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SEGURO NO HOME OFFICE

Acompanhe as notícias do setor de seguros e tenha 
acesso a matérias exclusivas no nosso portal. 
Acesse em www.revistacobertura.com.br

Muitas empresas já começam a estudar a volta dos colaboradores 
para os escritórios físicos, mas sabemos que o home office veio 
para ficar. Afinal, a maioria das companhias tem como proposta 
o formato híbrido de trabalho. Com isso, o espaço para a explora-

ção do seguro residencial pelos corretores de seguros segue em alta.  
Embora a adesão do seguro residencial tenha aumentado durante a pande-

mia, há muito espaço para crescer e, sobretudo, disseminar a cultura dessa 
proteção. Hoje, os produtos estão ainda mais atrativos, pois as companhias 
investiram em mais coberturas com o objetivo de atender as mais variadas 
necessidades dos segurados. 

Também nessa edição, temos uma entrevista com o presidente da FenaPrevi, 
Jorge Nasser, em que ele fala sobre como a pandemia tem auxiliado no avanço 
da previdência privada, assim como o seguro de vida. A tendência do segmento 
é de crescimento.

Outro destaque é a matéria sobre Responsabilidade Civil para Médicos, uma 
proteção que ganhou ainda mais relevância durante a pandemia. Qual é a res-
ponsabilidade do médico no caso da prescrição dos medicamentos off label? 
Especialistas dizem que a prescrição de tratamentos, cuja eficiência não está 
comprovada, é por conta e risco do médico e que, num eventual sinistro, o clien-
te poderá sofrer a negativa de cobertura. Todo remédio deve ser aprovado na 
Anvisa conforme sua aplicação para que seja coberto pelo seguro.

Trazemos o olhar inovador da seguradora Kovr e a nova campanha da SulAméri-
ca, a PRA Super Campeões 2021, que levará corretores a Barcelona, na Espanha.

Fizemos um bate-papo com Fabio Pinho, CEO da Essor, companhia que com-
pleta dez anos de atuação. A seguradora, que trabalha em mais inovações, tam-
bém tem estudado a forma de retorno às atividades presenciais. “Como empre-
sa, nós temos que escutar os nossos colaboradores”, diz Pinho.

Diante da expectativa da vacinação, aos poucos, as pessoas e as empresas vão 
retornando ao seu ritmo e rotina. Esperamos que a economia recupere o fôlego, 
que o índice de desemprego diminua, que os empreendedores e os comércios 
que fecharam encontrem oportunidades para se restabelecerem. E, nesse pro-
cesso de reconstrução, que a cultura do seguro faça cada vez mais parte da vida 
e dos lares dos brasileiros, sempre aconselhados por um corretor de seguros.

Fase 1 - 86 edições formato jornal
Fase 2 - 233 edições formato revista
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Reprodução da capa da 90a edição da Revista 
Cobertura (2009) e 176a publicação Cobertura

Condomínios e residências tornaram-se muito vulneráveis, pois passa-
ram a ser, cada vez mais, alvos dos criminosos. A 90a edição da Revista 
Cobertura mostrou o quanto os seguros patrimonial e residencial se 
complementam. O primeiro oferece coberturas para roubos e furtos 

e, o segundo, através de um sistema de monitoramento adequado, protege o 
patrimônio e até evita sequestros. O consumidor tem como vantagem, o preço, 
o qual é menor que o seguro de automóveis e tem um amplo leque de cobertura.

A carteira de seguros residenciais era uma das que mais cresciam e vinha bus-
cando uma nova classe de consumidores, com serviços diferenciados, visto que o 
consumidor brasileiro não tinha a cultura de consumir seguros, que não fossem 
de automóveis, pois imaginavam um alto preço. 

O papel do corretor de seguros era de suma importância para a expansão desse setor. 
Segundo Marco Antonio Rossi, à época, presidente do Grupo Bradesco Seguros, investir 
no treinamento e qualificação dos profissionais era essencial para se obter sucesso. Uma 
vez que o corretor venderia uma cesta de proteção completa. Isso exigiria um investimen-
to em modernização e novas tecnologias. Inovação e agilidade eram as palavras-chaves.

A valorização, qualificação e luta pelos interesses do corretor de seguros foi o 
principal foco do Sincor-RS, que realizou, o 8º Encor – Encontro Regional de Cor-
retores de Seguros do Rio Grande do Sul, que trouxe temas atualizados para os 
corretores e novos nichos para o mercado de seguros.

Revista Cobertura | Edição 90 – Ano XVIII – Maio 2009

A matéria de capa da 90a edição da Revista Cobertura apresentou como 
destaque a importância do seguro residencial e a valorização do papel 
do corretor de seguros

acervo cobertura

M A S  Q U E  U N  V I A J E ,  U N A  E X P E R I E N C I A

apresenta:

2021

https://portal.sulamericaseguros.com.br/home.htm
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entrevista seguradora

Há dez anos nascia a Essor 
Seguros, fruto de um proje-
to de duas empresas fran-
cesas, a MAF – Mutuelle 

des Architectes Français Assurances, 
que deixou a sociedade em 2018, e a 
SCOR Global P&C. A seguradora sempre 
focou em nichos específicos e em par-
cerias. O primeiro produto foi o seguro 
Agrícola, seguido pelos seguros para 
Ônibus. Hoje, a Essor tem cinco unidades 
de negócios, sendo líder nos segmentos 
Agrícola e de Transporte (Ônibus). 

As unidades de negócios são Agríco-
la, Transporte, Construção Civil, Linhas 
Especiais e Digitais, com os seguros 
Residencial, Bike, Imobiliário e Painel 
Fotovoltaico. “As Linhas Digitais foram 
criadas em 2019, em parceria com in-
surtechs, startups e com corretores es-
pecializados que nos trazem o conhe-
cimento do cliente para que possamos 
desenvolver algo na parte tecnológica 
e oferecermos uma experiência única e 
diferenciada para ele”, diz o CEO da Es-
sor, Fabio Pinho.

Outra novidade foi a PlugEssor, uma 
plataforma para fácil integração entre a 
seguradora e diversos canais, como va-
rejistas, startups, fintechs, corretoras, 
entre outros. E a previsão é de lança-
mento de novos produtos ainda neste 
ano, um deles é o seguro para obra de 
arte. “Ele já está pronto, tem a auto-
rização da Susep e só faltam alguns 
ajustes internos. Por termos realmente 
escutado a necessidade do cliente, esse 
seguro será diferente, será o que o Bra-
sil precisa. Não é um produto que veio 
de fora”, antecipa. 

Da produção da companhia, o Agrícola e o Transporte 
respondem por cerca de 75% do total. No decorrer da 
pandemia, somente os seguros para ônibus tiveram que-
da. “Tem uma frase de um famoso balonista que diz que 
a vida é como um balão e eu traduzo que os negócios são 
como balões. Sempre terá um vento forte que tentará te jo-
gar para os lados e para trás, para te derrubar. Você não pode 
combatê-lo, mas pode mudar a sua altitude e buscar novos 
ventos para continuar na direção correta. Com a pandemia foi 
a mesma coisa, foi um vento forte e sofremos em uma carteira.  
Nesse momento é preciso inovar, mudar de altitude, e conti-
nuarmos na mesma trajetória que tínhamos”. 

Durante a pandemia, um dos destaques na 
Essor foram os seguros para embarcações 
de recreio. “Por não poderem viajar para o 
exterior, muitos adquiriam barcos de luxo e 
nós crescemos muito nesta carteira, a qual 
operamos há três anos. Isso é até uma pre-
ocupação, pois o barco passou a ser muito 
mais utilizado e o prêmio não acompa-
nhou o risco. É uma subscrição caute-
losa que precisamos ter agora, para sa-
bermos quem traremos para dentro 
de casa, além da nova modalidade de 
barco compartilhado - com risco ain-
da pouco mensurado", comenta.

DIVISÃO
A matriz da Essor fica no Rio de 

Janeiro (RJ), muito focada na área 
Corporativa (sinistro, financeiro e ju-
rídico, por exemplo) e de Transporte. 
No Sul, a dedicação é para o Agrícola por 
uma empresa do Grupo, considerada como uma 
filial. As Linhas Especiais e Digitais ficam na fi-
lial em São Paulo (SP), aberta no ano de 2015. 
“Para esses ramos específicos é muito mais 
fácil achar um subscritor em São Paulo do 
que no Rio de Janeiro”, comenta. 

