo que tem tido sucesso ao 
longo do tempo.

Para Francisco Galiza, mesmo com 
essa trajetória, ainda existe um bom 
espaço para crescimento. “Segundo 
estudo da FenSeg, menos de 15% das 
residências brasileiras estão protegidas 
com um seguro residencial, enquanto 
nos Estados Unidos, Inglaterra e outros 
países, esse percentual já é de 80%”.

Para que a importância do seguro re-
sidencial seja cada dia mais reconhe-
cida é preciso disseminá-lo. “Ações 
para divulgação do seguro residencial 
são cada vez mais frequentes e de-
monstrar que existem outros eventos 

além de incêndio e que ocorrem com 
maior frequência como danos elétri-
cos e roubo”, comenta o gerente geral 
de ramos elementares da Alfa Segu-
radora, Fábio Luciano da Silva Con-
ceição, que completa: “Acredito que o 
mercado possui também o desafio de 
disseminar esta cultura naqueles que 
‘respiram seguro’ no dia a dia. Mui-
tos securitários não possuem seguro 
residencial e talvez este seja um dos 
passos mais importantes para disse-
minação do seguro”, opina.

O vice-presidente de auto e massifi-
cados da SulAmérica, Eduardo Dal Ri, 
concorda que é preciso conscientizar a 
população sobre a importância de ob-
ter esse seguro. “A maior aceitação do 
seguro residencial está relacionada à 

mercado oportunidade

Por Tany Souza | tanysouza@skweb.com.br

Um ramo com ticket baixo, mas considerado uma das oportunidades de crescimento do mercado

Francisco Galiza
Rating de Seguros

“Segundo estudo da FenSeg, menos de 15% das 
residências brasileiras estão protegidas com um seguro 

residencial, enquanto nos Estados Unidos, Inglaterra e 
outros países, esse percentual já é de 80% ”
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conscientização das pessoas sobre a 
importância de garantir proteção a um 
dos principais patrimônios que alguém 
pode ter, que é a residência e os seus 
bens. Esse tipo de seguro conta com di-
versos benefícios, adequados aos mais 
variados perfis de clientes. Segundo 
dados da Federação Nacional de Se-
guros (FenSeg), houve um aumento da 
procura por esse produto em 2016, com 
800 mil novas apólices no mercado bra-
sileiro. Ainda assim, atualmente, apenas 
14,5% das residências possuem seguro, 
o que indica um amplo campo de opor-
tunidades no segmento”, reforça Dal Ri.

Proteção na crise
Para ele, o imóvel próprio é um investi-

mento importante para as pessoas, que 
muitas vezes demanda um esforço de 
anos de pagamento para ser conquis-
tado e requer cuidados específicos, que 
variam de acordo com a necessidade 
de cada um. “O seguro residencial tam-
bém pode ser contratado por quem alu-
ga o imóvel porque garante a proteção 
do conteúdo, como eletrodomésticos. 
Além disso, são vários os serviços ofe-
recidos para proteger a residência e os 
bens, como conserto de eletrodomés-
ticos, desentupimento e manutenção 
de aquecedores. Toda essa proteção 
e assistência, seja para o patrimônio e 
os bens ou somente para os bens, são 
oferecidas por um custo bastante aces-
sível. É comum que as pessoas pensem 
que o seguro residencial é um produto 
caro, mas, na verdade, os valores co-
brados, em geral, são muito mais baixos 
que os do seguro do carro, por exemplo”.

E essa proteção de um bem tão valo-
roso e desejado é de suma importância 
em um momento de crise no país. “Em 
um cenário de incertezas econômicas, 
proteger a sua residência é uma pre-
ocupação constante, pois as pessoas 
encontram maior dificuldade de manter 
uma reserva financeira para imprevis-
tos e contar com uma proteção de se-
guro pode ser fundamental”, comenta 
o superintendente de ramos elemen-
tares da Porto Seguro, Jarbas Medeiros. 

Para isso, Jarbas Medeiros ressalta 
que a companhia está sempre estudan-
do as necessidades específicas de cada 
público, oferecendo novas garantias e 

coberturas que se adaptam a realidade 
do cliente. “Continuamos em parceria 
com os corretores de seguro para di-
vulgar os produtos e difundir a impor-
tância da contratação, pois há um po-
tencial muito grande ainda a explorar. 
Muitas pessoas ainda acham que o se-
guro residencial tem um alto custo e é 
inacessível. Dependendo da residência 
e das coberturas contratadas, é possí-
vel contratar o seguro anual pagando 
em torno de um real por dia”.

Oportunidade para o corretor
Jarbas Medeiros também enfatiza que 

há uma grande oportunidade que o se-
guro residencial traz para o corretor de 
seguros, pois cada vez mais os proprie-
tários estão preocupados em proteger 
a sua residência e também estão inte-
ressados nos benefícios ofertados pelo 
produto. “Os consumidores estão em 
busca de garantias e serviços diferen-
ciados. Por isso, o segmento tem po-
tencial para ser explorado e gerar bons 
negócios ao corretor. O segurado pode 
contar com a garantia para bicicleta, por 
exemplo, inclusive fora da residência 
segurada. O seguro cobre a subtração 
da bicicleta e danos causados quando a 
bicicleta estiver sendo transportada. O 
produto conta com coberturas impor-
tantes que se adaptam às necessida-
des do cliente e é essencial estar atento 
aos diferenciais e serviços que facilitem 
o seu dia a dia para não perder as opor-
tunidades de negócios”.

