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O

seguro automóvel sofreu muitas mudanças nos últimos anos. Com
a pandemia, algumas necessidades foram evidenciadas e agora o
ramo passa por um momento de reinvenção.
A própria circular Susep 621/21 funciona como um incentivo às
flexibilidades e simplicidades dos produtos.
Comodidade e segurança, e leia-se também proteção, se tornaram primordiais. “Teremos um primeiro semestre complicado em decorrência da paralisação das fábricas automobilísticas e a falta de peças, enquanto persistir a pandemia. A longo prazo, para 2021, podemos avaliar um reaquecimento da economia
a partir do momento que a vacinação der passos mais relevantes e superarmos
as fases mais restritivas de isolamento social”, lembra o presidente da Aconseg-SP, Helio Opipari Jr. Apesar dos desafios, ele e os nossos demais entrevistados
mantêm o otimismo e, sobretudo, o dinamismo para acompanhar as transformações pelas quais os consumidores vêm passando.
Em 2020, as seguradoras fizeram adaptações em seus produtos, investiram nos
canais digitais, flexibilizaram pagamentos, disponibilizaram benefícios e novas prestações de serviços. E vem mais por aí. Há, sim, espaço para trabalhar no seguro auto.
O poder de escolha está sendo, cada vez mais, colocado nas mãos do consumidor. Inclusive, essa visão corrobora com as medidas adotadas pela Fenseg,
segundo a qual o desenvolvimento de produtos sob medida também ganhou
força para atender às necessidades individuais do consumidor. Na visão do presidente Antonio Trindade, o corretor é quem conhece a fundo as necessidades
e demandas dos clientes, e ele tem papel de destaque na adequação dos novos
produtos a serem ofertados pelas seguradoras. “O trabalho do corretor se fortalece neste momento, por entender quais ‘combos’ produtos têm potencial de
aceitação no mercado”.
Ainda dentro desse propósito, a CEO da Liberty, Patricia Chacon, conversou conosco sobre o investimento em inovação, inclusive por meio de um laboratório
próprio, que leva em consideração a necessidade do consumidor e o olhar de
especialista do corretor de seguros.
Nesta edição, ainda temos uma matéria que aborda o seguro para riscos cibernéticos, cuja importância vem sendo muito evidenciada durante a pandemia,
além de uma entrevista com Heverton Peixoto, CEO da WIZ, que nos relata como
a corretora superou uma fase de turbulências.
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SAÚDE EM DISCUSSÃO
87a edição da Revista Cobertura abordou o desafio do saúde com a crise econômica e liberação da portabilidade sem carência

D

iante da crise financeira, como ficam os planos de saúde na cesta de
benefícios oferecida pelas empresas a seus colaboradores? No período, as empresas atuantes no setor de saúde suplementar encaravam um cenário desafiador. “É imprescindível um maior controle
nos processos e sistemas”, recomendou Rafael Garrido, responsável pela área de
Seguros da everis Brasil.
Além disso, em janeiro do mesmo ano, a ANS publicou a Resolução Normativa no
186, que passava a pemitir aos consumidores com planos de saúde individual ou
familiar contratados depois de 1999 a mudança de operadora sem a necessidade
de cumprir novas carências. “A grande vantagem é que o consumidor, que antes
se considerava refém de uma determinada operadora de plano de saúde, agora
poderá trocar de operadora, desde que obedeça as regras impostas pela ANS”,
destacou o então presidente da Abramge, Arlindo de Almeida.
Ariovaldo Bracco, presidente da Acoplan, ponderou a forma como a portabilidade foi feita. “Não se pode imaginar que a portabilidade em saúde tenha qualquer
semelhança com a da previdência. Neste caso, quando a pessoa vai de uma companhia para outra, ela agrega valor. Em saúde, a conta é inversa”.
A publicação ainda trata da ampliação dos canais de distribuição da Brasilprev,
que previa um crescimento significativo e, para isso, contava com os corretores
como grandes parceiros.
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Reprodução da capa da 87a edição da Revista
Cobertura (2009) e 173a publicação Cobertura

revistacobertura.com.br 5

entrevista Argo Seguros

Argo Seguros registra o melhor desempenho de sua história no Brasil e segue investindo
em tecnologia e no relacionamento

N

o mercado de seguros
desde 1997, Bruno Pereira chegou na Argo Seguros em 2019 para assumir
o cargo de CFO. Desde dezembro de
2020, ele ocupa também o cargo interino de CEO. “A principal meta é continuar o crescimento da Argo Seguros de
forma sustentável: foco na produção
com disciplina na subscrição. Fortaleceremos nossa posição na carteira
já desenvolvida e buscaremos novas
oportunidades em produtos complementares e inovadores”.
Segundo ele, isso só é possível com o
constante investimento em tecnologia,
desenvolvimento contínuo da equipe interna e aumento no relacionamento com
os parceiros comerciais. Um caminho
que tem se mostrado certeiro. A Argo
Seguros terminou o ano de 2020 com o
melhor resultado da sua história no Brasil, com um volume de prêmio emitido
de R$ 382,4 milhões, pela primeira vez
acima da marca de R$ 300 milhões.
“Em 2019, havíamos chegado em R$
282,9 milhões, o melhor desempenho
até então. Isso significa um crescimento de 35,1%, um número fantástico,
ainda mais em se tratando de um ano
de pandemia, marcado por muitas incertezas. Outros indicadores que confirmam o excelente desempenho são
o resultado operacional, que saltou de
R$ 20,4 milhões para R$ 24,4 milhões,
o que representa um espetacular índice
combinado de 92,8% em 2020, e o volume de apólices emitidas, que passou de
129 mil para mais de 140 mil no ano”.
Um crescimento sustentado que ele atribui à plataforma digital de distribuição comercial da Argo Seguros, pela disciplina em
subscrição tailor made e no atendimento
personalizado aos parceiros comerciais.
6
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Karin Fuchs
Com sede em São Paulo, são mais de quatro mil
corretores atendidos, assessorias e clientes em
todo o Brasil, “não temos filiais físicas por uma
questão de eficiência e atendemos todas as regiões do país por nossa rede de parceiros comerciais”,
diz Pereira. Entre as carteiras que se destacaram em
2020, E&O + D&O tiveram um aumento
de 55,6%, “índice bem acima do mercado, que ficou em 39,4%”, e Transportes,
com expansão de 30,9%, “enquanto o
mercado ficou em -2,3%”.

DE OLHOS EM 2021

Para este ano, o executivo diz que os
principais desafios serão manter as taxas anuais de crescimento de dois dígitos
e contínua redução do índice combinado.
“Fechamos 2020 com 93% de índice combinado, mas temos certeza de que ainda
temos espaço para melhorar. A disciplina na subscrição, que nos traz controle
sobre a sinistralidade, está aliada a uma
crescente austeridade e controle dos
gastos gerais e administrativos”.
Ele acrescenta: “nós queremos e vamos continuar investindo, mas sempre
com inteligência e com foco no aumento da produtividade, eficiência e retorno
para o acionista. Além desse olhar financeiro, inovação, eficiência e excelência são vetores que asseguram o nosso
crescimento e, por isso, estou envolvido
diretamente em projetos estratégicos
que nos permitirão oferecer cada vez
mais produtos, serviços e atendimento
que melhorem a experiência e a jornada dos nossos corretores, assessorias e
demais parceiros de negócios”.
Destaque também para o time. “Nós
temos uma equipe forte e motivada
que está impulsionando a operação
brasileira do Grupo Argo para patamares ainda mais desafiadores, ainda mais
num mercado tão competitivo. Novas

Bruno Pereira
Argo Seguros
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“Nós estamos desenvolvendo soluções

que permitam aos corretores maior
liberdade e facilidade para que eles ampliem
seu leque de opções e oportunidades. A
ideia é desburocratizar os processos ao
máximo, facilitando o desenvolvimento de
negócios, para que todos possam vender
mais, em menos tempo”
contratações estão no radar para fortalecimento desse time de
excelência. Temos trabalhado de forma muito responsável para
cada vez mais termos “authority” local que nos possibilitará fazer cada vez mais negócios”.

PLATAFORMA DIGITAL

Pereira comenta que, com o objetivo de melhorar a experiência
dos corretores na cotação e atendimento das necessidades de
seus segurados, a companhia tem focado investimentos no desenvolvimento de novas funcionalidades da plataforma digital.
“Temos também um canal de comunicação interno estruturado,
no qual os feedbacks dos corretores e assessorias - além de ideias
internas de nossos colaboradores - são analisados e se convertem em novidades, como os produtos RC Condutor e Bike Mulher”.
Segundo ele, a vocação para inovação está no DNA da Argo Seguros. “Prova disso, é que somos a seguradora com maior quantidade de seguros de Responsabilidade Civil no Brasil, com mais
de 40 categorias atendidas”.
De um ano para cá, a companhia lançou o Home Office Protegido, “primeiro seguro a cobrir os equipamentos das empresas que
tiveram que ser alocados na casa dos colaboradores por conta da
pandemia”, e o Bike Mulher, “um dos poucos seguros existentes
no Brasil desenvolvido especificamente para o público feminino”.
Mais recentemente, foi a vez do RC Condutor, primeiro produto
vinculado à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

NOVAS SOLUÇÕES

Desde a chegada da Argo no Brasil, em 2012, eles já trabalhavam com seguros digitais. “Costumamos dizer que ela já
nasceu digital, sendo uma das primeiras companhias do país
a operar dessa forma, sempre buscando a digitalização de
processos, algo que era bastante inovador para aquela época.
Temos um DNA de pioneirismo e desde sempre investimos pesado em tecnologia”.
Em 2020 foi lançado o Argo Digital, o novo ambiente de negócios da Argo e, mais recentemente, disponibilizadas todas as
abril2021

ferramentas e melhorias para facilitar
o dia a dia do corretor. “E nós estamos
desenvolvendo soluções que permitam
aos corretores maior liberdade e facilidade para que eles ampliem seu leque
de opções e oportunidades. A ideia é
desburocratizar os processos ao máximo, facilitando o desenvolvimento de
negócios, para que todos possam vender mais, em menos tempo”, antecipa.
Recentemente, foi colocada à disposição dos corretores uma série de ferramentas. “Uma delas é a Renovação Antecipada, que permite ao cliente renovar
até cinco dias antes do término de vigência da apólice com um percentual de desconto diferenciado, exceto para aqueles
tiveram sinistro nos últimos anos”.
No Argo Digital, o corretor pode ajustar sua própria comissão de venda,
permitindo que ele ofereça a melhor
condição ao seu cliente, dentro da sua
estratégia comercial. “Anteriormente
não havia mínimo e o limite era 15%.
Agora ele pode escolher entre 0,1% e
20%”. Outra novidade é o endosso digital para bikes, disponíveis para alteração de dados básicos; substituição de
bike e de peças, por exemplo.