Diretamente, a Essor gera cerca de 100 

Karin Fuchs

A partir do seguro Agrícola, hoje são cinco unidades de negócios focadas em nichos e em 
parcerias. Segundo Fabio Pinho, a companhia logo disponibilizará um seguro para obras de arte
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empregos e 320 indiretos. “Os indiretos são de parceiros es-
tratégicos que operam exclusivamente conosco. Temos tam-
bém parcerias com as assessorias mais técnicas voltadas para 

determinados ramos, pois não trabalhamos com o 
Automóvel e nem pretendemos. São cerca de 35 

assessorias produzindo conosco”. 
Com um crescimento orgânico em torno de 

25% a 30% ao ano, Pinho orgulha-se em dizer 
que a Essor Seguros está entre as sete maiores 
seguradoras rentáveis do País. “Com o que cha-
mamos de retorno do patrimônio, o lucro com-

parado ao patrimônio, a Essor se posiciona 
entre as sete maiores seguradoras rentáveis”. 

No ano passado, a produção da companhia 
foi de aproximadamente R$ 500 milhões em 
prêmios. “Esse valor não é nada perto das gi-
gantes, mas quando olhamos para a lucrati-
vidade que ela tem gerado para os acionistas 
e para o mercado, estamos entre as sete e 
isso é um marco. Neste ano, o crescimento 
será ainda maior, pelo que viemos investindo 
e chegamos à maturidade”, diz. 

DIGITALIZADA
Há anos, a Essor Seguros investe em tecno-

logia. Entre as iniciativas estão o novo site com 
portal de aviso de sinistros on-line, a criação de 
um sistema para sinistros de danos corporais e o 
portal do corretor. “Com um novo Head para esta 
área, aceleramos bastante o desenvolvimento na 
pandemia, começando pelo seguro para a bike e 
outros produtos. Por termos nos preparado an-
tes para o digital, investido muito na automatiza-

ção interna de processos, nós já estávamos preparados”. 
Inclusive, para a adoção rápida do home office. “Existia a má-

xima de que ninguém conseguiria ficar remotamente e hoje 
está mais do que provado que dá. Há barreiras que precisamos 
vencer, não são todos que têm o 4G, há os que querem vol-
tar para o escritório e os que não querem. O que me preocupa 
muito é que com esse distanciamentos todos estão perdendo 
o engajamento”. 

Mesmo com a pandemia, a Essor Seguros recebeu 24 proje-
tos de corretores, insurtechs e parceiros, com idéias de novos 
produtos. “Desse total, nós seguimos com oito projetos. Isso 
é o reconhecimento da seguradora nesses dez anos, ser reco-
nhecida como alguém que sabe trabalhar em parceria e que 
vai te ajudar para tentar desenvolver um seguro. Nós temos 
várias ideias de produtos que queremos fazer”, informa Pinho. 

BALANÇO
Nessa trajetória de dez anos, o executivo conta que a filosofia 

foi sempre focar em nichos e em parcerias estratégicas. “Não 
somos melhores do que ninguém, precisamos escutar quem é 
melhor do que a gente e foi assim que fizemos com as nossas 
linhas de negócios. É fundamental que o modelo de parcerias 
funcione muito bem e pelo que eu escuto, hoje somos a única 
que trabalha dessa forma. Um modelo que eu tinha visto nos 
Estados Unidos, que eu trouxe para cá e que deu certo”, afirma.

E como diz Pinho, uma marca de sucesso. “Ser reconhecida 
como uma seguradora que sabe trabalhar com parceiras, sabe 
atender a necessidade do público e pelo menos vai tentar de-
senvolver a solução. Se não conseguir, é melhor que a gente não 
entre. Esse é o viés nesses 10 anos que não quisemos perder”. 

Para comemorar o aniversário de 10 anos, algumas ações 
foram programadas, como uma ação de marketing junto aos 
corretores, reforçando a marca e a atuação da Essor Seguros 
como uma seguradora de nicho.
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S Agrícola
Safra e Pastagem – Índice; 

Transporte 
Ônibus, Carga, Transportador 
e Embarcador; 

Construção Civil
Qualidade Estrutural e 
Risco de Engenharia; 

Linhas Especiais 
Aeronáutico, Embarcações, 
Penhor Rural, Equipamentos 
e Garantia Digital;

Digitais 
Residencial, Bike, Imobiliário, 
Painel Fotovoltaico.

“O seguro para obras de arte já 
está pronto, tem a autorização 
da Susep e só faltam alguns 
ajustes internos. Por termos 
realmente escutado a 
necessidade do cliente, esse 
seguro será diferente, será o 
que o Brasil precisa. Não é um 
produto que veio de fora”
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Um médico detém inteira res-
ponsabilidade na prescrição 
de medicamentos para uso 
off label, respeitando, claro, 

os princípios da autonomia, da benefi-
cência e da não-maleficência. Medica-
mento chamado off label é aquele cuja 
indicação do profissional médico diver-
ge do que consta na bula. 

O tema veio à tona com a polêmica 
prescrição de cloroquina e de hidroxiclo-
roquina em pacientes com diagnóstico 
confirmado de Covid-19. Segundo cons-
ta no Parecer nº 04/2020, do Conselho 
Federal de Medicina (CFM), em tais situ-
ações, o princípio que deve obrigatoria-
mente nortear o tratamento do pacien-
te é o da autonomia do médico, assim 
como a valorização da relação médico-
-paciente, que deve ser a mais próxima 
possível, com o objetivo de oferecer ao 
próprio paciente o melhor tratamento 
médico disponível no momento. Logo, a 
indicação de medicações por profissio-
nal médico em tais condições está nos 
exatos limites de sua autonomia profis-
sional. Já a responsabilidade do médico 
se dará nos estritos termos da legisla-
ção, em especial do disposto no artigo 
927 do Código Civil, de forma que se 
causar dano ao paciente será obrigado 

a repará-lo, integralmente.
“O médico tem liberdade de esco-

lha e de agir segundo seus princípios 
amparado pela soberania do exercício 
profissional, enquanto o paciente tem 
a autonomia de querer se submeter 
ao tratamento ou não”, afirmam Fabrí-
cio Navarro, head de RC Profissional, e 
Emanuele Parussolo, gerente de Subs-
crição da Fator Seguradora.

Thabata Najdek, especialista em se-
guros de Linhas Financeiras e Respon-
sabilidade Civil do Venda Seguro, afirma 

que as condições gerais do RC Profis-
sional Médico excluem tratamentos 
experimentais. “Isso não significa que 
seja proibido na medicina. No entanto, 
as reclamações decorrentes desse tipo 
de evento não estarão cobertas na apó-
lice”, enfatiza a criadora da plataforma 
de treinamento e capacitação para cor-
retores aprenderem a vender e, princi-
palmente, a contratarem os seguros da 
forma correta, atendendo às necessi-
dades de cada perfil de médico.

A cobertura técnica do seguro de Res-

Emanuele Parussolo
Fator Seguradora

Thabata Najdek
Venda Seguro

responsabilidade civil

Prescrição off label e possibilidades 
de coberturas de seguro vieram à 

tona com a polêmica de medicação 
para tratamento da Covid-19

Thais Ruco
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ponsabilidade Civil Médico dependerá 
das condições contratuais celebradas, 
na visão de Sergio Ruy Barroso de Mello, 
sócio fundador do Escritório Pellon & 
Associados. “Algumas seguradoras ex-
cluem o risco de utilização de medica-
mentos experimentais. Contudo, situa-
ções como a prescrição de cloroquina e 
de hidroxicloroquina em pacientes com 
diagnóstico confirmado de Covid-19, 
justo por se referirem à autonomia do 
profissional médico, autorizadas pelo 
seu correspondente órgão de clas-
se, não podem ser enquadradas como 
‘tratamento experimental’, até porque, 
o Conselho Federal de Medicina (CFM), 
por meio do Parecer nº 04/2020, auto-
rizou expressamente o uso de tais me-
dicamentos”, diz o advogado. Para ele, 
o mais importante, quando do exame 
da cobertura técnica do seguro e diante 
de exclusões para medicamentos ex-
perimentais, é analisar se a conduta do 
médico está eivada de ilegalidade, ou 
seja, se o “experimento” é vedado por 
normas legais ou infralegais (emitidas 
por órgãos de classe). “Se assim não for, 
torna-se muito difícil negar a cobertura 
sob tal fundamento”, argumenta.