Eduardo Dal Ri diz que essa oportuni-
dade está também na possibilidade de 
personalização a partir das necessidades 
dos clientes. “O seguro SulAmérica Resi-
dencial se adapta aos mais variados per-
fis de consumidores e oferece mais de 
40 serviços de assistência 24 horas para 
situações de emergências, manutenção 
e conforto da residência, além da prote-
ção contra incêndios, explosões, quedas 
de raios e tumultos”. Além de diversas 
características desse produto, “um dife-
rencial é que a indenização do conteúdo 
da residência não leva em conta a  de-
preciação dos bens por tempo, uso ou 
desgaste, o que significa que o segurado 
recebe o valor de novo do item”.

Para os corretores, o seguro residencial 
traz a oportunidade de trabalhar a venda 

cruzada (cross-selling). “Ele pode aumen-
tar sua produção trabalhando sua própria 
carteira de clientes de outros seguros, 
como o de automóvel. Além do retorno 
no curto prazo, essa estratégia contribui 
para fidelizar o cliente, pois ele passa a 
ver o corretor como consultor de todos 
os seguros, com soluções completas de 
proteção”, completa o vice-presidente de 
auto e massificados da SulAmérica.

Para Fabio Conceição, da Alfa Segura-
dora, a oportunidade está mesmo em 
mostrar a importância da proteção de 

mercado oportunidade

Eduardo Dal Ri
SulAmérica

“A maior aceitação 
do seguro residencial 

está relacionada à 
conscientização das 

pessoas sobre a 
importância de garantir 

proteção a um dos 
principais patrimônios 
que alguém pode ter, 

que é a residência e os 
seus bens ”

Eduardo Dal Ri, vice-presidente de auto e 
massificados da SulAmérica
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um bem de alto valor, mas que não tem 
a mesma relação de custo de um seguro 
residencial. “A residência e os respectivos 
bens do cliente pelo contato e uso diário 
de toda família precisam ser protegidos 
e por um custo pequeno se comparado 
a outros seguros. Pela importância que a 

residência possui, um imprevisto que re-
sulte na prestação de serviços com qua-
lidade e agilidade certamente será fun-
damental para fidelização deste cliente”.

Representatividade 
Na Alfa Seguradora, Fabio Conceição afir-

ma que atualmente a carteira de residencial 
para seguros individuais representa 31,2% 
dos produtos vendidos em ramos elemen-
tares. “Um crescimento de 20,3% em relação 
a 2016. Buscamos intensificar nossa atu-
ação e crescer ainda mais através de novas 
plataformas de afinidades e cross selling”.

Eduardo Dal Ri diz que na SulAmérica, 
no ano passado, houve um aumento de 
8,1% no número de residências segura-
das no produto residencial, alta 4% supe-
rior ao índice apresentado pelo mercado, 
de acordo com dados da Superintendên-
cia de Seguros Privados (Susep). “Em 
2016, promovemos algumas novidades, 
como a oferta de novos serviços gratui-
tos e o aumento do limite da contratação 
da garantia básica para R$ 10 milhões. 
As melhorias recentes no SulAmérica 
Residencial, incluindo mudanças na rede 
de prestadores para oferecer maior qua-
lidade e velocidade no atendimento, tor-
naram o seguro ainda mais competitivo, 
gerando novas vendas  e bons índices de 
retenção. No primeiro trimestre de 2017, 
o seguro residencial representou 37,9% 
da carteira de massificados”.

No primeiro trimestre do ano o cres-
cimento da Porto Seguro foi de 11%. 
“E pretendemos continuar crescendo 

nesse ritmo nos próximos meses. Para 
tanto, em parceria com os corretores de 
seguros, continuaremos divulgando o 
produto e demonstrando sua importân-
cia e seus diferenciais aos clientes”, fina-
liza Jarbas Medeiros, superintendente 
de ramos elementares da Porto Seguro.

Jarbas Medeiros
Porto Seguro

Fábio Luciano
Alfa Seguradora

Francisco Galiza, juntamente 
com a Comissão de Riscos 
Patrimoniais do Sincor-SP, 
levantaram algumas dicas 
para o corretor de seguros 
que pretende atuar ou que já 
atua neste segmento:

1 - Analise de cinco a 10 
produtos de diferentes 
seguradoras e escolha, 
no máximo, três. Uma 
delas para residências de 
luxo. Como sugestão, as 
seguradoras escolhidas 
deverão representar o melhor 
interesse do cliente. 

2 - Examine os diferentes 
tipos de assistência 24 horas 
e os custos respectivos. 
Algumas garantias são 
diferenciais para venda do 
produto. 

3 - Evite oferecer plano 
pela escolha da Importância 
Segurada de Roubo. Isto 
poderá ocasionar problema 
num eventual sinistro de 
incêndio/raio/explosão 
(cobertura básica), uma vez 
que o cliente poderá reclamar 
o valor total da cobertura, 
mesmo que o imóvel e seu 
conteúdo não valham aquele 
valor. Alguns produtos do 
mercado apresentam esta 
deficiência. 

4 - Solicite a assinatura 
do cliente na proposta e 
declaração de que o mesmo 
não tem nenhuma dúvida 
sobre as cláusulas dos 
produtos oferecidos. Isto 
evitará possível discussão 
com o corretor, em 
eventual sinistro.