APRENDIZADO

Com a pandemia, Pereira comenta
que tivemos um ano de muito sofrimento pessoal, em virtude das vidas
perdidas, mas ao mesmo tempo foi um
ano de muito aprendizado. “Nunca na
nossa vida dependemos tanto da tecnologia para nos mantermos conectados e próximos, quando fisicamente
era impossível”.
Para ele, esse foi o principal ensinamento dessa pandemia. “Plataformas
digitais de distribuição de seguros ágeis,
simples e confiáveis passam a ser cada
vez mais uma obrigação para sobrevivência, e não mais um diferencial”.
Ele acrescenta que na subscrição de
riscos mais complexos, essas plataformas digitais devem ser o alicerce para
aumento da eficiência e produtividade.
“Aumentará o nível de exigência dos
clientes e parceiros comerciais no seu
atendimento e na oferta de produtos
customizados, completos e ágeis. Isso
só será possível se for fundamentado
em tecnologia de ponta”, conclui.
revistacobertura.com.br 7
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Com a mudança de comportamento
do consumidor, seguradoras
oferecem produtos mais enxutos e
facilidades de pagamento, além de
uma comunicação mais fácil e direta

Carol Rodrigues

D

urante muitos anos, o carro próprio simbolizou um
sonho para os consumidores. Com o tempo, o carro
passou a competir com o uso crescente de meios alternativos como bicicletas, patinetes e aplicativos como Uber.
Além disso, mais pessoas optavam
pelo transporte público por uma série
de motivos, desde o trânsito à preocupação com o aquecimento global.
No entanto, a pandemia causada pela
covid-19 colocou a segurança no centro
das escolhas e, com isso, um indício de
mudança de comportamento, que pode
ajudar a desenhar o futuro do seguro
automóvel. Afinal, embora governos
estabeleçam lockdowns para tentar
conter o avanço do vírus, muito pouco
é feito para evitar aglomerações nos
meios de transportes públicos, um dos
grandes focos de contaminação.
De acordo com pesquisa do Datafolha,
publicada em outubro de 2020, o critério dos brasileiros na hora de escolher
um meio de transporte mudou, considerando em ordem de importância:
o grau de aglomeração (29%); a segurança que o transporte oferece (20%);
e, empatados com 14%, a facilidade de
acesso ao meio e o risco de contaminação. “Com isso, o carro próprio passou,
8
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sim, a ter a preferência das pessoas
para a realização dos deslocamentos
necessários. Por outro lado, as restrições econômicas ocasionadas pela
pandemia reforçaram a necessidade
de seguros enxutos, adequados à atual
realidade”, ressalta Marcelo Moura, diretor de Auto, Massificados e Analytics
da HDI Seguros.
Como o perfil do segurado foi alterado, as companhias se movimentaram
para ofertar o produto e as condições

que melhor o atendam. É o caso da
Tokio Marine. “A forma como construímos o portfólio e geramos facilidades
para esse consumidor, em forma de pagamento e com uma contratação mais
digital e uma comunicação mais próxima, fez com que atraíssemos esse público, que não necessariamente estava
dentro do mercado de seguros”, destaca Luiz Padial, diretor de Automóvel da
Tokio Marine, que investe em produtos
mais enxutos com preços mais acessí-

“A pandemia trouxe novas práticas

para a rotina do segurado e, com isso,
o seguro auto deve estar alinhado às
prioridades eleitas por ele. Segurança,
comodidade e facilidade deverão estar
no topo da lista de quem procurar um
seguro para o seu automóvel”
Marcelo Moura, diretor de Auto, Massificados e Analytics da HDI Seguros
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“Temos batalhado para tirar o ‘segurês’

e tornar o seguro mais amigável e
fácil para o consumidor. Fazendo isso,
iremos facilitar ainda mais a jornada do
corretor, para que ele, de fato, vá em
busca de novos perfis e segmentos”
Luiz Padial, diretor de Automóvel da Tokio Marine

veis há dez anos.
David Beatham, diretor-executivo
de Automóvel, Massificados e Vida da
Allianz Seguros, acredita que tem acontecido um maior uso do automóvel,
sendo uma alternativa durante a pandemia, uma vez que as pessoas estão
preocupadas com a saúde. Em relação
ao perfil do segurado, o executivo diz
observar uma procura por produtos
que atendem a uma necessidade mais
aderente ao momento, especialmente
em termos financeiros. “Vemos uma
mudança nas contratações, com clientes optando por não adquirir o carro
reserva e escolhendo a franquia normal
– itens que impactam diretamente o
preço final do seguro.”

Para o vice-presidente de Produtos
& Analytics da Liberty Seguros, Rafael
Citelli, a pandemia simboliza um divisor

de águas para o seguro automóvel. “O
mercado precisou se reinventar pensando no novo comportamento do consumidor que, por conta da pandemia,
sai menos de casa e tem uma outra
relação com seu automóvel agora. Por
isso, é preciso pensar em alternativas
que ofereçam mais vantagens e melhor
custo benefício para cada cliente, sem
deixar de lado coberturas completas e
serviços assistenciais de qualidade”.
Há uma tendência pela busca do carro
particular, tendo em vista os riscos de
exposição do transporte coletivo. “Observamos outras alternativas para ter
o transporte individual como os carros
por assinatura. Além das seguradoras,
vimos algumas montadoras criando
esse produto”, comenta Helio Opipari
Jr., presidente da Aconseg-SP.
O carro por assinatura implica a

contratação por um período determinado, mediante pagamento de uma
taxa mensal com todas as despesas
como impostos e seguros embutidos
em um pacote.

FROTA ENVELHECIDA
X CARROS NOVOS

O recrudescimento no Brasil da
pandemia em 2021, que gerou o retorno de medidas restritivas, fez com
que o setor automobilístico voltasse
a enfrentar desafios.
Segundo o presidente da Aconseg-SP,
a entrada de seguros de veículos novos
Marcelo Moura
HDI Seguros
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Luiz Padial
Tokio Marine
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“Observamos outras alternativas

para ter o transporte individual
como os carros por assinatura. Além
das seguradoras, vimos algumas
montadoras criando esse produto”
Helio Opipari Jr., presidente da Aconseg-SP
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de seguro de danos.
“Isso torna possível a customização de
coberturas e o desenvolvimento de clausulados que facilitem ainda mais o entendimento das condições contratuais por
segurados e beneficiários”, diz o diretor da
HDI que, nos últimos dois anos, investiu
mais de R$ 400 milhões em digitalização,
tecnologia e novos processos.
A Tokio relança o auto popular, um
seguro até 35% mais barato que o tradicional. “Agora, estamos fazendo uma
nova abordagem de venda, que é ‘pague pelo tempo em que ficou protegido’,
ou seja, se o cliente deseja cancelar o
seguro, ele não é multado”, diz Padial.
Dessa forma, a companhia quer
acessar um novo perfil de consumidor. “A partir do momento em que você

fala para o cliente que ele pode fazer
o seguro sem penalidade, dá mais liberdade a ele”, comenta o executivo
da companhia, que envolve clientes e
assessorias no trabalho, visando melhorar a jornada do cliente dentro do
universo do seguro e atrair o público
de 70% que está fora do setor.
Ainda no primeiro semestre, a Tokio
prevê o lançamento de um produto que
vai facilitar ainda mais o entendimento
do consumidor. “Temos batalhado para
tirar o ‘segurês’ e tornar o seguro mais
amigável e fácil para o consumidor. Fazendo isso, iremos facilitar ainda mais
a jornada do corretor, para que ele, de
fato, vá em busca de novos perfis e
segmentos”, explica Padial.
Segundo Beatham, a Allianz segue

Foto | Tulio Vidal

está um pouco mais difícil. “As vendas de veículos novos baixaram. Com
o agravamento da pandemia, algumas
fábricas estão fechando e há a falta de
peças. Então, o mercado de seguros
novos está um pouco comprometido”.
O desafio do setor aumenta na medida em que as vendas de carros novos não deslancham. Segundo dados
da Federação Nacional da Distribuição
de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgados em março deste ano,
os emplacamentos de veículos novos,
considerando todos os segmentos automotivos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas,
implementos rodoviários e outros), somaram 242.080 unidades, o que representa uma retração de 17,48%, na comparação com fevereiro do ano passado
(293.357 unidades).
Com a queda nas vendas e o envelhecimento da frota, cabe às seguradoras
reinventarem as apólices para ampliar
a aceitação do seguro. “É uma tendência ter produtos mais enxutos”, reforça
o presidente da Aconseg-SP.
No popular, para veículos de passeio,
a Tokio Marine aceita até 25 anos de
uso. “Como a frota está envelhecendo,
temos que dar opções a todos. É necessário criar um portfólio amplo para que
soframos menos. Esta foi uma leitura
acertada no passado”, comenta Padial.
Inclusive, produtos simples tendem
a ganhar mais espaço, por conta da
publicação da Circular Susep nº 621,
em 12 de fevereiro de 2021, que permite promover a simplificação e a flexibilização da estrutura dos contratos