“O médico poderá ser responsabiliza-
do civilmente, caso fique clara a práti-
ca indevida. Todavia, o seguro de RCP 
Médico, dependendo da seguradora, 
pode ou não fornecer cobertura para 
tal situação”, sintetiza Gerlane Lopes, 
especialista de Responsabilidade Civil 
Profissional (RCP) da Excelsior Seguros.

Os executivos da Fator Seguradora 

completam que o seguro atua em pa-
ralelo aos conselhos de medicina (CFM, 
CRM), não se sobrepondo ao que é de-
finido pelos órgãos de classe.

Como um cliente pode se sentir lesado 
de alguma forma ou mesmo reclamar 
pelo simples fato de ficar insatisfeito 
pelo serviço realizado, o RC Profissional 
Médicos cobre indenizações, processos 
e honorários advocatícios, mas tam-
bém o acordo entre as partes, mesmo 
que não seja judicial. “Vale lembrar que 
algumas ações podem ter seu valor 
elevado, já que pode envolver ainda a 
indenização de danos morais, materiais 
e até mesmo estéticos, fazendo com 
que o responsável pague todo o prejuí-
zo para a recuperação do paciente, por 
exemplo. Tendo em vista que o uso dos 
remédios off label não são cobertos é 
importante que o cliente tenha ciência 
de todas as coberturas que está con-
tratando para num eventual sinistro 
e evitar que seja penalizado com uma 
possível negativa de cobertura”, aponta 
Mariana Bruno, gerente de Consumer 
Lines da Argo Seguros.

COBERTURAS 
Basicamente, a cobertura principal é 

a Responsabilidade Civil do profissional 
médico para os danos decorrentes do 
exercício de sua atividade exclusiva de 
medicina. “Hoje há poucas variações no 
setor de seguros, se limitando a questões 
como franquia, definições temporais e 
outras de pouca importância. No entanto, 
com a edição de novos normativos pela 

Susep, em especial a Circular nº 621 e a 
Resolução CNSP nº 407, ambas de 2021, 
houve forte incentivo à liberdade criativa 
dos seguradores, capaz de fazer surgir, 
em muito pouco tempo, inúmeras e va-
riadas coberturas para esse tipo de risco”, 
afirma Barroso de Mello.

Na Argo, por exemplo, o RC Profis-
sional Médicos cobre perícia, acordos 
(se necessário), restituição da imagem, 
chefes e/ou diretores médicos, omis-
são de socorro, infecção hospitalar, e 
dano a documentos de terceiros (perda, 
roubo ou furto de algum documento). 

Na Fator, a principal cobertura que dá 
nome ao produto é a de Responsabilida-
de Civil Profissional que garantirá as fa-
lhas profissionais durante procedimen-
tos médicos, odontológicos, prescrição 
e/ou administração de medicamentos, 
emissão de documentos médicos, en-
fermagem, e demais procedimentos 
profissionais da área da saúde; desde 
que cometidas involuntariamente e que 
tenham gerado danos a terceiros. 

“A cobertura para custos de defesa, 
que é uma das mais importantes da 
apólice, inclui o pagamento de hono-
rários advocatícios, despesas judiciais 
cíveis, criminais, administrativas e ex-
trajudiciais, em reclamações que de-
corram exclusivamente de uma falha 
profissional coberta pelo seguro”, apon-
tam os executivos da seguradora. “Há 
também despesas de publicidade, que 
é a contratação de consultores especia-
lizados em relações públicas para miti-
gar os efeitos adversos à sua imagem 
e reputação, desde que decorrentes de 
uma reclamação coberta pela apólice, 
entre outras coberturas, como compa-
recimento ao tribunal, danos morais”.

“É de extrema importância contratar 
o seguro com uma companhia que am-
pare além das coberturas básicas: da-
nos morais puro, dano estético e custos 
de defesa também na esfera criminal”, 
orienta Thabata. “Os corretores devem 
ficar atentos às propostas, pois algu-
mas seguradoras estão excluindo de 
forma generalizada qualquer reclama-
ção de falha profissional relacionada à 
coronavírus. Isso pode deixar muitos 
médicos desamparados no momento 
que eles mais precisarem do seguro”, 
alerta a especialista.

Gerlane Lopes
Excelsior Seguros

Mariana Bruno
Argo Seguros

responsabilidade civil
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Com a reforma da previdên-
cia em 2019, houve um 
grande salto da percepção 
da população em relação 

à importância da previdência priva-
da. Ficou claro que o Estado não tem 
como operar milagres. A partir disso, 
as pessoas começaram a entender a 
importância de buscar uma comple-
mentação, procurar soluções para as 
necessidades futuras que passarão a 
ter.  E é aí que entra, de fato, a previ-
dência privada: uma proteção que não 
se restringe à aposentadoria.

A pandemia impulsionou um sal-
to tecnológico nas companhias, 
abrindo uma porta fantástica para 
a popularização ou, digamos, para a 
oferta mais abrangente dos planos 
de previdência privada. Ao mesmo 
tempo, frente às dificuldades eco-
nômicas trazidas pela pandemia, os 
planos de previdência têm sido um 
importante apoio para as pessoas 
enfrentarem os desafios, proporcio-
nando um respiro.

A FenaPrevi, como entidade represen-
tativa, vem participando das discus-
sões com as associadas sempre tendo 
o consumidor como centro. “Estamos 
empenhados para que o setor, as asso-
ciadas e a sociedade passem por este 
momento da melhor forma possível”, 
afirma o presidente Jorge Nasser.

No pós-pandemia, a tendência é de 

contínuo crescimento. “A inovação veio 
com força total nesse período de isola-
mento por uma necessidade básica de 
permanecermos próximos aos clientes, 
mesmo em um ambiente de isolamen-
to. Estamos todos evoluindo com essa 
nova realidade. Com o avanço das so-
luções tecnológicas no mercado de se-
guros conseguimos melhorar a ‘jorna-
da do cliente’, imprimindo facilidades. 
Atualmente, oferecemos a maioria das 
transações e das assessorias perso-
nalizadas pelo meio digital. Esse será, 
sem dúvida, o grande legado desse mo-
mento tão desafiador”, completa.

Os corretores devem aproveitar essa 
onda de inovações para se aproximar 
do cliente e realizar, cada vez mais, 
uma venda consultiva, baseada na ne-
cessidade e no perfil de cada um. “A 
previdência faz parte do combo de ne-
cessidades dos clientes. No ambiente 
de oferta diversificada que está sendo 
criado, o corretor poderá ser o diferen-
cial numa venda que considere tudo o 
que o cliente precisa em termos de be-
nefícios”, aponta.

Neste novo cenário, a FenaPrevi será, 
sobretudo, propulsora da cultura de 
seguros e previdência, e incentivadora 
de discussões técnicas que auxiliem o 
desenvolvimento do mercado. “Temos 
um papel de educadores e permane-
ceremos firmes no cumprimento des-
se papel. Isso fará com que os clientes 

busquem as empresas e corretores 
para se informar das opções. Numa ou-
tra vertente, a FenaPrevi seguirá como 
provedora de dados e apoiando a socie-
dade na tomada de decisões”, garante.

O momento é oportuno para cres-
cimento da previdência privada no 
Brasil, mas vale ressaltar que o su-
cesso deste mercado também de-
pende do crescimento econômico. 
“A imunização da população é peça 
importante nesse processo. Outro 
caminho em que já estamos traba-
lhando e que é essencial nesse pro-
cesso de crescimento é a criação de 
uma cultura previdenciária no País. 
O brasileiro não costuma ser previ-
dente. O desafio de trabalhar pela 
disseminação da cultura de poupar 
é um entrave a ser vencido (é um 
dos projetos estratégicos da Agen-
da de Fomento da Fenaprevi para o 
biênio 2021/2022). Acredito que o 
momento é oportuno para investir 
nessa jornada, pois com a pandemia 
as pessoas ficaram mais atentas à 
necessidade de proteção”.