“Muitas pessoas ainda acham que o seguro residencial tem 
um alto custo e é inacessível. Dependendo da residência e 
das coberturas contratadas, é possível contratar o seguro 

anual pagando em torno de um real por dia ”
Jarbas Medeiros, superintendente de ramos elementares da Porto Seguro

mercado oportunidade
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O setor de odontologia tem um 
grande potencial. Essa é uma 
afirmativa de Alfieri Casalecchi, 

diretor executivo da Amil Dental, du-
rante o 12º Simpósio de Planos Odon-
tológicos (Simplo), promovido pelo Si-
nog, em maio, em São Paulo.

“Temos um potencial gigantesco de 
22 milhões, mas 90 milhões de pes-
soas que poderiam assumir um plano 
odontológico, por terem condição de 
renda de 1,5 per capta e pagariam um 
valor de R$20, R$25 de ticket mensal. 
Diante desse potencial, estamos no iní-
cio da curva de ciclo do negócio”.

Segundo ele, o e-commerce está na 
contramão da crise, pois ajuda a fazer 
entregas mais baratas. “A penetração 
da internet é de 81% junto às pesso-
as que contrataram seguro/plano de 
saúde”. E completa: “entrar no mundo 
digital é um caminho sem volta, mas é 
um belíssimo caminho. Cada vez mais 
percebemos que podemos fazer 
uma entrega eficiente”. 

que traz oportunidade de negócios. 
“Na Câmara temos um setor que se 
chama Seguros Online, com alguns 
associados, organizados dentro de 
um comitê de seguros, coordenado 
pela Youse”.

Ele conta que a regulação norma-
tiva 413/2016 foi muito específica 
ao relacionar aos pontos da ANS, 
ao setor de saúde, sem tocar muito 
de forma tecnológica. “A tecnologia 
muda de hoje para amanhã, pois o 
que se discute hoje já não é mais a 
realidade tecnológica de amanhã. 
O meio digital é mais um meio de 
venda, a base fundamental continua 
sendo o mesmo”.

Palhares ressalta que o artigo 3 
dessa normativa trata de um pon-
to importante que é a guarda dos 
dados pessoais, que os planos de-
veriam ter na comercialização do 
produto. “Hoje a questão é o acesso 
aos dados da informação. Cinco das 
maiores empresas dos EUA fazem 
uso maciço de dados, sem pagar 
nada por isso. O ativo dessas em-
presas é o nosso comportamento, o 
mapeamento dos nossos dados e o 
mapeamento e a utilização estraté-
gica dessas informações”.

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

Tendência
Leonardo Palhares, presidente da 

Câmara Brasileira de Comércio Ele-
trônico, ressalta a eficiência da en-
trega do e-commerce. “Mais de R$85 
bilhões de transações foram feitas 
online em 2016. O ano passado foi 
menor, mas ainda de dois dígitos, 
como acontece há mais de 15 anos”.

Segundo ele, há 110 milhões de 
pessoas com acesso a internet, com 
270 milhões de linhas celulares, o 

Por Tany Souza 
tanysouza@skweb.com.br

Oportunidades em e-commerce 
mostram a tendência do setor

odontológico e-commerce

digital é um caminho sem volta, mas é 
um belíssimo caminho. Cada vez mais 

Leonardo Palhares
Câmara Brasileira de 
Comércio Eletrônico

Alfieri Casalecchi
Amil Dental
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Temas como inovação, tecnolo-
gia, além de meios para desen-
volver produtividade e renta-

bilidade são pautas constantes para a 
rotina do corretor de seguros. Durante 
o 8º Simpósio Paranaense de Seguros, 
promovido pelo Sincor-PR, em maio, 
em Curitiba, seguradores e corretores 
debateram estratégias para aprimorar 
essas questões. 

Michelle Brito, diretora PME Digital da 
AXA, explica que a seguradora tem uma 
estratégia voltada para inovação ao cor-
retor. “É importante pensar em inovação 
atrelada a sistemas mas não a sistemas 
isolados, porque não adianta 
o corretor ter um sistema, 
mas uma sobrecarga ope-
racional que não deixe que 
ele desenvolva outros riscos, 
que faça vendas, controle sua 
carteira, tenha uma visão da 
gestão e não seja digital de 
ponta a ponta”.

Ela acrescenta que esse 
processo deve considerar 
desde a venda até a sua 
finalização. A seguradora 

conta com uma plataforma online que 
efetua toda a venda, com um chat para 
o corretor, em que o profissional con-
versa diretamente com um subscritor. 
O foco da ferramenta é que o corretor 
controle seus processos e facilite a ven-
da para os clientes. A área de controle é 
dividida entre negócios de produtos e 
tecnologia da informação e marketing, 
que se dedica a inovações constantes. 

Fabio Leme, vice-presidente técnico da 
HDI, frisa que a reinvenção e inovação tec-
nológica nas seguradoras é um fator obri-
gatório diante dos desafios do momento 
econômico do País. “Temos que nos rein-

ventar, reinventar o modelo 
de operações e as melhores 
opções, que parecem as mais 
viáveis, são as tecnológicas”.

De acordo com ele, a HDI 
investe fortemente nisso. 
A seguradora está reinven-
tando todas as áreas da em-
presa com base em soluções 
tecnológicas. Ele lembra 
que esse processo impacta 
o consumidor, que passa a 
ter mais soluções digitais 

para se relacionar com o corretor e se-
guradora e acompanhar processos de 
sinistros, inspeção residencial em que 
ele próprio fotografa a casa para ini-
ciar análises, entre outros. “O segurado 
participa dessa revolução tecnológica 
das seguradoras e as primeiras pesqui-
sas que temos indicam extremo nível 
de satisfação por participarem, afinal a 
participação é opcional. Ele é convidado 
a fazer essas atividades e se não qui-
ser a seguradora vai continuar fazendo 
o processo natural, como sempre fez”, 
esclarece.