David Beatham
Allianz Seguros

Helio Opipari Jr.
Aconseg-SP
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com iniciativas voltadas à manutenção
das renovações internas e externas e
estratégias de captação de novos segurados. “Somente 30% da frota brasileira é segurada e nos permite visualizar
o potencial no mercado nacional ainda
nesse sentido.”
“Temos trabalhado para tornar nossos produtos mais atrativos, trazendo
mais benefícios, coberturas diferenciadas e, principalmente, maior flexibilidade”, diz Citelli.
Para isso, a Liberty também está focada em desenvolver novas ofertas que
sejam mais aderentes aos consumidores nesse momento. “O Auto Controle
é um exemplo de produto inovador, que
vem atender a um perfil de motorista
que não se sentia atraído pelos seguros

FLEXIBILIDADE GARANTE NEGÓCIOS
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“Vemos uma mudança

nas contratações, com
clientes optando por não
adquirir o carro reserva
e escolhendo a franquia
normal – itens que
impactam diretamente
o preço final do seguro”
David Beatham, diretor-executivo de Automóvel,
Massificados e Vida da Allianz Seguros
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Segundo Helio Opipari Jr., presidente da Aconseg-SP, movimentos importantes realizados pelas seguradoras em 2020 contribuíram para os
corretores manterem os seus negócios.
Foi o caso da Allianz, cuja estratégia foi equilibrar produtos atrativos e preços competitivos. A companhia flexibilizou os métodos de pagamento em até 10 vezes, sem
juros, no cartão de crédito. Além disso, em novembro de 2020, a companhia apresentou uma série de inovações em coberturas e assistências do seguro automóvel.
“Uma das novidades apresentadas foi a cobertura exclusiva de Responsabilidade
Civil Facultativa, sem a cobertura para casco, para os produtos Auto, Moto e Caminhão. Em relação à franquia, a Allianz disponibilizou três opções: isenção de franquia, reduzida ou normal. A isenção de franquia é destinada a todos os segurados,
homens e mulheres, e voltada aos carros de passeio ou pick-ups, desde que o valor
do reparo seja maior do que o identificado na apólice”, descreve David Beatham.
Segundo ele, a companhia também incrementou as opções de assistências
24 horas, com três planos, e de contratações de guincho, e a contratação
do carro reserva passou a ser opcional. “Lançamos, no fim de março, o Frota
Fácil Digital, com cotação, emissão e processo de vistoria 100% digitais.”
No início de 2020, a HDI lançou a solicitação de carro reserva direto no aplicativo do segurado. Além disso, adotou mudanças e ajustes para apoiar corretores e
clientes, garantindo a manutenção do valor pago no ano anterior para renovações.
“Também foram implementadas formas de pagamento em 10 vezes sem juros
para a modalidade cartão de crédito, ampliação de validade das cotações de seguros novos e renovações congêneres para dez dias corridos, além da ampliação de
cobertura após o término de vigência, nos casos de renovação, de cinco para sete
dias, desde que a vigência original da apólice fosse mantida”, diz Moura.
Os processos de vistoria prévia, aviso e acompanhamentos de sinistros, solicitação de assistência 24 horas, solicitação e agendamento de serviços de
reparos e troca de vidros e retrovisores, assim como o processo de retirada
de carro reserva, passaram a ser realizados por meios 100% digitais, seja
pelo App HDI, seja pelo Portal do Segurado ou via WhatsApp.
No quesito facilidade de pagamento, a Tokio trabalha com o conceito
de mensalização do seguro, com parcelamento em 12 vezes no cartão
de crédito. “Isso tem feito uma diferença significativa. A segmentação,
atrelada ao parcelamento, muda muito”, reforça Padial.
Em 2020, a Tokio incluiu a cobertura de Carta Verde, seguro obrigatório para transitar nos países do Mercosul, e criou uma cobertura exclusiva de indenização integral.
Para atender as necessidades dos clientes, de ter um produto com melhor
custo benefício, personalizado, mas com as mesmas vantagens de um
seguro completo, a Liberty lançou o plano piloto do Auto Controle, inicialmente em São Paulo, onde os clientes poderão economizar de 15% a 50%
e pagar por quilômetros rodados. “Já para os clientes mais sensíveis a preço, temos a opção da Aliro, marca da seguradora com foco em clientes que
buscam seguros mais simplificados e acessíveis, sem abrir mão da qualidade. O cliente pode escolher entre os pacotes P, M ou G, de acordo com sua
necessidade com coberturas de colisão, roubo, incêndio, danos a terceiros,
acidentes pessoais e serviços de assistência 24h”, explica Citelli.
Inclusive, em 2020, a seguradora promoveu algumas melhorias nos produtos
da Aliro, como a indenização de até 100% da tabela FIPE em casos de roubo e
furto e as condições de pagamento mais flexíveis, como a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes sem juros, débito em conta e cartão de crédito, que
passam a ser oferecidas no Aliro Seguro Auto P. Além disso, a companhia disponibilizou a cobertura de Proteção Pequenos Reparos de forma gratuita para
todos os clientes com apólices de automóveis que contratarem as assistências
Vidro Completo ou Vidro Completo com Teto Solar, e lançou o + Liberty, e um
clube de vantagens que oferece uma experiência de qualidade para os clientes
mesmo quando eles não precisam dos serviços da companhia.
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“O mercado precisou se reinventar

Rafael Citelli
Liberty Seguros

tradicionais”, acrescenta.
Para o diretor da HDI, alinhado às novas práticas do cotidiano, o futuro do
seguro automóvel está cada vez mais
centrado nas pessoas, em suas preferências e em tudo o que envolve a sua
vida cotidiana, ou seja, “um seguro personalizado, em que o segurado pode
escolher exatamente as coberturas, as

pensando no novo comportamento do
consumidor que, por conta da pandemia,
sai menos de casa e tem uma outra
relação com seu automóvel agora. Por
isso, é preciso pensar em alternativas
que ofereçam mais vantagens e melhor
custo benefício para cada cliente”
garantias e os ramos de que precisa,
deixando de pagar por coberturas que,
em sua rotina, não são necessárias”.
Contudo, esse é o momento de as
companhias moldarem os serviços de
acordo com os novos hábitos de consumo e mobilidade. “A jornada do cliente
será, mais do que nunca, o ponto de
partida para oferecermos serviços que

SEGURO PARA VEÍCULOS HÍBRIDOS E ELÉTRICOS
Na Europa, a Ford divulgou que a sua linha
de carros será toda
elétrica até 2030. Essa
tendência do exterior
está avançando no Brasil, ainda que timidamente. Segundo a Associação Brasileira
do Veículo Elétrico (ABVE), as vendas de carros híbridos e
elétricos cresceram 66,5% em 2020, em comparação ao ano
anterior. Esse recorde de vendas do segmento vem refletindo nos demais setores, como o mercado de seguros. Na
Youse, plataforma de seguros digital, a venda média mensal
de coberturas para híbridos e elétricos dobrou em 2020.
Com seguro auto disponível para veículos que custam até
R$200 mil, conforme a tabela FIPE, a Youse cobre os modelos Ford Fusion, Renault Zoe, Toyota Prius, Volkswagen Golf
GTE e Chery Arrizo 5E. “Não fazemos distinção de carros híbridos e elétricos para veículos convencionais, ou seja, oferecemos as mesmas opções de coberturas e assistências”,
antecipa Nícolas Ferrara, especialista de seguros na Youse.
12 revistacobertura.com.br

sejam relevantes e atendam às necessidades desse cliente. A pandemia
trouxe novas práticas para a rotina do
segurado e, com isso, o seguro auto
deve estar alinhado às prioridades eleitas por ele. Segurança, comodidade e
facilidade deverão estar no topo da lista
de quem procurar um seguro para o seu
automóvel”, afirma o diretor da HDI.

AZUL SEGUROS OFERECE
CANAIS DE AUTOATENDIMENTO
O site da Azul Seguros oferece, para corretores e segurados, o
acesso a canais de autoatendimento, com uma variedade de serviços
de acionamento e consultas, totalmente on-line. O serviço traz soluções para questões relacionadas a
financeiro, apólice e sinistro em seu
site, trazendo praticidade e agilidade ao segurado.
“Disponibilizamos serviços que auxiliam na autonomia e praticidade para nossos clientes e corretores”, diz o diretor-executivo da Azul Seguros, Gilmar Pires, sobre os autosserviços
que correspondem hoje a aproximadamente 30% do volume
total de atendimentos na Azul Seguros, entre ferramentas de
autoatendimento, chatbots, canais de atendimento telefônico, via chat ou WhatsApp.
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líderes em ação

Antonio Trindade
FenSeg

PROTAGONISMO NAS
DECISÕES DO SETOR
Antonio Trindade, presidente da FenSeg, comenta a
participação ativa da entidade nas transformações do
mercado e a importância da parceria entre seguradoras
e corretores no novo momento