Para ele, com informação e educa-
ção as pessoas estarão preparadas e 
confiantes para tomar suas decisões, 
de acordo com as suas necessidades. 
“Com toda a evolução tecnológica as 
pessoas têm a facilidade de fazer dife-
rente hoje para mudar a sua situação 
no futuro”, finaliza.

líderes em ação

Jorge Nasser, presidente da FenaPrevi, aborda o aumento 
da percepção da sociedade em relação ao segmento que 

já vinha crescendo desde a reforma da previdência
Jorge Nasser

FenaPrevi

Thais Ruco
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Muito em função das pes-
soas estarem mais em 
casa, muitas no exer-
cício do home office e 

com um olhar mais atento para o lar, o 
seguro residencial tem tido uma ótima 
aceitação. Algumas seguradoras têm 
registrado um crescimento de dois dígi-
tos nessa carteira e investido em novas 
coberturas e produtos. 

Na Bradesco Seguros, o Residencial 
Sob Medida passou por transformações, 
com coberturas personalizáveis, de 
acordo com a necessidade do contratan-
te. A proposta de segmentação contem-
pla novas coberturas e assistências para 
a casa e o apartamento. Um dos grandes 
atrativos e diferenciais é a proteção para 
atividade comercial na residência.

“A proteção contempla máquinas, mó-
veis, utensílios, mercadorias e matérias-
-primas diretamente relacionados com 
a atividade profissional do segurado, 
cujo ramo esteja devidamente enqua-
drado na legislação do MEI, por exem-
plo. A segmentação abrange, ainda, casa 
de veraneio e imóveis a partir de R$ 1 
milhão”, informa Rodrigo Herzog, supe-
rintendente-executivo de Operações da 
Bradesco Seguros. 

Herzog conta que somente no primei-
ro trimestre deste ano, o seguro Resi-
dencial Sob Medida registrou um cresci-
mento de 69% no Brasil, em comparação 
ao mesmo período do ano passado.

Uma novidade recente no seguro Resi-
dencial da Tokio Marine foi a flexibilidade 
nos contratos, com a implementação da 
modalidade de contratação plurianual, 
com vigência estendida, que pode chegar 
a cinco anos de cobertura, além do par-
celamento em até 36 vezes sem juros. 

“Com essa flexibilidade e aumento 
da vigência, o trabalho do corretor de 
seguros ganha agilidade e outros be-
nefícios, como redução dos custos de 
cotação, tempo de equipe e contato 
comercial, além do aumento do valor 
de comissão por cada venda. Para o 
segurado, a flexibilização traz mais pra-
ticidade e segurança, pois seu imóvel 
fica protegido por mais tempo e sem 
a necessidade de renovação anual”, diz 
Arnaldo Bechara, diretor de Riscos Di-
versos Massificados e Precificação da 
Tokio Marine. 

Em 2020, a Tokio Marine registrou um 
crescimento de 10,6% em prêmios nesta 
carteira. Neste ano, entre janeiro e abril, 
o percentual foi ainda maior, de 14,9%.

Já na Porto Seguro, novidade em 2021 
é que desde maio o seguro residencial 
pode ser contratado por dois ou três 
anos, além da opção tradicional de um 
ano. No modelo plurianual, com vigên-
cia estendida, os clientes contam com 
facilidade no parcelamento e descon-
tos, tanto para novos negócios como 
para renovações. 

“Mais do que beneficiar os segurados, 
o modelo plurianual também traz van-
tagens aos corretores na hora da venda. 
Os benefícios ampliam a argumentação 

Rodrigo Herzog
Bradesco Seguros

lar protegido

Karin Fuchs

Companhias investem em novas coberturas, em facilidades 
para os clientes e na disseminação do produto
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do corretor com os clientes, além de fa-
cilitar e agilizar os processos operacio-
nais na renovação do seguro, já que não 
é preciso se preocupar com isso a cada 
ano”, diz Marcel Tornero, gerente de Ra-
mos Elementares da Porto Seguro. 

Também recentemente, a companhia 
lançou duas coberturas para comple-
tar o portfólio de soluções do seguro 
residencial: alagamentos e instalações 
e pequenas reformas. No primeiro tri-
mestre deste ano, o seguro da Porto 
Seguro apresentou um crescimento 

acima de 12% em relação ao mesmo 
período de 2020. 

MELHORIAS 
CONTÍNUAS

Nos últimos anos, a Allianz vem apli-
cando melhorias contínuas no produto 
residência, entre eles, a cobertura de 
roubos de bens fora da casa, de danos 
por água, de tumultos e às joias e obras 
de arte, além da inclusão automática 
da cobertura de valor de novo, ou seja, 
sem depreciação na indenização.  

“A Allianz também aumentou as ofer-
tas, com o lançamento do Residência 
Compacto, que mesmo sendo uma 
opção acessível em relação ao prêmio, 
possui vastas opções de coberturas, 
e está disponível para todos os tipos 
de propriedades, ocupadas ou não, in-
cluindo casas de veraneio ou aluguel 
para temporada”, informa a superinten-
dente de Massificados, Ana Freitas. 

A companhia também apresentou no-
vos planos de assistências 24h, sendo 
o Essencial, com oito serviços dispo-
níveis, e o plano VIP, com 74 serviços, 
além da aceitação para casas de ma-
deira em todo o território nacional. De 
janeiro a maio, a Allianz teve uma ex-
pansão de 8% na carteira. 

Já a Zurich lançou recentemente a 
listagem mobile de bens por meio de 
uma nova ferramenta disponível para 
os clientes do seguro residencial. Após 
a contratação, os segurados podem 
realizar a declaração de seus bens por 
meio de registros fotográficos feitos 

pelo celular, em casa, dispensando a 
exigência de notas fiscais para compro-
vação prévia da existência de bens com 
valor superior a R$ 2,5 mil. 

“Os clientes que têm o seguro Zurich 
Residência contam, ainda, com um ser-
viço de retirada e descarte de móveis, 
eletrodomésticos, eletrônicos e entulho 
de restos de obras em todo o território 
nacional”, comenta Rafael Ramalho, 
diretor-executivo de Personal Lines da 
Zurich no Brasil.  

A companhia também oferece uma 
consultoria ambiental aos clientes, para 
conscientização sobre dicas e práticas 
sustentáveis para economia de energia 
elétrica e de água, ideias para ambien-
tes sustentáveis. No período de janeiro 
a abril deste ano, a Zurich registrou um 
crescimento de mais de 20% dos seguros 
residenciais em relação ao ano anterior.

Arnaldo Bechara
Tokio Marine

lar protegido

“Mais do que beneficiar os segurados, o 
modelo plurianual também traz vantagens 
aos corretores na hora da venda. Os 
benefícios ampliam a argumentação do 
corretor com os clientes, além de facilitar 
e agilizar os processos operacionais na 
renovação do seguro, já que não é preciso 
se preocupar com isso a cada ano”

Marcel Tornero
Porto Seguro
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ESTRATÉGIAS
Para ampliar a cultura do seguro resi-

dencial no País, as seguradoras adotam 
algumas estratégias. Na Zurich, Rafael 
Ramalho conta que a preocupação com 
a segurança, que é essencial, é algo que 
está na pauta mundial do momento, in-
clusive dos brasileiros. Atentos a isso, 
os seguros da Zurich são adaptados às 
necessidades das pessoas.

“Seja para famílias que estão isoladas 
em casa, para pequenos empreende-
dores que tiveram que concentrar os 
negócios em suas residências e, tam-
bém, para aqueles que precisam man-
ter suas atividades e desejam ter seus 
bens segurados fora do imóvel, como 
os profissionais de saúde, procuramos 
oferecer soluções que vão ao encon-
tro das necessidades dos clientes, que 
preferem alternativas que evitem, por 
exemplo, deslocamentos se as ques-
tões podem ser resolvidas por meios 
digitais”, explica. 

A Porto Seguro tem mapeado o mer-

cado e observado as necessidades que 
podem surgir. “Os corretores também 
ajudam nesse propósito, considerando 
que além de serem os principais parceiros 
de negócios da companhia são o elo do 
setor com a sociedade e, por isso, estão 
sempre atentos às demandas do público. 
Explorar a base de clientes de outros pro-
dutos da companhia, com quem o cor-
retor já tem contato também é um bom 
caminho, pois já possui relacionamento 
com o cliente”, diz Marcel Tornero. 