Os corretores também são beneficia-
dos com inovações como aviso de sinis-
tros pela internet, apps, tendências de 
evolução dos cálculos de seguros. 

Cultura do seguro e tecnologia
Rafael Caetano, superintendente de mar-

keting, vendas online e canais digitais da 
Porto Seguro, destaca que inovação não 
envolve somente soluções tecnológicas, 
mas a reflexão de como é possível fazer 
diferente do que era feito até então. “A ino-
vação acontece por revisão de processos, 
formas de trabalho, atitudes”, exemplifica.

Por Camila Alcova | camilaalcova@skweb.com.br

Soluções tecnológicas, cross-selling e iniciativas inovadoras são ferramentas para auxílio ao corretor de seguros

cobertura sul sincor-pr

José Antonio de Castro, 
presidente do Sincor-PR
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A inovação também envolve compre-
ender a mudança de comportamento 
da população proporcionada pela tec-
nologia. “Não que a tecnologia transfor-
me o comportamento, mas proporciona 
que a pessoa tenha acesso a coisas que 
antes não tinha”, explica José Mello, su-
perintendente de marketing & inovação 
da Liberty Seguros. 

Dessa maneira, o mercado segurador 
precisa estar atento às mudanças para 
oferecer produtos aos novos perfis de 
consumidores. A personalização de 
produtos também é um fator impor-
tante e está cada vez mais presente na 
venda de seguros, aponta Mello.

O diretor de tecnologia e informação da 
SulAmérica, Cristiano Barbieri, comenta 
que alguns estudos mostram que a ex-
periência digital que corretoras e segu-
radoras oferecem no mundo atualmente 
é apenas a 14ª melhor, atrás de ramos 
como bancos, empresas de viagens e 
companhias aéreas, por exemplo.

Diante das transformações compor-
tamentais dos clientes, ele frisa que é 
necessário se adaptar à realidade do 
segurado, que já não aceita que suas 
questões não sejam resolvidas rapida-
mente, e que a informação não seja en-
tregue de maneira ágil e concisa.

A tecnologia também é aliada para 
colaborar para a cultura do seguro, na 
visão de Canabarro Pereira da Cunha 
Neto, diretor de tecnologia de informa-
ção da Tokio Marine. “A tecnologia pode 
ajudar a propagar esse conhecimento 
com aplicativos, informação em site, e-
learning, treinamentos digitais”.

Ele também menciona iniciativas da 
Tokio que utilizam fortemente tecnologia, 
como no produto de vida individual, lan-
çado recentemente, que tem um cotador 
em que o corretor consegue fazer todo o 
cálculo em uma tela. O produto também 
disponibiliza um aplicativo com dicas de 
saúde ao segurado.

Produtividade
Caminhos para o desenvolvimento de 

produtividade e rentabilidade também 
são temas presentes no dia a dia do 
corretor de seguros. 

O suporte do backoffice nas sucursais 
é uma das dificuldades enfrentadas por 
corretores paranaenses.  Anderson Fa-

biano Mundim Martins, superintenden-
te executivo Sul mercado e corporate da 
Bradesco Seguros, comenta que a se-
guradora investiu na contratação de co-
laboradores na sucursal. A seguradora 
também investiu em tecnologia. “Hoje 
temos a facilidade de o corretor rece-
ber informações de sinistros, emissão 
via SMS, email”. Ele também menciona 
melhorias no sistema de acompanha-
mento de propostas de auto, que envia 
informações específicas aos funcioná-
rios das corretoras.

Vanderlei Scarpanti, da Mapfre, menciona 
um projeto da seguradora voltado a atendi-
mento, além dos investimentos em treina-
mentos de colaboradores e tecnologia para 
aprimorar o atendimento aos corretores. 

Outra dificuldade encontrada pelos 
corretores é a comercialização de se-
guros para determinados riscos. Ulis-
ses Caldeira, gerente da filial Londrina 
Maringá da Sompo, comenta que a 
seguradora tem avaliado com maior 
atenção alguns riscos dentro das ativi-
dades. “Temos feito treinamentos para 
explicar qual é o critério de consulta de 
aceitação e tratamento desses riscos”. 

Nesse sentido, se beneficiam clientes 
que fazem investimentos em qualidade e 
se destacam entre as atividades que, na 
maioria das vezes, não tinham acesso a 
seguro. “Por trás disso, há todo um estu-
do de resseguro e parcerias”, exemplifica, 
ao frisar a atenção da companhia para 
riscos de boa qualidade, ainda que per-

tencentes a atividades complexas.
Luciana Sobreira, da Tokio Marine, 

lembra que há atividades ruins com ris-
cos bons e vice-versa. De acordo com 
ela, independente da aceitação, a segu-
radora avalia todos os riscos. Entre ou-
tras iniciativas, ela explica que a Tokio 
investe em transparência no portal do 
corretor, por meio da chamada Inspe-
ção Inteligente. “O corretor consegue 
ver o risco, analisar o relatório, e isso 
facilita muito, inclusive quando a se-
guradora recusa o risco, pois para a co-
locação em outro local ele (corretor) já 
tem as informações da inspeção”. 