Thais Ruco

A

Federação de Seguros Gerais (FenSeg) tem sido protagonista do processo de
desenvolvimento do setor:
com 13 grupos e mais de 90 ramos,
possui uma comissão técnica para cada
grupo, cuidando de suas atividades e
interesses. Trabalha ainda pelo estímulo à inovação e ao desenvolvimento de
novos produtos e serviços, bem como
contribui para o avanço dos modelos
regulatórios no setor de seguros.
Antonio Trindade, presidente da FenSeg, comenta que a entidade atuou ativamente nas recentes transformações
no âmbito regulatório, que, em sua visão,
podem levar o mercado de seguros a um
novo patamar de evolução. “A Susep tem
buscado simplificar as normas que regem
o mercado de seguros, retirando amarras
que existiam no desenvolvimento, no
registro e na oferta de novos produtos.
Todas as mudanças foram precedidas de
consultas públicas, com a participação
ativa da FenSeg”, garante. “A Federação
mantém diálogo estreito com o corpo
técnico da Susep, sempre muito colaborativo e disposto a encontrar soluções
efetivas, e também com os demais participantes do mercado”.
As mudanças atingem os Seguros
Massificados, Grandes Riscos e Seguros de Responsabilidade Civil. “O órgão
regulador oferece soluções ancoradas
nas melhores práticas da supervisão
principiológica baseada em risco”, acredita. “O que se observa é o aperfeiçoamento do arcabouço regulatório – e
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não a simples eliminação de exigências.
Em cenário de grandes desafios, como
o atual, as iniciativas contribuem para
engrandecer o setor de seguros”.
Para o dirigente, os corretores terão
papel central na adequação do mercado às normativas da Susep, na medida
em que o consumidor vai precisar de
uma venda mais consultiva. “Com a liberdade das seguradoras para oferecer
combos e seguros customizados, os
corretores serão consultores capacitados a analisar a viabilidade dos novos
produtos. Diante de um mercado em
constante evolução, o conhecimento
desses profissionais a respeito das necessidades e demandas dos segurados
será de vital importância para a comercialização e a distribuição dos novos
produtos de seguros. Então, a relação
com as seguradoras deve se estreitar
ainda mais para levar uma nova percepção do mercado à ponta final dessa
cadeia de negócios”, aponta.
A parceria do
corretor com as
seguradoras já
havia ganhado
destaque durante a pandemia. “O período reforçou de
modo cristalino
a importância
do seguro na
vida das pessoas, como for-

ma de proteger o que elas têm de mais
valioso. Com a crise sanitária e econômica, o risco de perdas ganhou nova dimensão e a necessidade de mitigá-los
tornou-se mais urgente”.
Segundo Trindade, a pandemia confirmou a resiliência e a capacidade de
superação do setor de seguros, que
fechou 2020 com crescimento de 1,3%.
Já o segmento de Danos e Responsabilidades avançou 3,5% em relação ao
ano anterior, mostrando a clara preocupação do consumidor em preservar
o seu patrimônio. Para comparação, o
PIB nacional recuou 4,1%.
O desenvolvimento de produtos sob
medida também ganhou força para
atender às necessidades individuais do
consumidor. Sendo o corretor quem conhece as necessidades e demandas dos
clientes, ele terá papel de destaque na
adequação dos novos produtos a serem
ofertados pelas seguradoras.

“Com a liberdade das seguradoras

para oferecer combos e seguros
customizados, os corretores serão
consultores capacitados a analisar
a viabilidade dos novos produtos”
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DADOS PROTEGIDOS
COM O SEGURO DE
RISCOS CIBERNÉTICOS
Cresce a procura e a contratação de proteção para as
informações digitais, principal ativo das empresas hoje

Thais Ruco

O

Brasil está em processo
de conscientização sobre
a importância de proteção
face aos riscos digitais, e a
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
ajudou a acelerar a adoção de medidas
de segurança dentro das empresas e
da sociedade como um todo. O crescimento do e-commerce, a necessidade
de trabalho remoto como medida de
proteção contra a covid-19, as aulas
on-line, entre outros fatores, também
ampliaram a atuação e a oferta de seguros cibernéticos.
Este produto está em franco crescimento no Brasil, o que é evidenciado
pelo aumento exponencial do volume
de prêmios emitidos. Segundo a Susep, o total de prêmios emitidos mais
que dobrou em pouco mais de um ano,
saltando de cerca de R$ 21 milhões em
2019, para R$ 43 milhões em 2020. O
avanço do seguro cibernético também é
refletido na consolidação de players no
mercado – em especial, seguradoras
com forte presença em linhas financeiras – e no aumento do apetite do mercado ressegurador.
“O seguro cibernético vem crescendo
substancialmente no Brasil a uma taxa
de mais de 100% ao ano. Essa é uma
perspectiva não apenas local, mas global”, diz Marco Mendes, especialista em
Risco Cibernético da Aon Brasil. “Trata-se de um seguro que atinge a marca
dos US$ 7 bilhões de prêmio emitido.
14 revistacobertura.com.br

Além disso, a procura e os questionamentos sobre o seguro só crescem. Podemos observar um crescimento anual de 150% no volume de
novas consultas a respeito do seguro desde o fim de 2018”.
Para Marta Schuh, superintendente
de Riscos Cibernéticos da Marsh, o mercado está bem aquecido e os clientes
perceberam a importância de gerenciar
e mitigar o risco cibernético. “Na Marsh a
curva de crescimento de demanda pelo
produto tem sido de forma exponencial,
cerca de 300% se comparado a 2019”.
“No ano passado registramos um
crescimento de 101,1% na demanda
pelo seguro para riscos cibernéticos,
produto que integra nosso portfólio de

Marco Mendes
Aon Brasil

Linhas Financeiras”,
informa Carol Ayub,
superintendente de Produtos Financeiros da Tokio
Marine Seguradora.
“É natural que, nos próximos anos,
essa expansão seja acompanhada da
diversificação das coberturas oferecidas, o que pode ser alavancado pela
flexibilização das regras aplicáveis a coberturas de grandes riscos e a seguros
de responsabilidade civil”, acredita Thomaz Kastrup, sócio do escritório Mattos
Filho, responsável pela prática de Se-

Marta Schuh
Marsh
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guros, Resseguros e Previdência
Privada. Para ele, preocupa
apenas o fato de, tendo
em vista o aumento no
volume de incidentes de segurança cibernética ocorridos
desde o início de
2020, esse produto
possa entrar no que
o mercado chama
de “hard market”,
decorrente de um
aumento significativo na respectiva taxa de
sinistralidade.
A LGPD também foi responsável pelo aumento da procura por
esse tipo de seguro,
da mesma forma como
ocorreu na Europa com o advento da GDPR. “Diante da entrada da
LGPD, empresas precisam demonstrar ao órgão competente quais dados
foram impactados e isso requer o envolvimento de uma empresa de perícia
digital o qual o seguro pode custear.
Além disso, as empresas precisarão de
apoio jurídico e de assessoria para tratar do incidente. Neste caso, a apólice
respalda esses custos e tem painéis
com prestadores de serviços qualificados para dar uma resposta com maior
celeridade”, afirma Marta. Outras coberturas que o seguro ampara são
custos relacionados à reconstrução

Carol Ayub
Tokio Marine Seguradora
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sistêmica, danos a terceiros e possíveis
multas incluindo a multa da LGPD desde que não tenha negligência ao cumprimento a lei.

PRODUTO PARA
TODA EMPRESA E
TODO CORRETOR

Qualquer empresa pode contratar seguro para riscos cibernéticos, quer sejam empresas nacionais, multinacionais
ou PMEs. “Com o amadurecimento das
coberturas disponíveis e a diversificação das seguradoras envolvidas em sua
oferta, espera-se que os seguros se
popularizem em todos os segmentos
econômicos. A avaliação que precisa ser
feita pela companhia interessada nesse
tipo de produto é a sua exposição a incidentes de hacking e ransomware perante suas atividades e o tipo de informações/documentos que armazena no
seu dia a dia”, diz o sócio do Mattos Filho.
“Na Marsh temos clientes de pequeno
porte até as super corporações. O impeditivo de contratação a esse seguro
se dá na falta de controles adequados
ao risco, na não adoção de políticas de
segurança de proteção de dados, ferramentas de proteção e processos”, revela Marta, ao frisar que o seguro não é
um substituto das melhores práticas de
cyber segurança e, sim, aliado no infeliz
evento de um incidente incorrer, uma
vez que mesmo adotando essas práticas não há 100% de garantias de não se
tornar vítima de um cyber criminoso.
O perfil do cliente que busca esse tipo
de produto é muito variado. “Na Tokio

Thomaz Kastrup
Mattos Filho

Marine, por exemplo, nós desenvolvemos o Tokio Marine Riscos Digitais com
foco nas Pequenas e Médias Empresas.
Porém, este produto também pode ser
contratado por companhias de maior
porte, uma vez que toda empresa que
armazena dados digitais está exposta
a riscos. Em nossa experiência, temos
percebido o interesse desde pequenas
empresas até Sociedades Anônimas,
com exposição no mercado de capitais nacional e estrangeiro. Também há
grande heterogeneidade na atividade
das empresas: desde pequenos escritórios locais até grandes grupos financeiros e petroquímicos”, afirma Carol.
É fundamental que os corretores de
seguros busquem aprender sobre o
tema, a atuação dos hackers e a legislação em vigor, entre outros pontos.
“Ninguém melhor do que o corretor, que
desempenha o papel de consultor de
proteção, para conscientizar os clientes sobre a necessidade de proteger os
ativos digitais da empresa, bem como
informações de terceiros e colaboradores”, aponta a superintendente.
Na visão de Thomaz Kastrup a atuação de corretores no ramo de seguros
cibernéticos em parceria com especialistas (tais como consultores técnicos
e escritórios de advocacia) é altamente recomendável. “Por se tratar de um
assunto muito técnico e que está em
constante mutação, é importante se
especializar e se manter atualizado no
tema de proteção de dados, compreendendo as particularidades da cobertura
comercializada e os tipos de incidentes
de segurança cibernética que podem
ocorrer”, justifica.
“O mundo hoje é feito de dados. Eu
diria que esse é um dos bens mais valiosos que uma companhia tem”, enfatiza Mendes. “É a partir da informação
coletada no dia a dia, com base em suas
operações e relações, que uma empresa tem a chance de tomar melhores decisões para seu futuro”. Para aproveitar
as oportunidades de negócios, o corretor deve orientar as empresas que ter
esses dados comprometidos pode fazer
com que tenham que lidar com questões de imagem e confiança, questões
regulatórias e, até mesmo, processos.
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De casa para fora e com expertise internacional,
Liberty Seguros inova de acordo com os novos tempos

Karin Fuchs

A

tenta aos novos tempos, a Liberty Seguros tem
investido continuamente para que cada jornada encante o cliente e o corretor, sempre com
um olhar para a inovação e o digital. “O intuito é levar uma oferta e abordagem adaptadas para cada
cliente, em seus diferentes momentos de vida. Entendemos que flexibilidade e agilidade deveriam também estar
disponíveis nos nossos produtos”, afirma a CEO da companhia, Patricia Chacon.
Entre as inovações mais recentes, ela destaca o Meu Momento de Vida, plataforma lançada em setembro de 2020,
100% digital, que foi cocriada com os corretores parceiros
da companhia, e o Liberty Auto Controle. “A plataforma
tem como objetivo facilitar a compra e venda do seguro
de vida, tanto para clientes quanto para corretores, viabilizando o processo de contratação do produto de forma
didática, ágil e personalizada. Nela, os clientes podem personalizar todos os valores de coberturas de acordo com
sua necessidade”.