“A cultura desse seguro também tem 
se intensificado em função da pande-
mia, por conta da maior permanência 
das pessoas em suas casas. O papel do 
corretor de seguros é muito importan-
te, pois ele atua consultivamente para 
compreender as demandas e necessi-
dades do segurado, com direcionamen-
to para uma contratação que se encaixe 
ao seu perfil. Na Tokio Marine, presta-
mos apoio para disseminar junto aos 
corretores, nossos principais parceiros 
de negócios, a cultura desse seguro en-
tre os consumidores”, afirma Bechara.

Ana Freitas, da Allianz Seguros, co-
menta que ainda há um potencial mer-
cado a ser explorado, levando em consi-
deração que somente cerca de 16% dos 
domicílios brasileiros são protegidos. 

“Para alavancar esse índice, é preciso 
que o canal de vendas trabalhe junto 
aos clientes os benefícios que esse tipo 
de produto tem, tanto no que diz res-
peito às coberturas quanto às assistên-
cias. O corretor pode levar o segurado a 
enxergar o seguro residencial como ga-
rantia de cobertura aos danos materiais 
e prejuízos que eventualmente causem 
a terceiros”, explica. 

Já a Bradesco Seguros vem produ-

zindo campanhas de marketing digital 
disponíveis nas redes sociais. “A pro-
posta é apresentar aos consumidores 
facilidades e benefícios do seguro re-
sidencial e fomentar o reconhecimento 
e penetração da cobertura nas mais di-
versas regiões do Brasil.

Ana Freitas
Allianz

Rafael Ramalho
Zurich

lar protegido

Estima-se que 15,8% 
das residências do 
País possuem seguro. 
Há alguns anos, esse 
percentual era de 
13,6%. Segundo dados 
da Susep, o crescimento 
do seguro residencial 
foi responsável, em 
2020, por um montante 
de mais R$ 3 bilhões 
em prêmios para as 
seguradoras no Brasil.EM
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“A Allianz também aumentou as ofertas, com o lançamento do 
Residência Compacto, que mesmo sendo uma opção acessível 
em relação ao prêmio, possui vastas opções de coberturas, e está 
disponível para todos os tipos de propriedades, ocupadas ou 
não, incluindo casas de veraneio ou aluguel para temporada”
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Cícero Barreto
Grupo Omint

Leandro Sandor
Brazil Health

Leandro Rodrigues
Grupo Omint

parceria

O Grupo Omint apresentou ao mercado uma pro-
posta inovadora de planos de saúde para pessoa 
física, o Kipp Saúde, e a Brazil Health Solutions, 
consultoria especializada no segmento, está en-

tre as parceiras na comercialização do produto.
“A Omint sempre foi uma de nossas principais parceiras de 

negócios, dividindo estratégias diferenciadas conosco, tanto 
que temos um programa vencedor no saúde e odonto para o 
PME e o Empresarial, de forma que nossos parceiros escalem 
um atendimento próximo, efetivo e uma ampla remuneração, 
potencializando cada vez mais a sua corretora”, descreve o 
CEO da Brazil Health, Marcelo Reina.

Segundo ele, o lançamento é oportuno porque o mercado de 
planos individuais e familiares está novamente aquecido e re-
flete em um leque de oportunidades. “Assim, é importante levar 
mais serviços ao corretor, desde toda uma assertiva capacita-
ção e suporte para os variados tipos de produtos”, comenta.

Conforme o diretor comercial e de Marketing do Grupo Omint, 
Cícero Barreto, o Kipp Saúde revoluciona o mercado de saúde 
porque oferece uma solução respaldada em inteligência e tec-
nologia para proporcionar ao cliente um cuidado totalmente 
personalizado. “A Kipp está presente na vida dos seus clientes 
em toda a sua jornada em busca de mais saúde e qualidade de 
vida, e não somente quando eles têm alguma queixa. Queremos 
ser líderes no segmento e, com a expertise que temos, a tec-
nologia aplicada a todos os processos e parcerias de alto valor 
como a que temos com a Brazil Health, temos certeza que ca-
minharemos rapidamente para esse cenário”, destaca Barreto.
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R “É muito importante levarmos esta relevante 

ampliação de oportunidades em negócios aos nossos 
corretores parceiros, pois com certeza será um 
sucesso”, destaca Reina. 

O trabalho da assessoria é desenvolvido de forma 
que o corretor tenha total apoio nas vendas de planos 
de saúde, inclusive nos individuais. “Isso desde uma 
boa capacitação com nossa universidade de vendas e 
facilmente cotar com sistemas on-line, ter uma boa 
geração de propostas e agilidade de implantação, 
somando incentivos e premiações”, explica o diretor 
da Brazil Health, Leandro Sandor. 

Com a parceria, a expectativa da consultoria é encerrar 
2021 com aumento de 20% nas vendas dos planos 
individuais. “A Brazil Health, que já traz uma oferta 
completa de produtos empresariais e massificados 
ao corretor, onde já atuava com os principais planos 
individuais, agora entende que com o lançamento da 
Kipp Saúde do Grupo Omint agregará muito mais ao seu 

portfólio”, completa Sandor.  
“Os corretores são o 

principal canal de distribuição 
da Kipp, por isso oferecemos 
ferramentas que apoiam 
no modelo de oferta digital, 
facilitando o acesso e 
entregando ao cliente um 
jornada simples na qual o 
mesmo contrata o plano em 
poucos passos”, comenta 
Leandro Rodrigues, gerente 
comercial da Omint.

Brazil Health Solutions é uma das consultorias 
parceiras do Grupo Omint na comercialização 

dos planos para pessoas físicas

SINERGIA EM 
PLANOS SAÚDE

Marcelo Reina
Brazil Health
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Dentre as várias tarefas da 
indústria de seguros e res-
seguros está a quantifi-
cação e seleção adequada 

de seus riscos, usando as melhores 
ferramentas disponíveis, para equili-

brar suas carteiras e prover proteção 
financeira aos segurados, beneficiários 
e corporações.

A necessidade de aprimorar conti-
nuamente os modelos de catástrofes 
naturais e as pesquisas aplicadas dos 
impactos do aquecimento global na 
economia e, consequentemente, na ati-
vidade seguradora, são temas frequen-
tes em prestigiados encontros como o 
Rendez-Vous de Septembre (rvs-monte-
-carlo.com) e o Global Reinsurance Fo-
rum (www.grf.info), dois grandes faróis 
das tendências de seguros e novos ris-
cos do mercado para o mundo nos pró-
ximos anos.

Nos seguros de pessoas, destaca-
mos a importância do conhecimento 
profundo necessário e imperativo para 
realizar a subscrição de riscos, fazen-
do uso das técnicas mais difundidas 
como questionários digitais inteligen-
tes, tele e vídeo-entrevistas, modelos 
estatístico-atuariais para precificação, 
modelos preditivos voltados a riscos 
massificados, modelos para prevenção 
de fraudes, entre outras soluções. Sem 

o adequado conhecimento do mercado 
de seguros e resseguros, da ativida-
de diária de subscrição de riscos e dos 
desenvolvimentos internacionais mais 
recentes providos pela comunidade 
científica mundial, torna-se muito difícil 
ajustar-se ao ritmo constante imposto 
pelas inovações.

É imperativo que os players deste 
mercado disponham da expertise de 
como confeccionar, conduzir e, princi-
palmente, decidir com base nas diver-
sas ferramentas de seleção de risco 
disponíveis, adicionadas ao processo 
de subscrição nas suas diferentes di-
mensões - demográfica, socioeconô-
mica, geográfica, profissional, saúde e 
hábitos de vida, financeiro e atividades 
de lazer. A Samplemed provê às segu-
radoras clientes a seleção e a subscri-
ção de riscos, ajudando a manter o ín-
dice de recusas sob controle, o que se 
traduz em ganho financeiro devido aos 
resultados estáveis proporcionados por 
carteiras de seguros que foram alvo da 
seleção de riscos como também na in-
clusão de novos clientes.