Para que o corretor aumente sua 
rentabilidade, além do cross-selling é 
importante ampliar a atuação para  de-
terminados nichos, como apólices de 
imobiliárias e affinity, por exemplo. 

Leia mais na Cobertura Digital: ht-
tps://goo.gl/uuN1iL

Riscos cibernéticos 
e climáticos
Em evidência atualmente, os 
riscos cibernéticos e climáticos 
também deram tom ao Simpósio 
Paranaense, com participação 
de Sérgio Nobre e Ana Rita R. 
Petraroli, como representantes da 
Academia Nacional de Seguros e 
Previdência (ANSP) e de executivos 
de seguradoras.

Painel de tecnologia e inovação

Painel produtividade e rentabilidade
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A primeira apólice de seguro de 
vida universal foi vendida em 
1979 no mercado norte-ameri-

cano e logo no ano seguinte o produto 
ganhou destaque conquistando muita 
aceitação. De lá para cá, o seguro teve 
adaptações para corresponder à reali-
dade econômica dos Estados Unidos e 
às necessidades dos segurados. Hoje, 
o principal canal de vendas é o corretor 
de seguros.

“Nos anos 1980, o produto cresceu 
rapidamente e a maior parte do volume 
de vendas foi para substituir as apóli-
ces de vida inteira”, disse Elaine F. Tu-
micki, vice-presidente Corporativa de 
Pesquisa de Seguros - Produto LIMRA, 
durante a sua palestra no Seminário de 
Seguro de Vida Universal – Brasil 2017, 
realizado pela Milliman e a LIMRA, em 
junho, em São Paulo. 

Segundo ela, naquele período, a popu-
larização do seguro universal se deu por 
conta das altas taxas de juros nos Esta-
dos Unidos. Porém, no final dos anos 
de 1990, o cenário era outro. “Com a 
queda das taxas de juros, os segurados 
tiveram que pagar prêmios maiores. Foi 
então que o seguro de vida universal 
variável tornou-se mais atrativo, com 
aplicação em fundos mútuos que apre-
sentavam um crescimento médio de 
20% ao ano”, especifica.

Também foi um período em que novos 
produtos foram lançados e o mercado 

norte-americano entrou no século se-
guinte com a expectativa de que o ren-
dimento médio do mercado de ações se 
mantivesse em 20% ao ano. Fato que 
não se concretizou. “E entre os anos de 
2000 e 2010, os produtos de vida vari-
ável perderam o valor resgatável. Para 
mantê-los os segurados teriam que pa-
gar mais, e muitos produtos saíram do 
mercado”, contou Elaine F. Tumicki.

Em resposta à turbulência, um novo 
produto foi criado com garantia vitalícia. 
“Ele foi muito bem vendido na década de 
2000”, revela a executiva. E outra modali-
dade que se destacou foi o seguro de vida 
universal com um índice de proteção con-
tra as oscilações da bolsa de valores. “As-
sim, o rendimento é um pouco menor na 
alta, mas não se perde na baixa”, explicou. 

Nos dias de hoje
Hoje, o seguro de vida universal indexá-

vel é o que tem apresentado maior cres-
cimento nos Estados Unidos. “Em dez 
anos (2006 a 2016), o volume de prêmios 
sextuplicou. Essa é a maior história de 
sucesso na área de vida universal”, des-
tacou a executiva. O que comprova que 
diferentes produtos têm o seu auge em 
diferentes épocas. A exemplo do seguro 
de vida universal variável, reflexo do forte 
crescimento do mercado de ações, nos 
anos de 1990.

Nos Estados Unidos, a executiva 
contou que o principal canal de distri-

buição é o corretor. “A maioria dos se-
guros de vida é vendido por corretores 
independentes ou filiados a uma única 
seguradora. E para o vida universal, 
primordialmente, a venda é feita pelos 
corretores independentes”, validou. 

Ela também falou sobre como a lon-
gevidade pode gerar novos produtos 
de seguro de vida universal, como por 
exemplo, uma versão combinada entre 
seguro de vida e cuidados com assis-
tências em longo prazo. “De forma que, 
por exemplo, o segurado possa utilizá-
lo durante a velhice para custear uma 
instituição (asilo), reduzindo o valor do 
benefício na morte”, concluiu. 

Leia mais na Cobertura Digital: http://
migre.me/wL89Q

Por Karin Fuchs | karinfuchs@skweb.com.br

Nos Estados Unidos, de 1980, aos dias atuais

Foto: Rivaldo Giancotti

Elaine F. Tumicki
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SulAmérica compartilha sua jornada digital

I Workshop Gestão de Riscos S4A debate 
a contratação de seguros empresariais e 
a relevância da assessoria qualificada

FenaSaúde promove 1º Encontro de 
Comunicação da Saúde Suplementar

Durante o evento Salesforce World Tour, em maio, 
o diretor de tecnologia e atendimento da SulAméri-
ca, Cristiano Barbieri (foto), contou como começou a 
transformação digital da companhia e como o cliente, 
corretor e prestador de serviços são tocados com esse 
novo comportamento da seguradora.