SOLARIA LABS

Todos os projetos de inovação da Liberty Seguros são
construídos com metodologias de experimentação e piloto, e sempre envolve corretores e clientes ou potenciais
clientes. “Assim, conseguimos testar as soluções e fazer
melhorias de forma rápida, garantindo uma maior assertividade quando o produto é, de fato, lançado”, acrescenta.
Tanto para o Meu Momento de Vida, quanto para o
Auto Controle, é utilizada a do Solaria Labs, laboratório
de inovação da Liberty, trazido para o Brasil em 2019,
responsável pelos maiores projetos de disrupção da
companhia no mundo. “Para o Meu Momento de Vida,
pesquisamos mais de 1000 consumidores e mais de
300 corretores e para o Auto Controle, mais de 500 consumidores foram pesquisados”.
Segundo ela, ter um laboratório de inovação que está
presente em outros países, permite experimentar as soluções em outros mercados e trocar as experiências mais
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facilmente. Tanto que o Meu Momento de Vida foi lançado
primeiro em Hong Kong e Singapura, e o Auto Controle teve
lançamento inicial em algumas regiões dos Estados Unidos.
Entre o desenvolvimento dos projetos até eles serem postos
em prática, justamente pela experimentação em outras regiões, no Brasil eles foram desenvolvidos e lançados de forma
mais rápida no mercado. “Além disso, na Liberty já trabalhamos há muitos anos com uma área especializada em acelerar
projetos e promover transformações que contribuam para o
crescimento da companhia, utilizando ferramentas como lean
e agile, além de a maioria dos projetos hoje serem desenvolvidos em formato de squads, envolvendo diversas áreas da
companhia”, comenta.
Patricia diz que ambos os produtos, Meu Momento de Vida e
o Auto Controle, lhes abrem possibilidade de oferecer opções
para clientes que buscam por personalização ou que não se
sentem atendidos por seguros tradicionais do mercado, o que
contribui para o crescimento da companhia.
“Até o momento, contabilizamos mais de 300 mil acessos na
plataforma do Meu
Momento de Vida,
e os corretores que
utilizam a ferramenta já tiveram
um aumento de
50% em suas vendas. Como o Auto
Controle ainda está
em fase de projeto
piloto somente na
região metropolitana de São Paulo, o que sabemos
são dos feedbacks
que
recebemos
Patricia Chacon
Liberty Seguros
dos corretores, até
o momento, muito
positivos”, conclui.
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papo com broker

Com um time de jovens executivos liderado por
Heverton Peixoto, a corretora superou turbulências
e quer se tornar referência em três vertentes

m 2017, Heverton Peixoto foi convidado para promover a transformação digital da Wiz Soluções. Em
2018, ele assumiu como CEO. “A missão era criar um
conglomerado a partir do que a empresa era, a corretora da Caixa Econômica Federal. Montamos a arquitetura e
o modelo de gestão para possibilitar uma diversificação. Criamos uma holding de 12 empresas, com 16 operações distintas, e com uma visão muita clara de cada executivo em seu
escopo. Nós não concorremos entre nós”, afirma.
De lá para cá, Peixoto e equipe enfrentaram turbulências e
as administraram bem. “Em 2018, fomos informados do fim
do contrato com a Caixa Econômica Federal, que era 100% da
receita da companhia. O banco decidiu mudar o modelo comercial, após parceria de tantos anos, na qual fizemos tanta
diferença no seu balcão”.
Desde o anúncio, mais de seis novos contratos com clientes foram firmados pela Wiz, entre eles com o Inter, o BMG
e o Itaú, e mais recentemente com a rede de concessionários da Fiat. Um vínculo com a CAOA está em negociação.
“Em 2020, a Wiz faturou R$ 905 milhões. Em dois anos,
seremos maiores do que éramos antes de perdermos o
contrato com a Caixa”, prevê.
No final do ano passado, a Polícia Federal trouxe à tona
investigação envolvendo ex-funcionários da gestora de
canais de distribuição de seguros e produtos financeiros.
“Nunca me esquecerei de 26 de novembro. Estava no avião
quanto recebi a informação de que sofríamos busca e apreensão. Imediatamente trouxemos um comitê de apuração
independente, com total autonomia, reportando ao Conselho de Administração, para apresentar a verdade dos fatos.
Defendemos que a companhia não ganhou nada e não houve desvio para político em contratos”.
Peixoto lembra que quando assumiu a Wiz, por mais que
existissem contratempos, nada se comparava a esse escândalo. “Não antevíamos que problemas do passado, que não
pertenciam a essa gestão, afetaria um time de jovens diretores, promovidos ou convidados por mim”.
A companhia conseguiu reverter o cenário. “No nosso mercado, credibilidade é tudo. Tem que ter muita força de espírito e
energia para dizer: isso não nos pertence, aconteceu em outra
gestão. Em quatro meses, recuperamos 80% dos contratos e
conquistamos novas contas”, afirma.
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Heverton Peixoto
Wiz Soluções

BAGAGEM

A forma como Peixoto lidera na Wiz tem correlação com a
bagagem que ele traz de 13 anos no mercado de seguros, incluindo passagem pelo Grupo Amil, além dos sete anos em
que atuou como consultor na McKinsey e conviveu com 38
ambientes corporativos distintos.
“Não me via como consultor e decidi que usaria o período
como escola. Auxiliei no reposicionamento estratégico do Itaú
Seguros, ajudei na fusão com o Unibanco Seguros, depois fiz
projetos específicos para o mercado de seguros. Aprendi que o
melhor negócio do mundo não fica em pé se não tiver cultura e
gestão que defendam meritocracia, inovação e paixão”.

PRÓXIMOS PASSOS

E

Karin Fuchs

A meta da Wiz agora é se notabilizar cada
vez mais como referência em três frentes:
na distribuição de seguros e crédito
para instituições financeiras, mercado
imobiliário e automotivo. “Já temos projetos
tanto de aquisições quanto de plataformas
que estão desenhadas para simplesmente
nos tornarmos líderes absolutos nessas
três vertentes. A Wiz terá mais de 30%
de market share no Brasil, excluindo os
grandes bancos”, conclui.
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negócios & empresas
LIBERTY DESENVOLVE SEGURO
PAGO POR QUILOMETRAGEM
Com o objetivo de experimentar um conceito totalmente relevante para
os tempos que estamos
vivendo e trazer para o
Brasil uma experiência
de mais de dez anos nos
EUA, pioneiros no desenvolvimento de produtos de UBI - usage based insurance, ou
seguro baseado no uso -, a Liberty Seguros anunciou seu novo
projeto piloto para automóveis: o Liberty Auto Controle.
O projeto está sendo desenvolvido e pilotado pelo laboratório de inovação da Liberty Mutual, o Solaria Labs, trazido ao
Brasil em 2019, responsável pelos maiores projetos de disrupção da companhia no mundo. "Entendemos que a relação
dos consumidores com seus automóveis mudou muito com a
pandemia, por isso apostamos no Liberty Auto Controle como
uma ótima opção para quem utiliza pouco o carro, mas não
abre mão de ter um seguro completo. Por enquanto, o projeto
piloto está sendo testado na região metropolitana São Paulo
para que possamos ouvir o que os nossos segurados e corretores têm a dizer do novo modelo e analisar a expansão para
todo o território nacional”, explica José Mello, Head de Inovação da unidade brasileira do Solaria Labs.