Dr. Jairo 
Waitman 
CEO e fundador 
da Samplemed

artigo | Samplemed



julho2021 17revistacobertura.com.br

“A Ciência de Dados encontra-se em 
posição estratégica, justamente no ponto 
no qual convergem as diferentes áreas de 
interesse à subscrição de riscos e dispõe 
das ferramentas, mas, principalmente, 
do rigor técnico e pensamento crítico 
necessários para tangibilizar soluções 
com base na ponte entre a academia e o 
mercado de seguros”

Como bons exemplos brasileiros da 
importância da ciência, do trabalho in-
terdisciplinar e da adoção de modernas 
técnicas de estatística e ciência de dados, 
podemos citar dois projetos que podem 
ser adaptados ao setor de seguros: Co-
vidLP, um aplicativo de previsão de curto 
e longo prazo para casos (e mortes) de 
covid-19, desenvolvido por professores e 
alunos de pós-graduação em Estatística 
da UFMG; Projeto SPIRA, o sistema de 
detecção precoce de insuficiência respi-
ratória por meio de análise de áudio.

A Ciência de Dados encontra-se em 
posição estratégica, justamente no 
ponto no qual convergem as diferen-
tes áreas de interesse à subscrição de 
riscos e dispõe das ferramentas, mas, 
principalmente, do rigor técnico e pen-
samento crítico necessários para tangi-
bilizar soluções com base na ponte en-
tre a academia e o mercado de seguros.

Na Samplemed, levamos isso a outro 
patamar ao utilizar o pleno potencial 
disruptivo trazido pelo conjunto de téc-
nicas estatísticas tradicionais e os mé-
todos de inteligência artificial e apren-
dizado de máquina que atualmente 
ocupam a crista da onda tecnológica.

Ao buscarmos continuamente o in-
tercâmbio e a interação com cientistas 
internacionais, melhoramos nossos 
processos internos e fomentamos nos-
so ritmo contínuo de inovação para o 
mercado segurador brasileiro e global.

- Inovamos ao utilizar a 
regressão binomial para quan-
tificar o efeito de fatores de 
risco como obesidade, hiper-
tensão e diabetes na aceita-
ção/recusa de propostas de 
seguros, sinalizando aos nos-
sos clientes oportunidades de 
reduzir a taxa de apólices ne-
gadas durante a fase de subs-
crição de risco;

- Construímos um sistema 
de padronização e mapeamen-
to das respostas de tele-en-
trevistas que vimos realizando 
desde nossa fundação e atra-
vés da experiência do nosso 
time em seguros, resseguros, 
atuária e modelagem estatís-

Rafael 
Rodrigues 
de Moraes 
gerente de 
Ciência de 
Dados da 
Samplemed

artigo | Samplemed

tica, trouxemos ao mercado em 2020 o 
Modelo Preditivo Vida;

- Fazendo uso de nossos estudos 
sobre melhoria de processos, controle 
estatístico de qualidade e análise de 
sobrevivência, monitoramos no detalhe 
os indicadores relevantes às operações 
de tele-entrevistas e vídeo-entrevistas;

- Desenvolvemos uma solução pró-
pria e completamente automatizada 
para a realização de estudos de expe-
riência - estudos de mortalidade, per-
sistência etc. -, ferramenta fundamen-
tal aos departamentos de subscrição 
das seguradoras, com possibilidade de 
quantificar o impacto de fatores de ris-
co e doenças específicas na mortalida-
de da carteira;

- Utilizamos continuamente simu-
lações de Monte Carlo para estimar o 
impacto no resultado financeiro tra-
zido pela adoção da seleção de risco 
através das diferentes soluções ofere-
cidas pela Samplemed.

Desde o início da pandemia reagimos 
à necessidade de coletar o maior núme-
ro de dados dos proponentes que nos 
permitem ser assertivos na subscrição 
dos riscos, aprofundar nossos estudos 
e gerar informação de qualidade aos 
nossos clientes. A pandemia do coro-

navírus e suas consequências em nossa 
saúde no longo prazo nos impulsionam 
a realizar estudos internos, os quais en-
contram-se em estágio avançado e com 
os quais pretendemos fornecer insights 
valiosos aos nossos clientes em relação 
às interações do vírus com os fatores de 
risco e as comorbidades conhecidas, fo-
cos regionais de casos diagnosticados, 
relação de casos positivos e curados, en-
tre outras análises possíveis.
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Com a proposta de “transformar o segmento de 
seguros”, oferecendo tecnologia e inovação foca-
das nas demandas do cliente, a Kovr Seguradora 
chegou ao mercado em maio, tendo como uma 

das novas apostas um seguro com foco em sustentabilida-
de. A companhia é a nova formatação da Seguradora Invest 
e das companhias InvestPrev e Invest Capitalização, que já 
atuam há mais de 45 anos, reunindo mais de 3 mil corretores 
parceiros, 200 funcionários e receita de mais de R$ 1 bilhão. 

“A Kovr chegou ao mercado de seguros tendo como principal 
diferencial oferecer a melhor experiência para seus clientes, por 
meio de produtos elaborados sob demanda para atender as 
necessidades específicas de cada pessoa, empresa ou parceiro, 
com foco em modalidades de distribuição e alta inovação”, diz 
Thiago Moura, CEO da Kovr. Além do CEO, que é ex-associado 
e diretor presidente da BTG Seguradora e Resseguradora, a 
seguradora tem como membros da diretoria Eduardo Viegas 
(ex-CEO da Berkley Brasil Seguros), Geraldo Castro (ex-Invest) 
e Newton Queiroz (ex-CEO da Argo Seguros). 

Com corretores em todo o território nacional, a Kovr Segu-
radora oferece os seguintes produtos: Soluções Imobiliárias 
(seguros PF e PJ); Soluções para Empresas (seguro garantia, 
responsabilidade civil profissional, responsabilidade civil ôni-
bus, seguro de viagem, vida em grupo); Soluções Empresa-
riais para Pessoas (acidentes pessoais passageiros, acidentes 
pessoais coletivo, vida em grupo, prestamista, capital global), 
Soluções em Previdência e Capitalização (PF e PJ).

Nesse portfólio, a seguradora usa de novas tecnologias 
para melhor atender os clientes finais. Na nova formatação 
da empresa, foram implementados os ramos de garantia e 
linhas financeiras, com apólice que contempla desde gran-
des riscos até projetos em fase inicial.

Mais recentemente, a Kovr desenvolveu um produto de 
garantia de eficiência energética em parceria com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), com objetivo de 

garantir ao segurado o retorno do investimento em sustenta-
bilidade ao mudar para uma energia mais limpa.

inovação 

Novos produtos para diferentes modalidades 
de distribuição são elaborados sob demanda 

pela Kovr Seguradora

Thais Ruco
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Seguro home office | Cobertura: Incêndio, danos elé-
tricos, roubo na residência, equipamentos eletrônicos 
e acidentes pessoais, além de atendimento psicológi-
co e assistência 24 horas para uma série de situações, 
incluindo serviços de chaveiro, eletricista, reparos hi-
dráulicos, assistência PET, baby-sitter, cuidados para 
idosos ou mesmo limpeza de sofás e de colchões.

Seguro eficiência energética | Cobertura: A Kovr é a 
parceira no Brasil do Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), que mantém um Seguro de Econo-
mia de Energia disponível também em países como 
Chile, El Salvador, Peru, México e Colômbia.

Seguro responsabilidade civil profissional | Cobertu-
ra: A lista inclui custos de defesa (judicial, administrati-
vo, criminal e arbitral), multas aplicadas a terceiros, da-
nos corporais, danos materiais e morais, extravio, roubo 
e furto de documentos, atos desonestos de emprega-
dos, despesas de publicidade e restauração de imagem, 
gerenciamento de crise e despesas de salvamento.

Seguro garantia | Cobertura: Garantia do licitante, 
construção, fornecimento ou prestação de serviços, ma-
nutenção corretiva, adiantamento e retenção de paga-
mento, garantia judicial para execução fiscal, aduaneiro, 
administrativo de créditos tributários, garantia financei-
ra, imobiliário e judicial trabalhista, entre outros.

Seguro viagem com cobertura para casos de Covid – Co-
bertura | Para estes casos, a Kovr disponibiliza a cobertura para 
deslocamentos urgentes e assistência médica imprevista.