Segundo ele, essa jornada digital começou a ser pla-
nejada em 2010 e teve início em 2013. “Trocamos mais 
de 20 sistemas antigos pela plataforma da Salesforce e 
hoje o projeto ainda está em 60%”. Barbieri contou que 
tudo começou com um planejamento de como transformaria a 
experiência do cliente. “Por exemplo, criamos um plano de sis-
temas que transformasse tudo o que tocasse o cliente. Toda 
nossa catraca de serviços ao cliente, corretor e prestador é o 
Salesforce, nossa principal máquina de entrega”. 

A jornada digital na SulAmérica começou com a transfor-
mação de comportamento e da experiência do cliente. “O que 

O momento econômico faz com 
que as empresas repensem os ser-
viços contratados incluindo os con-
tratos de seguros de ativos corpora-
tivos, que podem representar custos 
relevantes. A responsabilidade de 
determinação do valor de reposição 
e reprodução dos bens é do tomador 
de seguro, e deve ser precisamente 
determinada para evitar custos des-
necessários ou uma cobertura insuficiente.

Pensando nisso, a S4A Avaliações, empresa do Grupo Super-
bid e especializada em avaliação de ativos, promoveu, em maio, 
o I Workshop Gestão de Riscos. O evento aconteceu na sede da 
empresa em São Paulo e reuniu executivos de grandes compa-
nhias para debater assuntos fundamentais para a administra-
ção financeira e o gerenciamento de riscos das empresas.

“Especialmente em momentos de crise econômica o mer-
cado sai do equilíbrio usual e as coberturas contratadas 
precisam ser repensados para este cenário”, explica Antonio 
Lopez, diretor da S4A.

O evento contou com palestras de Antonio Lopez, diretor 
da S4A, Camila Calais, sócia especializada em direito secu-
ritário do escritório Mattos Filho Advogados, e Álvaro Trilho 
(foto), sócio da ATrilho Consultoria de Riscos. Referências no 
segmento, os profissionais discutiram com os presentes a 
inspeção e análise de riscos, prevenção de perdas, aplica-
ções de laudo de avaliação patrimonial, ações de mitigação 
de riscos, regulação de sinistros, contratação de cobertura 
de seguros e mercado de ativos industriais.

Em maio, a 
FenaSaúde re-
alizou um en-
contro que reu-
niu lideranças, 
assessores de 
imprensa e jor-
nalistas para de-
bater a melhor 
comunicação e 
compreensão da 
atuação dos pla-
nos de saúde. 

O evento deba-
teu como criar uma identidade de valor do setor, para que 
os consumidores dos planos de saúde entendam melhor 
a prestação de serviços das operadoras e seguradoras.

“Buscar estratégias efetivas de comunicação é impor-
tante, pois sabemos que é o agente indutor de desen-
volvimento e transformação. Para tanto, estamos nos 
dispondo a fazer uma reflexão em conjunto, já partindo 
do pressuposto que somos um setor mal compreendido. 
E, como dizia o ex-presidente Trabuco: Não queremos 
ser amados, apenas compreendidos. Essa discussão é 
importante, porque o consumidor está no centro das 
atenções. E temos a convicção de que prestamos e nos 
esforçamos cada vez mais para manter um bom serviço 
à sociedade”, comentou Solange Beatriz Palheiro Mendes 
(foto), presidente da FenaSaúde. (Tany Souza)

gerou necessidade de transformação do nosso 
serviço. Todo o lugar onde eu toco o cliente, 
prestador e corretor eu preciso ter essa entre-
ga do serviço e comunicação realizados pelo 
novo sistema”.

Mudar todo um ecossistema de sistemas e 
ferramentas é um trabalho de muito cuidado 
para que informações não se percam. Porém, 
o diretor explica que o sistema antigo não foi 
transformado por completo. “É sempre um de-

safio trocar a turbina com o avião andando, porém é possível 
quando se tem uma plataforma para testar bem e dividir as 
transformações em pequenos ciclos para a entrega rápida 
de valores”, e completa: “Ainda temos os sistemas antigos 
e novos integrados, a cada cliente atendido há um mundo 
híbrido rodando”. (Tany Souza)

Leia mais na Cobertura Digital: http://migre.me/wL83P
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Delphos comemora 50 anos

Para comemorar 50 anos de história, a Delphos realizou dois 
eventos no Rio de Janeiro e em São Paulo, no mês de maio, 
reunindo clientes e parceiros. No coquetel na capital paulista, 
o CEO da companhia, Eduardo Menezes, destacou que “a Del-
phos foi pioneira na terceirização de serviços para as segura-
doras. Hoje, ela é forte em sistemas”, afirmou. 

Também como parte das comemorações dos 50 anos da 
Delphos, foi lançado um livro que teve a participação de depoi-
mentos de 50 parceiros internos que fizeram parte da trajetó-
ria da companhia. 

Atualmente, a 
Delphos processa 
mensalmente cer-
ca de sete milhões 
de seguros, regula 
mais de 100 mil si-
nistros anualmente 
e gerencia carteiras 
de seguros que cobrem riscos inerentes a mais de um milhão 
de imóveis e mais de 1,3 milhão de vidas. (Karin Fuchs)

Judicialização da saúde é preocupação do Ministro Gilmar Mendes

Durante a abertura do 2º Congresso Jurídico da Abramge, reali-
zado em maio, com importantes nomes ligados às áreas política 
e jurídica do país, o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Gilmar Mendes (foto) explanou sobre o olhar do STF na Saúde Su-
plementar, e se mostrou preocupado com a judicialização no setor.

Ele comentou que desde a Constituição de 1988, o país cami-
nhou para um número de processos que só faz crescer. “Estamos 
com 100 milhões de processos, com as mais diversas deman-
das, o que nos mostra que o país é judicialmente dependente. 