CAMPANHA CORRIDA DE PONTOS
A Sompo Seguros S.A. lançou a
campanha Corrida de Pontos, que
deve incrementar os ganhos dos
parceiros corretores de seguros na
venda dos seguros Sompo Auto.
Por meio da iniciativa, a cada parcela recebida do seguro Sompo
Auto por meio da plataforma de
pagamento Sompo Pay, o corretor
é beneficiado com pontos Livelo. A
cada R$ 1 de comissão gerada, o
corretor recebe um ponto do programa de recompensas
Livelo, que beneficiam o usuário com mais de 800 mil opções de resgate em viagens, produtos e experiências.
“A campanha Corrida de Pontos chega para trazer mais
condições para que os corretores de seguros possam dinamizar seus ganhos ao negociar o pagamento do seguro
por meio da Sompo Pay”, observa Marco Aurélio dos Santos, superintendente financeiro da Sompo Seguros. “A
plataforma Sompo Pay foi lançada no início de 2021 com
o intuito de trazer ainda mais facilidades e opções para o
segurado contratar o seguro Sompo Auto ao mesmo tempo em que contribui para que o parceiro corretor de seguros amplie as oportunidades de negócios”, complementa.
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NOVIDADES NO APP E PAGAMENTO VIA PIX
A Liberty Seguros adicionou mais uma funcionalidade
em seu aplicativo: o segurado que passar por um acidente
de colisão, poderá também abrir um aviso de sinistro totalmente on-line pelo APP, que foi remodelado para proporcionar a melhor experiência mobile. Ainda pensando
na digitalização e na simplificação de processos para melhorar a experiência do cliente, a Liberty lança uma nova
funcionalidade no Meu Espaço Cliente: o pagamento via
PIX. Agora é possível alterar a forma de pagamento e gerar um QR Code para a transferência automática.
OITO ANOS DE ATUAÇÃO NO BRASIL
No final de março, a Sancor Seguros completou oito anos de
atuação no Brasil. Empresa do
maior conglomerado segurador
da Argentina, está sediada em
Maringá (PR) desde 2013. Responsável por mais de 200 empregos diretos no País, tem seis
filiais nas cidades de Blumenau
(SC), Cascavel (PR), Curitiba (PR),
Porto Alegre (RS) e Uberlândia (MG), além de 12 escritórios comerciais nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e no Distrito
Federal. É destaque na carteira de Pessoas e no setor agrícola.

RECORDE DE ATENDIMENTOS EM INDENIZAÇÃO POR COVID-19
Desde abril do ano passado, o
PASI contabiliza mais de 350 famílias indenizadas em decorrência
de morte pela covid-19. Além das
indenizações por morte, já ocorreram algumas solicitações de
indenizações por invalidez permanente por doença do segurado. A
média de idade dos segurados falecidos é de 56 anos, sendo que a
grande maioria dos sinistros, 76%, ocorreram com segurados do
sexo masculino. Destaca-se que o estado de São Paulo contabilizou a maior parte das vítimas, representando 36%.
abril2021

abril2021

revistacobertura.com.br 19

negócios & empresas
EMISSÃO 100% ON-LINE
DE SEGURO GARANTIA
Os seguros Garantia Licitante, Garantia Performance e Garantia Recursal
poderão ser contratados digitalmente,
de forma ainda mais simples, rápida e
desburocratizada. Impulsionada pelos
números que fizeram de 2020 o melhor
ano de sua história, a Pottencial Seguradora dá mais um importante passo rumo à digitalização
e passa a oferecer a possibilidade de contratação 100% on-line do Seguro Garantia. Com mais essa funcionalidade,
reafirma seu perfil tecnológico inovador com foco na simplificação e na agilidade do atendimento.

NOVA PLATAFORMA PARA GESTÃO DE VENDAS
A Porto Seguro investe em tecnologia e parcerias para ajudar o corretor e lançou a plataforma de Gestão de Vendas, em
que estarão disponíveis as principais ferramentas de vendas e
marketing. A partir de agora, ao acessar o Corretor Online, no
menu de gestão de marketing, todo profissional cadastrado
na Porto Seguro terá acesso ao PortoPlus, Porto Educ, Promodigital, Corretor 2.0, On Corretor, Porto Print Web, Gerador
de links de Venda Online, Painel de Controle de Vendas Online,
Cliente Agente e o ClickSign.

R$ 9 BILHÕES EM RESERVAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Os fundos de previdência privada da SulAmérica alcançaram
R$ 9,4 bilhões em reservas no fim de dezembro de 2020 – alta
de 17,2% em relação a igual período do ano anterior. As receitas dos produtos PGBL e VGBL aumentaram 15,7% e 10,6%,
respectivamente, expandindo as receitas operacionais do segmento em 12% frente a 2019. O resultado foi impulsionado,
principalmente, pelo saldo positivo de portabilidade líquida de
cerca de R$ 700 milhões no ano.

ICSS CONTINUA EM QUEDA
O mercado de seguros encerrou o primeiro trimestre do
ano menos confiante. É o que indica o Índice de Confiança
do Setor de Seguros (ICSS), pesquisa realizada pela Fenacor. De acordo com o levantamento, entre fevereiro e
março, o ICSS caiu de 116 para 112,3.
A queda mais expressiva ocorreu no Índice de Confiança das Grandes Corretoras (ICGC), que caiu de 116,7 para
102,6 entre os dois períodos comparados. Já o Índice de
Confiança e Expectativas das Seguradoras (ICES) passou
de 111,9 para 112. O avanço mais expressivo foi registrado no Índice de Confiança e Expectativas das Resseguradoras (ICER), que passou de 119,4 para 123,3.

20 revistacobertura.com.br

DESENVOLVIMENTO DE
SEGURO RURAL SUSTENTÁVEL
Produtores, cooperativas e empresas buscam soluções
para que a produção evolua ao máximo, seguindo também o propósito de poupar recursos e colaborar para a
preservação do meio ambiente. “Na unidade de negócios
agro da Fairfax, constantemente conversamos sobre o
desenvolvimento de produtos focados em uma agricultura sustentável para que possamos estimular e valorizar
mais as boas práticas de manejo”, afirma Diego Caputo,
gerente comercial de Agronegócios da Fairfax Brasil.

ROBÔ INTELIGENTE RECONHECE
FORMAS DE SE DIZER COVID-19
O aplicativo SulAmérica Saúde
teve 27 milhões de acessos entre
2019 e 2020. O botão covid-19 foi
o mais demandado, com mais de
500 mil acessos no ano passado,
no qual um chatbot especializado é
capaz de identificar mais de 27 formas diferentes de se referir à doença. Para realizar um primeiro atendimento de qualidade, eficiente na triagem e na resolução de dúvidas sobre a doença, o
robô foi aprimorado para entender mais de 45 assuntos diferentes, com uma biblioteca de termos com aproximadamente
2,5 mil exemplos.

COMO EVITAR A CONTAMINAÇÃO
A fim de prestar esclarecimentos
sobre as novas cepas, os cuidados
redobrados para evitar contaminação, além da atenção à vacinação e os
mitos e verdades sobre a pandemia, a
Omint, assumindo seu protagonismo
na gestão de saúde e cuidado com as
pessoas, elaborou um e-book gratuito sobre o assunto. (Acesse o e-book
completo no site https://www.omint.
com.br/covid19-novos-picos/).
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negócios & empresas
CLÍNICA DA FAMÍLIA EM BELO HORIZONTE
Desde sua fundação, a EZZE Seguros trabalha no desenvolvimento de ferramentas que oferecem a possibilidade
de atendimento mais rápido e assertivo. Pelo Portal EZZE
é possível que o corretor se cadastre, faça suas cotações e
emita apólices em até cinco minutos. Em pouco mais de um
ano de operações, a empresa já emitiu mais de 2,6 mil apólices on-line. O crescimento mensal de negócios transacionados no primeiro trimestre de 2021 foi 135% maior que a
média de crescimento por mês verificada ao longo de 2020.
ESPECIALIZAÇÃO INÉDITA EM VENDAS DE SEGURO DE VIDA
A Liberty Seguros
lança
o
programa
"Acelera
no
Vida", uma especialização em
vendas focada
em seguros de
vida. O projeto
é dividido em
três etapas, construídas por meio de seis pilares e desenhada
de acordo com os produtos, ferramentas e políticas da Liberty.
Os assuntos abordados nas aulas vão de planejamento inicial
e prospecção, até comunicação eficiente, marketing digital,
funil de vendas, entre outros. Além disso, os corretores que
tiverem vendas realizadas no período da aceleração, ganharão
20 pontos extras na Campanha do Cresça com o Vida.

NOVAS ASSISTÊNCIAS NO SEGURO DE VIDA
A MAG Seguros traz ao mercado novas
assistências: Proteção Pet, Residencial,
Auto e Saúde. Os serviços já estão disponíveis para contratação juntamente
com os seguros da linha ‘Vida Toda’. Em
Proteção Pet: transporte emergencial
do animal doméstico; aplicação de vacinas em domicílio; agendamento de consultas; funeral ou cremação pet; serviço
de hospedagem; reembolso para cirurgias e internação; entre outros. No Residencial: chaveiro, eletricista, encanador e vidraceiro;
conserto de eletrodomésticos; limpeza de ar-condicionado; instalação de fitas antiderrapantes e barras de segurança; fixação de
acessórios; e desinsetização, desratização e descupinização. Em
Auto: reboque e socorro mecânico; chaveiro; taxi; despachante
em caso de roubo ou perda de documentos; dentre outros. Em
Saúde: orientação médica por voz e vídeo; orientação psicológica;
apoio nutricional; desconto em medicamentos; e segunda opinião
médica em caso de doenças graves.
SEGUROS PARA COLABORADORES
A Sabemi lançou duas modalidades de seguros exclusivas
para os mais de 500 colaboradores da companhia espalhados pelo Brasil, que resultou de uma parceria firmada entre as
áreas de Recursos Humanos e de Inteligência de Negócios da
Sabemi. De acordo com a gerente de RH da companhia, Paula
Bizzi, os produtos foram desenvolvidos para atender às necessidades dos profissionais da Sabemi, que foram estimulados a responder uma pesquisa de intenção de compra sobre
as assistências mais aderentes às suas rotinas.