Thiago Moura 
Kovr Seguradora
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A SulAmérica apresentou ofi-
cialmente aos corretores o 
PRA Super Campeões 2021. 
Parte do Programa de Reco-

nhecimento ao Corretor (PRA), a cam-
panha de vendas tem como objetivo 
incentivar os milhares de corretores par-
ceiros da SulAmérica a gerar ainda mais 
novos negócios em todos os segmentos 
de atuação da companhia, contribuin-
do para levar Saúde Integral a cada vez 
mais clientes pelo País. 

Os profissionais com melhor desem-
penho serão reconhecidos com diversos 
prêmios ao longo do ano, incluindo car-
ros zero km e uma viagem para Barce-
lona, na Espanha, com direito a acom-
panhante. Serão ainda mais premiados 
nesta edição: de seis para 11 carros, na 
etapa intermediária, e de 52 para 87 va-
gas na comitiva internacional, na rodada 
final. Além disso, haverá uma premiação 
das assessorias de seguros, com direito 
a cinco vagas na viagem. 

“Pela primeira vez, mais de 80 cor-
retores serão premiados com o des-
tino internacional. Não é apenas uma 
viagem, mas uma experiência ines-
quecível para nosso time de corre-
tores. Todas as vendas, desde 1º de 
janeiro, já estão sendo computadas 

e convidamos todos os nossos par-
ceiros para participar deste que é o 
melhor programa de reconhecimento 
do nosso mercado”, garante a diretora 
comercial Solange Zaquem.

Outra novidade é que os corretores 
que realizarem treinamentos na PRA 
Saber, a Escola de Negócios da SulA-
mérica, também acumularão pontos 

no programa. “Além de incentivar as 
vendas e reconhecer as conquistas, 
os corretores têm capacitação pro-
fissional por meio da PRA Saber, com 
cursos on-line totalmente gratuitos 
para atuarem com excelência. Vamos 
fazer o maior e melhor PRA Super 
Campeões da história”, afirma o dire-
tor comercial Luciano Lima.

O CEO da SulAmérica, Ricardo Bottas, destaca a importância 
do corretor de seguros para a companhia: “O corretor é muito 
mais que um vendedor de 
planos de saúde, de vida, de 
previdência. Ele é quem mais 
conhece seus clientes e suas 
necessidades. Por isso, ele 
é um consultor de proteção, 
que tem a competência 
necessária para oferecer os 
melhores produtos de acordo 
com o momento de vida dos 
nossos clientes. Os corretores 
são nossos parceiros na 
entrega de Saúde Integral. 
Desejo a todos um excelente 
Super Campeões 2021 e 
espero todos os vencedores 
em Barcelona.”SU
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campanha de vendas

Corretores com melhor 
desempenho no ano serão 

premiados com carros zero km 
e uma viagem inesquecível, 
com acompanhante, para a 

cidade espanhola

Confira o regulamento completo no site: 
www.portal.sulamericaseguros.com.br/pracorretor
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MBM AMPLIA VISIBILIDADE 
COM AS ASSESSORIAS

Alexsander Kaufmann 
MBM

parcerias

Um modelo digital com faci-
lidades para os corretores 
de seguros é a missão da 
MBM Seguros de Pessoas. 

Sediada em Porto Alegre (RS) e com es-
critórios nas principais capitais do País, 
a MBM investe na parceria com os cor-
retores e também conta com a capilari-
dade das assessorias em seguros.

Segundo Alexsander Kaufmann, su-
perintendente comercial, até 2015, a 
MBM centralizava o esforço de ven-
das no canal individual, voltado ao 
funcionalismo público - polícia militar 
e professores -, no sul do País, espe-
cificamente no Rio Grande do Sul, em 
Santa Catarina e no Paraná. Ao chegar 
à companhia, o executivo fez uma re-
formulação e a seguradora passou a 
direcionar os negócios para uma atu-
ação corporativa. “Unimos forças com 

as assessorias para auxiliar e acelerar o 
crescimento comercial em busca de no-
vos corretores e divulgação dos nossos 
produtos”.

Na visão de Kaufmann, a parceria com 
as assessorias são frutíferas e vieram 
para ficar. “Ela solidifica a marca em 
algumas regiões onde não tenho uma 
operação mais expressiva, como por 
exemplo, no interior e em algumas pra-
ças, como Rio de Janeiro, que é muito 
alicerçada na estrutura de assessoria. 
Estamos felizes com as parcerias fir-
madas em todo o Brasil, pois nos de-
ram visibilidade e crescimento de pro-
postas efetivadas”.

EXPECTATIVAS 
Segundo o superintendente, nos úl-

timos cinco anos, a MBM apresentou 
um crescimento exponencial. Durante a 

pandemia, dois negócios – acidentes 
pessoais a passageiros e acidentes 
pessoais de eventos – foram impac-
tados. Para suprir a perda de receita, 
a seguradora transformou as linhas 
de produtos e projeta um bom re-
sultado em 2021. “A pandemia tem 
auxiliado na cultura do seguro de 
vida, cuja procura era menor do que 
é hoje. Então, é mais fácil convencer 
da importância do seguro”.

Seguradora vê trabalho com as parceiras como uma forma de reforçar 
a marca e levá-la de forma diferente para o corretor

Em coletiva à imprensa, na segunda quinzena de julho, Alexandre Ca-
millo, presidente do Sincor-SP, falou sobre a reabertura da sede do Sin-
cor-SP, em agosto, a agenda de eventos organizada pelo sindicato para 
o segundo semestre, o que inclui quatro atividades de formação e en-
volvimento com os corretores de seguros. E que no ano que vem volta o 
Conec, ainda sem data marcada. 

Na mesma data da coletiva, no dia 21, a Susep anunciou a regulamenta-
ção do Open Insurance. Sobre esse tema, o executivo comentou: “acredito 
que essa regulamentação tenha surpreendido a todos. Para mim, parece 
alguém fazendo algo de maneira acelerada, enquanto está lá, alguém que 
teve pressa para cumprir uma missão. Ainda não li a regulamentação, 
mas se mantiveram as sociedades iniciadoras em serviços de seguros, 
está errado”. (Karin Fuchs)

OPEN INSURANCE: UMA 
REGULAMENTAÇÃO ÀS PRESSASVeja o que 

rolou nas 
lives e confira 

a Cobertura 
Especial no 

#PortalCobertura

mercado on-line
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ATAQUE HACKER A LABORATÓRIOS E O RC CYBER

Recentemente, tivemos notícias de 
vários ataques ao ambiente de Tec-
nologia da Informação (TI) da rede de 
laboratórios no País, causando total 
indisponibilidade dos sistemas e da 
respectiva base de dados valiosa dos 
usuários. Esse tipo de procedimento é 
chamado de ataque “ransomware”, no 
qual os hackers criptografam os dados, 
bloqueando o acesso da empresa ao 
sistema infectado. 

O expressivo aumento dessas tentativas 
de fraude, que ganhou força com a pande-
mia, acendeu o alerta quanto à segurança 
de dados pessoais e os riscos envolvidos no 
setor de saúde, cujos impactos na opera-
ção, na imagem e na reputação da empresa 
podem ser severos.

Esses ataques aos laboratórios e 
hospitais reforçam a necessidade de 

as empresas redobrarem os cuidados 
e os investimentos em ciberseguran-
ça, como também na contratação do 
Seguro de Responsabilidade Civil Cyber, 
que pode servir de útil ferramenta de 
gestão de risco, bem como amortização 
dos prejuízos.

As apólices de RC Cyber possuem 
característica que a tornam fundamen-
tais aos setores mais visados, como a 
avaliação prévia e criteriosa do risco, 
através da qual são emitidas recomen-
dações que ajudam o segurado a me-
lhorar e ampliar os graus de proteção 
cibernética. O seguro tem ainda a capa-
cidade de rápida reação, com a utiliza-
ção de profissionais experientes, tanto 
na tentativa de trazer os dados tecnica-
mente de volta, quanto no resgate junto 
aos autores do ato criminoso. Não raro, 

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

as apólices agregam outros importan-
tes serviços, como a análise forense da 
situação, para determinar os prejuízos 
ocorridos e identificar se, de fato, houve 
vazamento de dados. A partir dessa 
análise, a empresa segurada passa a ter 
melhores condições de delinear um pla-
no de ação para que os pontos sejam 
explorados e tratados da melhor forma.