Nenhum país funciona assim, 
a intervenção judicial tem que-
ser exceção. Reconhecer direito 
sim, se necessário, com inter-
venção judicial. É preciso que a 
sociedade se organize de outra 
maneira”. (Tany Souza)

Leia mais na Cobertura Di-
gital: http://migre.me/wL7tw

Queda da confiança do setor
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102,1 
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Fev.17
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Mar.17
119,6 
105,0
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Abr.17 Mai.17
113,8 98,3
98,3 93,0

122,8 101,3
111,2 97,5ICSS

A confiança das 
empresas que atu-
am no mercado de 
seguros teve uma 
queda em maio. O 
valor do Índice de 
Confiança e Expec-
tativas das Segura-
doras (ICES) próximo 
a 100 pontos sinali-

za que, nesse momento, as seguradoras brasileiras já não 

acreditam que a situação econômica do país e de seu setor 
irá melhorar de forma expressiva até o final do ano.

Em visita ao Brasil, novo CEO da JLT para AL mostra otimismo com o país e a região

Acompanhado dos CEO’s das maiores operações do grupo na América 
Latina, o novo CEO da JLT para a região, Mark Drummond-Brady, se reuniu 
em junho, em São Paulo, com executivos de seguradoras, resseguradoras e 
grandes clientes do mercado brasileiro. O encontro marcou a criação do novo 
Comitê JLT para América Latina e refletiu o otimismo do grupo com a região. 

“A América Latina representa 15% do faturamento da JLT. É uma região 
importante, onde podemos reforçar nossa estratégia de crescimento or-
gânico sendo inovadores, com a oferta de novos produtos. É isso que os 
clientes esperam em momentos de crise”, disse.   

O CEO da JLT Brasil, Nicolau Daudt agradeceu a presença dos CEOs dos 
países vizinhos e comemorou a integração. “No Brasil, a JLT tem sido pioneira em integrar soluções de seguros e resseguros para 
garantir o melhor para os clientes. O Comitê para AL ajuda a ampliar essa integração. As fronteiras estão caindo. As seguradoras 
precisam de soluções regionais e cada vez mais complexas”, completou.

Mark Drummond-Brady (segundo à esquerda) e Nicolau Daudt 
(terceiro à esquerda) com os CEOs da JLT na América Latina

da esquerda para a direita: Djalma Bertussi, 
diretor; Ilza Defilippi, diretora jurídica; Eduardo 
Menezes, presidente; Elisabete Prado, diretora 
comercial & marketing; Fernando Menezes, diretor
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CVG-SP debate o seguro de pessoas com corretores

Em maio, o Clube Vida em Grupo São Paulo (CVG-SP) realizou um 
debate com corretores sobre o seguro de pessoas. O evento tam-
bém contou com executivos de seguradoras, autoridades e profis-
sionais do mercado segurador paulistano.

“A ideia inicial foi chamar os corretores para contar para as segura-
doras qual a sua visão do mercado, para se preparar e se estruturar 
para o presente e o futuro. Se olharmos, em 10 anos, os números de 
seguros de pessoas aumentaram assustadoramente, e ainda cres-
cem”, comentou o presidente do CVG-SP, Silas Kasahaya.

Para Diniz Nunes Caetano, da CB Seguros, é um desafio constante falar 
sobre vida em grupo. “Hoje temos a questão de ‘compliance’ e a adminis-
trativa. É importante que as seguradoras invistam no vida, pois conversar 
tecnicamente sobre o ramo com alguém que não conheça é complicado. 
Como vamos atingir grande público brasileiro de baixa renda, com ticket 
baixo, se não tivermos alguém que o faça? Entendo que é preciso investi-
mento direcionado das seguradoras e ter foco no segmento”.

Sobre angariações de seguro de vida individual, César Carloni, do Segasp, 
disse que no passado havia muitas seguradoras pedindo para atender 

essa demanda, 
o que não acon-
tece atualmen-
te. “Isso é um 
desafio que nós 
corretores pas-
samos no dia a 
dia. O que vemos são seguradoras se debatendo por taxas no processo 
de ‘rouba montes’. Porém, temos que nos aprofundar nas determinações 
porque há pessoas que precisam de seguros e não conseguem. O ramo 
de vida está crescendo mas poderia crescer muito mais”. 

Ricardo Tarantello, da Univalores, expõe que há muito a ser con-
quistado no mercado de seguros, segundo levantamento realizado 
pela Universidade de Oxford. “Essa pesquisa mostra que 19% dos 
brasileiros têm seguro de vida, contra 32% da média global, desses 
19%, 90% têm apólices insuficientes. E também 56% dos brasileiros 
têm desejo de ter seguro de vida, o que falta é o acesso, o profis-
sional, a pessoa que irá motivá-lo. Acredito que esse mercado pode 
dobrar em 10 anos e ocupar um espaço significativo”.