CONSULTA PÚBLICA SUSEP Nº6/2021 - SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL
Por meio do edital de Consulta Pública
nº 6, de 2021, a Susep abriu audiência
pública para análise da minuta de circular
que dispõe sobre os seguros do grupo de
responsabilidades. Pela leitura da norma proposta, nota-se clara intenção de
garantir maior liberdade ao Segurador na
estruturação dos seus produtos, ao mesmo tempo em que lhe exige elaboração de
textos contratuais mais simples, objetivos
e de fácil entendimento aos Segurados,
embora reforce a possibilidade de seguros customizados, em reforço à liberdade
negocial (circular Susep nº 621/2021).
Algumas sugestões propostas merecem destaque: i) a unificação dos conceitos de prazo complementar e suplementar sob a denominação de prazo adicional,
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contudo, mediante o pagamento do
respectivo prêmio; ii) possibilidade de
indicação aos Segurados de profissionais
do direito (advogados) referenciados pelo
Segurador, quando presente a cobertura
para custos de defesa; e iii) poderá ser objeto de cobertura a decisão administrativa
do Poder Público que obrigue os segurados a indenizar os terceiros prejudicados.
Há passagens que merecem alertas.
Uma delas é a inserção de cobertura
para atos dolosos dos empregados do
Segurado (clara influência do recente Caso
Carrefour). Ponto também a ser observado é a inexistência de reintegração do LMI
das coberturas contratadas, o que exigirá
negócios com limites bem maiores, do
contrário, será necessária a celebração de

nova apólice, perdendo-se a respectiva
retroatividade de cobertura.
A norma proposta é bastante ampla e
positiva, e visa regulamentar os grupos de
seguros de RC Geral, RC D&O, RC Recall,
RC Ambiental, RC Riscos Cibernéticos,
deixando alguns grupos específicos, como
o RCF-V, RETA e RC do Transportador
Rodoviário para normas futuras.

Sergio Ruy
Barroso de Mello
vice-presidente da
AIDA Internacional
sergiom@pellon.
com.br
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tv cobertura no YouTube
ENGAJAMENTO POR MAIS VOZES FEMININAS NO MERCADO DE SEGUROS
Simone Vizani, presidente da Associação das Mulheres do Mercado de Seguros (AMMS), participou
de uma entrevista na TV Cobertura contando a sua
história. Ela é advogada por formação e sócia da Vizani & Tostes Advogados Associados, e como sempre, buscou conduzir a sua vida tendo sempre dois
planos: o B e o C.
“O plano B é nunca estar na zona de conforto,
sempre estar um passo à frente, planejando se algo
der errado no que você está inserida. É ter outro sonho que se transforma em meta e que rapidamente
você consiga improvisar”. O C refere-se à saúde, ao
lazer e à aposentadoria. “Nunca planejamos com
muita antecedência o momento que iremos parar e,
de fato, curtir a vida, que está além do trabalho, embora ele
seja a maior realização da vida da gente”.
À frente da AMMS, a meta é atrair mulheres jovens não
apenas como associadas. “Temos sido muito provocadas
internamente para elas serem trazidas para o time interno,
trazendo ideias, e empoderá-las desde o início ou elas nos
empoderarem. Nós temos um projeto de mentoria reversa
em mente para o futuro”.
Também cresceram em número de associadas, em engajamento e transcenderam. A AMMS foi a primeira do gênero
na América Latina e expandiu fronteiras. “Fomos convidadas

a criar no México e na Argentina, e outros clubes e entidades surgiram no Brasil”.
Entre as conquistas da AMMS, fundada em 2018, e que
hoje tem cerca de 500 associadas, Simone destacou a
criação de vários comissões femininas, grupos de equidade de gêneros, e o comitê Juntos por Elas na AMMS.
(Karin Fuchs)
Acesse o vídeo na playlist “Diversidade e inclusão no seguro” no nosso canal no YouTube:https://bit.ly/32UHf84

mercado on-line
Veja o que rolou nas lives e
confira a Cobertura Especial
no #PortalCobertura
FÓRUM SINCOR E ACONSEG-SP
O Sincor-SP realizou em abril uma edição do Fórum com
a Aconseg-SP. Alexandre Camillo, presidente do Sincor-SP,
e sua diretoria receberam Helio Opipari Jr., presidente da
Aconseg-SP, e os diretores da entidade, responsáveis por
algumas das principais assessorias de seguros. “Sabemos
a força das assessorias da Aconseg-SP ao reunir os corretores de seguros que estão na ponta”, disse Camillo.
Helio Opipari Jr. apresentou as ações da Aconseg-SP,
entre elas a criação de dois grupos de trabalho Marketing e Tecnologia liderados por Leandro Henrique e Milton Ferreira - com o apoio de Jairo Christ, Alberto Novais,
Claudia Simplicio e Alessandro Pérsico, que participaram
da reunião - para ajudar os corretores a impulsionar
atuação no meio digital. “Esperamos trabalhar em um
projeto comum entre a Aconseg-SP e o Sincor-SP, não
apenas nesta, mas em todas as ações”, disse Helinho.
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LIBERTY SEGUROS ABRAÇA
AS CAUSAS SOCIAIS EM
MOMENTO CRÍTICO
Recentemente, Patricia Chacon assumiu o comando da Liberty Seguros, no lugar de Carlos Magnarelli, que deixou o
cargo para assumir a operação da Liberty nos Andes, o que
inclui Chile, Colômbia e Equador. Entre as novidades apresentadas em coletiva à imprensa, no mês de abril, a nova
CEO falou sobre o fundo de R$ 1 milhão que foi criado pela
Liberty Seguros.
Destinado a duas frentes, R$ 500 mil para a campanha
Brasil Sem Fome, da ONG Ação da Cidadania, e outros R$
500 mil para o movimento Unidos pela Vacina, que serão
convertidos em insumos para viabilizar a vacinação no país,
a companhia também criou um crowdfunding que ficará disponível para todos que quiserem doar até o dia 21 de maio.
“Uma das nossas principais frentes de trabalho é a campanha
Brasil sem Fome. Pelas pesquisas, metade dos lares brasileiros
passaram por alguma situação de insegurança alimentícia nos
últimos meses. O que para nós é preocupante, pois com o momento econômico do país, tem mais lares em situação emergencial”, afirmou Patrícia. (Karin Fuchs)

abril2021

abril2021

revistacobertura.com.br 23

executivos & cia.
ABECOR

AUSTRAL

BUONNY

A Associação Brasileira das Empresas de Corretagem de Resseguros
(ABECOR) empossou a diretoria da
gestão 2021-2023: presidente –
Eduardo Toledo, diretor presidente
da Som.us do Brasil; vice-presidente
– Paula Lopes, líder de Placement
Global LAC na Marsh & McLennan;
diretor administrativo – Luciano
Scatamacchia, diretor de Operações
da Som.us; diretor técnico – Paul
Conolly, CEO da Carpenter Marsh Fac
no Brasil, e diretor comercial – Paulo
Esteves Viveiro, presidente da THB
Re Corretora de Resseguros.

A Austral Holding
contratou Leonardo Lomba para
o recém-criado
cargo de Chief
Technology Information Officer (CTIO)
da organização. Com mais de 20 anos
de experiência no mercado de Tecnologia da Informação (TI), trabalhou em
empresas como Rede D'Or São Luiz,
KPMG e Accenture.

Há nove anos
como executivo na
empresa, Carlos
Luccas é o novo
diretor operacional
da Buonny. Ele será
o novo responsável
pelas áreas de Qualidade, Processos e
pela performance das operações.

ABRAMGE
A Abramge
anunciou Renato
Casarotti como
presidente da
instituição no triênio 2021-2024.
Formado em Direito
pela Universidade de São Paulo
(USP), pós-graduado em Direito das
Relações de Consumo pela PUC e
também em Direito do Estado e da
Regulação pela Fundação Getulio
Vargas (FGV), Casarotti tem uma
trajetória profissional marcada pela
atuação em diferentes segmentos.
Ele é vice-presidente de Relações
Institucionais do UnitedHealth
Group Brasil.

BERKLEY
A Berkley Brasil
Seguros contratou
Henry Arima como
diretor de Digital,
Marketing e Distribuição. Com mais de
20 anos de experiência
no mercado de seguros e resseguros,
ele é formado pela New York University
em Economia e Finanças.

BRASILPREV
A Brasilprev
anunciou Ana
Paula Sabbag para
a Superintendência Jurídica e de
Governança Corporativa. Na companhia
desde 2006, a executiva ocupava a
gerência jurídica da Brasilprev.

BRASILSEG
ARGO
A Argo Seguros
contratou Adriano Cruz como
novo diretor de TI
e Operações. Formado em Tecnologia da Informação e
pós-graduado em Administração, ele
possui mais de 30 anos de experiência no setor.
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Gabriela Bianco vai liderar a
recém-criada
Diretoria de
Clientes da Brasilseg. Formada
em Engenharia Civil
com pós-graduação em Telecomunicações e MBA em Gestão Empresarial,
atuou em áreas como Engenharia,
Planejamento Estratégico, Marketing e
Experiência do Cliente.

CIST
O CIST apresentou
sua nova diretoria
para o próximo
triênio. A chapa
de Alfredo Chaia
(presidente - foto)
e Paulo Alves (vice-presidente) foi eleita por aclamação.
Também fazem parte: René Elis (secretário executivo); Glauco Magalhães (diretor
executivo tesoureiro); Amilcar Spencer
(diretor executivo de Planejamento); Aruã
Piton, (diretor-executivo técnico; Mayra
Monteiro (diretora-executiva Ético-Social); João Zen (diretor-executivo Institucional); e Carlos Paiva (conselho fiscal).

UNIMED

A Unimed do Brasil elegeu Omar
Abujamra Junior (na foto à direita) como
novo presidente, de 2021 a 2025. Ele
tem uma trajetória de 40 anos dedicados ao Sistema Unimed, presidiu a
Unimed Botucatu (SP) e a Intrafederativa Centro-Oeste Paulista e, desde
2018, esteve à frente da Federação das
Unimeds do Estado de São Paulo (Fesp).

CENTRAL NACIONAL UNIMED
A Central Nacional Unimed (CNU)
elegeu Luiz Paulo Tostes Coimbra para a
presidência. Ele já havia ocupado a posição de diretor de Mercado, Marketing e
Comunicação da CNU de 2013 a 2016,
além de ter integrado o Conselho Fiscal.
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SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE

SOMPO

LOGICALIS

O Engº Valdir Pereira Ventura, que
atua como presidente e CEO do Grupo
São Cristóvão Saúde, além de primeiro
diretor financeiro da Federação das
Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (FEHOSP),
assumiu a vice-presidência da Associação Comercial de São Paulo (ACSP),
com foco na área da saúde.