Para Josusmar Sousa, da Mister Liber, as seguradoras es-
tão despertando em relação ao vida individual. “Porém temos 
hoje 125 milhões de brasileiros que não têm seguro de vida, e 
quando tem é com uma apólice mal feita. Para o nosso seg-
mento a crise não bateu, vejo perspectivas de muito sucesso, 
pois o seguro de vida hoje é essencial e quando o corretor en-
tende isso, tudo se torna mais fácil”. (Tany Souza)

Da esq. para dir.: Diniz Caetano, da CB Corretora;
César Carloni, da Segasp; Josusmar Sousa, da Mister Liber; 
Silas Kasahaya, presidente do CVG-SP; Ricardo Tarantello, 
da Univalores Corretora; Maurício Leite, da ML3 Corretora

Responsabilidade das empresas aumenta 
com a nova Decisão de Diretoria da Cetesb

Maceió sediará Conseg-NE em 2018

 Executivo da Bradesco Seguros 
participa de evento da Camaracor-SP

Em junho, o escritório Stocche Forbes Advogados realizou um 
encontro em São Paulo para apresentar o que muda na prática 
com a nova Decisão de Diretoria (DD nº 038/2017/C) da Cetesb, 
que, entre outras medidas, revisa os procedimentos para a ges-
tão de áreas contaminadas no Estado de São Paulo.

As novas diretrizes reiteram a exigência de contratação do 
seguro ambiental, prevista na lei estadual de áreas contami-
nadas, e o processo de identificação delas ficará ainda mais a 
cargo do empreendedor.  (Karin  Fuchs)

Leia mais na Cobertura Digital: http://migre.me/wKI3z

Durante o 2º Congresso 
de Corretores de Seguros 
do Nordeste (Conseg-NE), 
em Porto de Galinhas-PE, 
em junho, o presidente 
do Sincor-AL, Edmilson 
Ribeiro (foto), promoveu 
a terceira edição do even-
to, que será realizada em 
Maceió, em 2018.

A 39ª Tribuna Livre, realizada em maio, 
pela Câmara dos Corretores de Seguros do 
Estado de São Paulo, trouxe o diretor execu-
tivo da Bradesco Seguros, Leonardo Pereira 
de Freitas, que ressaltou o potencial do se-
tor, a importância do corretor de seguros e 
as oportunidades que o mercado oferece.

O ponto de atenção é a mudança de com-
portamento da sociedade e das pessoas. Observando isso, é 
preciso saber se posicionar em relação ao que o consumidor 
quer comprar. “Temos que falar de inovação e falando nisso 
algumas pessoas pensam em processo, outras em tecnologia 
e outras em investimento. Mas inovação é pensar em como se 
adaptar ao mundo moderno, olhando o comportamento das 
pessoas”, afirma Freitas. (Tany Souza)

Leia mais na Cobertura Digital: http://migre.me/wL7ON

Pedro Barbato Filho, 
presidente da Camaracor-SP 
e Leonardo Freitas, diretor 
executivo da Bradesco
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executivos & cia.

Rob McAdams é o 
novo Chief Underwri-
ting Officer global 
para Marine. McA-
dams tem 20 anos 
de experiência na 

indústria de seguros.

XL Catlin
Adriano Muraki é o 

novo diretor de gestão 
de riscos corporativos, 
personal lines e linhas 
financeiras.

BR Insurance I

Regis Mello assu-
me como gerente 
comercial em Santa 
Catarina.

Berkley

A companhia reforça 
sua participação no 
cenário da América 
Latina com a transi-
ção de três executivos 
ao quadro diretivo 
internacional. Cristia-
no Furtado, como CFO 
LATAM; Rogério Pe-
reira, VP Information 
Technology; e Denia 
Moura, diretora de 
Compliance LATAM.

Assurant Brasil

Márcio Coutinho 
Teixeira de Carvalho 
assume como diretor 
de capitalização.

Capemisa

O novo diretor de 
operações da compa-
nhia é Daniel Ramos.

Tokio Marine

Já Wilson Leal 
assume a diretoria de 
tecnologia.

Tokio Marine I

Fabiana Alves as-
sume como diretora 
de relacionamento da 
divisão São Paulo.

BR Insurance Veirano Advogados
O advogado Felipe 

Bastos retorna para o 
escritório Veirano Ad-
vogados, onde iniciou 
sua carreira e atuou 
por 15 anos.

Liderança na prática é tema 
de livro de Acacio Queiroz

Em junho, 
Acacio Quei-
roz (foto) 
lançou seu 
livro Fábrica 
Líderes, em 
São Paulo. 
A obra reú-
ne exemplos 
práticos e relatos de mais de cinco 
décadas de atuação do executivo à 
frente de grandes empresas, princi-
palmente no setor de seguros.

Cada capítulo do livro aborda um 
tema indispensável no processo 
de liderança, complementado por 
depoimentos de profissionais que 
conviveram e trocaram experiên-
cias profissionais com Acacio.



junho2017 35revistacobertura.com.br



junho201736 revistacobertura.com.br

QUEBROU,
QUEBROU,

TRINCOU?

AUTOGLASS RESOLVE.
Imprevistos podem acontecer em qualquer hora e lugar. Mas não é o �m do mundo. 

Autoglass tem vidro automotivo, farol, lanterna, retrovisor e para-choque das melhores 
marcas, com garantia e lojas nas principais cidades do Brasil.

autoglass.com.br
autoglass.com.br

AUTOGLASS RESOLVE.
Imprevistos podem acontecer em qualquer hora e lugar. Mas não é o fim do

mundo. Autoglass tem vidro automotivo, farol, lanterna, retrovisor e para-choque
das melhores marcas, com garantia e lojas nas principais cidades do Brasil. 

mundo. Autoglass tem vidro automotivo, farol, lanterna, retrovisor e para-choque

*

*Consulte seu corretor para saber se a sua apólice contempla a assistência vidros Autoglass.