A Sompo Seguros contratou
Felipe Ribeiro
como superintendente de Produto
Automóvel. Graduado em Administração pela PUC-SP, pós-graduado em
Planejamento Estratégico pela ESPM
e com MBA em Gestão Estratégica Empresarial pela FGV-SP, conta
com mais de 14 anos de atuação no
mercado de seguros, tendo ocupado
posições como superintendente de
Produtos Auto Frota e Massificado,
gerente de Produtos Seguros Bancários: Prestamista, Habitacional
e Cartões; bem como gerente de
Planejamento Estratégico.

Com a missão de
tornar a área de
Saúde da Logicalis ainda mais
robusta e ampliar
significativamente
sua representatividade no faturamento da companhia,
Marcello Albuquerque se junta à
empresa como diretor de consultoria
para o segmento.

MITSUI SUMITOMO
A Mitsui Sumitomo Seguros anunciou a contratação
de Flavio Zoppello
como diretor comercial, responsável
pelo canal corretores.
Com 26 anos de experiência no setor de
seguros, o novo diretor traz na bagagem
grandes empresas. Um dos desafios de
Zoppello é atuar na meta em triplicar a
companhia nos próximos quatro anos,
atuando nas necessidades específicas de
cada mercado e inovar no relacionamento com corretores e clientes.

NUNES & GROSSI
O Grupo Nunes &
Grossi Benefícios
nomeou Manoel
Fontes como diretor
comercial. Ele possui
trajetória consolidada
na área comercial de
empresas do setor de saúde, como Affix,
Pentágono, Corpore e Unimed Paulistana.
No segmento de saúde suplementar, ocupou
cargos gerenciais em operadoras e administradoras de benefícios não só em São Paulo,
como também em projetos realizados nos
estados do Rio de Janeiro e Mato Grosso.
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SOMPO II
Marcel Takara foi
contratado pela
Sompo como gerente de Produto
Auto Frota. Com
mais de 25 anos
de experiência no
mercado segurador, atuou em companhias multinacionais na gestão e
governança das áreas de Produto,
Precificação, Subscrição e Serviços
Terceirizados do ramo de Automóvel.
Após 15 anos de atuação no mercado, retorna ao grupo segurador em
que iniciou sua carreira profissional.
É formado em Administração de Empresas (UNIP) com MBA Executivos
em Seguros (IBMEC).

MOVIMENTAÇÕES
NO TIME DA ALLCARE
Michael Mello, novo gerente
comercial que já tem passagem
por grandes operadoras como
Amil e Grupo NotreDame Intermédica, chega à equipe da AllCare com o desafio de ampliar as
vendas no interior de São Paulo e
seguir em busca de novas parcerias comerciais na região. Além
disso, chegam para completar o
time da AllCare São Paulo, Leandro Lombardi e Michele Santos,
ambos gestores comerciais que,
com expertise, talento e competência, atenderão as corretoras
parceiras no estado.
Também tem gente nova na filial
do Rio de Janeiro. Flavio Teodoro
chegou para compor a equipe de
gestores cariocas e ajudar no dia a
dia com o corretor, e Joenna Silva,
que fazia parte do time administrativo em Recife, agora faz parte da
equipe de gestores.
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executivos & cia.
VIA DIRETA

ZURICH

ZURICH II

A Via Direta Corretora de Seguros
anunciou Michelle
Vilarinho como
nova Chief Growth
Officer (CGO). A
profissional possui
20 anos de experiência à frente de
lideranças comerciais pelas áreas de
Telecom, Farmacêutica, Saúde e Tecnologia. Formada em Administração de
Empresas, com MBA pela FGV, possui
especialização em Finanças, pelo Insper. Chega com o desafio de impulsionar o novo ciclo de crescimento da
corretora e aportará sua experiência no
planejamento de gestão.

A Diretoria
Regional Sul da
Zurich Seguros
passa a ser liderada por Luciano
Silveira. Graduado
em Direito pela Universidade Luterana do Brasil, do Rio
Grande do Sul, Silveira possui um
MBA Executivo pela Fundação Dom
Cabral, de São Paulo. O executivo
trabalha na Zurich desde março
de 2011, e já liderou duas diretorias comerciais, a própria Regional
Sul, de março de 2011 a agosto de
2016, e a Regional São Paulo Interior desde então.

A Diretoria Regional São Paulo
Interior da Zurich
Seguros ficará
a cargo de João
Amato. Graduado em Marketing
pela UNIP e com MBA em Gestão de
Negócios de Seguros e Previdência
pela FIA, ele possui Certificação Técnica
de Seguros Pessoais concedido pelo
CVG/FECAP. Com mais de 25 anos no
mercado segurador, está na Zurich
desde 2012.

COMO FAZER MARKETING DIGITAL PARA VENDER MAIS?
Para fazer Marketing Digital, você precisa adotar as melhores e mais modernas
estratégias de aquisição de clientes, adotando como principal elemento os conceitos de: Inbound Marketing e Marketing de Conteúdo. O Inbound Marketing e o
Marketing de Conteúdo são estratégias associadas. Para funcionarem, o Inbound
precisa de conteúdo para distribuir, e o conteúdo de Marketing precisa de meios
para ser entregue.
Inbound Marketing: é qualquer estratégia de marketing que busque captar o
interesse das pessoas de forma não invasiva ou interruptiva. Ao contrário das
propagandas que mostram anúncios para as pessoas quando elas não estão
preparadas, o objetivo é atrair o público sutilmente. A ideia é mostrar ao mercado
a necessidade do seu produto, ensiná-lo a despeito dela e firmar-se como autoridade no assunto. Você deixa que o cliente venha até sua empresa. Por isso, o
Inbound também é chamado de marketing de atração.
Marketing de Conteúdo: é a estratégia voltada a produzir conteúdos que sejam
do interesse do seu público-alvo e que possa atraí-los para o processo de compra.
Esses conteúdos podem ser produzidos na forma de artigos, blog posts, vídeos,
lives, infográficos, e-books, e-mail. É uma estratégia de longo prazo, baseada na
construção de um forte relacionamento com os seus clientes, através do fornecimento de conteúdo valioso, consistente e altamente relevante para eles.
Colocar esses conceitos em prática significa conhecer e entender a Jornada de
Compra do Cliente e criar conexões com ele através de ações no seu Funil de Marketing: Atrair, Converter, Engajar, Vender e Fidelizar. A estratégia é
educar o cliente durante a jornada de compra, transformando-o
em embaixador da sua marca. Mãos à obra e Boas vendas!
André Santos é Publicitário, Corretor de Seguros e palestrante.
Autor de seis livros com mais de 45.000 exemplares vendidos,
especialista em comunicação de venda e também diretor da
Treinaseg Consultoria e Treinamentos em Seguros. Tel.: (11)
97531-1050 - www.treinaseg.com.br - andre@treinaseg.com.br
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BRAZIL
HEALTH
REFORÇA
ÁREA
CORPORATIVA
Marcelo Lameirinha é o novo
gerente corporativo da Brazil
Health Insurance Solutions.
Formado em Administração
com ênfase em Marketing
e pós-graduado em Gestão
Comercial, ele possui vasta experiência na área comercial no
segmento corporativo, e atua
no mercado de seguros há cerca
de 20 anos.
Lameirinha já atuava como
executivo de contas da consultoria há três anos e assume o
cargo com o desafio de expandir a área da Brazil Health que
atua com a comercialização de
planos a partir de 30 vidas e
produtos PJ acima de 100 vidas.
Segundo Celso Lorençato,
diretor corporativo da consultoria, a atuação de Lameirinha
é importante para otimizar
o resultado, pois ele estará
mais próximo aos executivos
de contas, enquanto Lorençato se dedicará ao relacionamento externo e com outras
áreas da empresa.
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Você está preparado
para conversar
sobre o futuro
com os seus clientes?

Rodrigo Santoro
45 anos

Rodrigo Santoro
75 anos

ANOS

Para saber mais, acesse
sulamericasaudeintegral.com.br
ou o código ao lado.

Sul América Companhia de Seguro Saúde – CNPJ: 01.685.053/0013-90. Sul América Serviços de Saúde S.A. – CNPJ: 02.866.602/0001-51. Sul América Seguros de
Pessoas e Previdência S.A. – CNPJ: 01.704.513/0001-46. Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – CNPJ: 32.206.435/0001-83.
Ouvidoria: 0800-725-3374. Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30.
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mb.

A SulAmérica está pronta para ajudar você a cuidar da saúde física, emocional e financeira dos seus
clientes, com planos de saúde, odontológicos, de previdência, seguros de vida e plataforma
de investimentos. Isso é Saúde Integral. Para você e os seus clientes viverem melhor, por inteiro.

ANS - N-º 006246

ANS - N-º 416428

A SulAmérica está.
Evoluímos juntos para oferecer
Saúde Integral em todos os momentos.
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Já sabe como o Cresça com o Digital
pode potencializar o seu negócio?
A Liberty acredita e investe na transformação digital desde 2013
com diversas ferramentas que aumentam a sua eficiência e buscam
a satisfação dos nossos clientes.
E agora chegou o Cresça com o Digital, que reúne todas as nossas soluções
digitais para potencializar o seu negócio, diminuindo a sua carga de trabalho
e crescendo as suas vendas.

Aceita o nosso desafio de Crescer com o Digital na Liberty?
Procure já o seu Gestor Comercial e saiba tudo o que a Liberty te oferece para
que você Cresça conosco!

Cresça com o Digital! Cresça com a Liberty!
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