O DÉFICIT DE POUPANÇA 
PREVIDENCIÁRIA NOS 
MERCADOS EMERGENTES

Entre os países da América 
Latina, o Brasil tem a maior 
economia de poupança previ-
denciária, de US$ 180 bilhões 
por ano, e fundos capazes de 
fornecer cerca de 50% da ren-
da necessária, segundo um 
relatório do Swiss Re Insti-
tute, que analisou a situação 
dos mercados emergentes. A 
constatação é que esses mer-
cados enfrentam um déficit 
de poupança previdenciária de 
US$ 5,4 trilhões para cada ano 
de aposentadoria de seus tra-
balhadores. (Karin Fuchs)

O Omint Foco, novo produto de Vida Individual, propor-
ciona cobertura aos períodos produtivos da vida do segu-
rado, independentemente de seu perfil e projetos de vida. 
Entre os destaques estão a renovação automática da 
apólice para os prazos de 10 e 15 anos, que não passam 
por novas aprovações ou análises de risco, e o prêmio ni-
velado (sem reenquadramento etário). “O Omint Foco é 
um produto que complementa as proteções financeiras 
de nossos clientes com uma série de coberturas focadas 
no atual momento da vida do segurado”, destaca Cícero 
Barreto, diretor Comercial e de Marketing da Omint.

NOVO PRODUTO DE VIDA INDIVIDUAL

CAMPANHA DE VENDAS DE SEGURO GARANTIA
Até o dia 30 de setembro, a Tokio Marine Seguradora promove uma campanha de vendas do Seguro Garantia, modalidade 

Depósito Recursal. Durante a campanha, os corretores ganharão 1 ponto para cada apólice emitida com o produto Depósito 
Recursal. Além disso, cada R$ 650,00 em Prêmio Emitido Líquido também gera 1 ponto. E, por fim, para cada novo tomador 
ativado, serão 15 pontos. Como prêmio, a cada 35 pontos, o corretor ganhará um voucher da Americanas.com no valor de 
R$ 100,00. “Ao optar por este seguro, a empresa evita o depósito em dinheiro, o que é de extrema importância no atual 
cenário econômico”, afirma João Luiz de Lima, diretor Comercial Nacional Varejo.
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COTAÇÃO 
DO SEGURO 
AUTOMÓVEL 
MODERNA 
E SIMPLIFICADA

Para tornar cada vez 
mais fácil e intuitivo o 
caminho entre o con-
sumidor e o seguro, 
a Tokio Marine lança 
um novo conceito de 
cotação para toda a li-
nha de produtos Auto, 
o Auto+Simples. A 

contratação dos produtos pode ser feita de forma muito ágil, 
com a redução pela metade de informações sobre o veículo e 
o segurado. “Com apenas dez informações, o Auto+Simples 
apresenta as opções mais adequadas ao bolso do segurado, 
em poucos segundos”, explica Marcelo Goldman, diretor-exe-
cutivo de Produtos Massificados da Tokio Marine.

AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO NA PARAÍBA

A AllCare ampliou sua atuação comercial na região Nordeste 
do Brasil com o início da comercialização dos produtos Smile 
Saúde na cidade de João Pessoa (PB). Os clientes contam com 
produtos com e sem coparticipação, e os titulares podem in-
serir dependentes na adesão ao plano, como cônjuge, filhos, 
enteados e até netos. “A Smile disponibiliza uma excelente 
rede credenciada, com qualidade assistencial e eficiência”, diz 
Erika Queiroz, gerente comercial Regional Norte/Nordeste.

COMPRA REFORÇA 
ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO 
E CRESCIMENTO

A Porto Seguro anunciou a 
aquisição de 50% das ações 
da ConectCar. Essa transação 
reforça a estratégia de cresci-
mento da Porto Seguro, pois 
potencializa a conexão entre a 
mobilidade e os diversos ser-

viços financeiros. É ainda uma 
oportunidade para introduzir a tag ConectCar aos seus mais 
de 5 milhões de segurados Auto e também de ter gestão 
simplificada pelo aplicativo da Porto. De acordo com Marcos 
Loução, vice-presidente de Produtos Financeiros e Serviços, 
todos os clientes serão beneficiados, independentemente de 
serem segurados da Porto Seguro ou não.

NOVA APOSTA NA BAHIA

Outra operadora recém-lançada 
para os corretores parceiros da All-
Care é a Hapvida no estado da Bahia. 
Os conterrâneos já contavam com 
os produtos Hapvida na modalidade 
PME, mas o lançamento no coletivo 
por adesão trouxe grandes expecta-
tivas. “A chegada do produto Hapvida 
adesão no portfólio da Allcare Bahia é 
motivo de muita euforia para corretores e executivos do mer-
cado”, acredita Izaura Santos, gerente comercial da Bahia.

PROGRAMA DE PARCERIAS COM STARTUPS

A Sabemi está lançando o “Inova, Programa de Inovação 
Aberta e Disruptiva”, que busca conectar startups às estraté-
gias de negócio da companhia. Para se candidatar ao progra-
ma, as startups devem preencher o formulário disponibilizado 
no site da Sabemi e preparar um pitch de 10 minutos para o 
Speed Dating, evento virtual para apresentação das startups. 
“O programa Inova faz parte da esteira de transformações que 
iniciamos em 2020 na companhia para estarmos sempre ali-
nhados ao mercado e às inovações do mundo digital", explica 
Marcia Ferla, Head de Marketing da empresa.

https://pbfproducoes.com.br/
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FINTECH ADQUIRE 
LÍDER EM SEGUROS 
DIGITAIS NO BRASIL

A Creditas anunciou a 
aquisição da Minuto Segu-
ros com o objetivo de for-
talecer seu ecossistema de 
produtos e ter uma nova 
vertical de negócios. Com a 
transação, a fintech passa a 

oferecer aos seus clientes uma gama de opções, que reú-
nem crédito, seguros e soluções de consumo. 

O fundador da Minuto Seguros, Marcelo Blay, passa a 
ser sócio da Creditas e o vice-presidente da nova unidade 
de seguros e continuará como CEO da Minuto. “A Minuto 
Seguros foi um sonho que se tornou realidade: criar uma 
empresa genuinamente interessada em pessoas, que 
são seus clientes, colaboradores, seguradoras, parceiros, 
acionistas e a sociedade”, diz Blay.

CONFIANÇA E EXPECTATIVA NO PRÓXIMO SEMESTRE
O índice de confiança e expectativa do setor de seguros (ICES) manteve a expectativa de melhora no mês de junho, de-

monstrando que o setor continua acreditando na melhoria dos índices da economia brasileira e que o setor continuará cres-
cendo. Todos os indicadores mostram alta de confiança e o ICGC é o que mais aposta nisto, com um crescimento de 16,4%.

Para o próximo semestre, a avaliação sobre o crescimento da economia brasileira é positiva e há uma aposta de melhora 
de cerca de 75% entre as Seguradoras, 78% entre as Corretoras e cerca de 60% entre as Resseguradoras. Este clima de 
otimismo permanece quando falamos da rentabilidade e do aumento do faturamento do setor, apostando num segundo 
semestre melhor em 2021, segundo estudos realizados pela Rating Seguros Consultoria.

NOVO PLANO DE 
SAÚDE AGORA NA 
MODALIDADE PME

O produto S1 Es-
tilo é parceria entre 
a AllCare e a ope-
radora S1 Saúde, 
sediada em Bra-
sília. A novidade é 
que o plano agora 
também é comer-
cializado na moda-
lidade PME, para 

pequenas e médias empresas, e não mais apenas para 
coletivos por adesão, onde já possuía excelente aceita-
ção por parte dos clientes. “Com o produto na modali-
dade PME conseguimos ampliar as possibilidades de 
venda dos nossos corretores parceiros e atingir o públi-
co empresarial”, comenta Alexandre Coelho, diretor co-
mercial nacional da AllCare.

EXPERIÊNCIA DIGITAL 
PERSONALIZADA PARA TERCEIROS

A Liberty Seguros lançou o “Espaço 
Terceiro”, uma área em seu site institu-
cional voltada a oferecer mais conveni-
ência aos terceiros. Neste novo espaço, 
o terceiro pode realizar a abertura do 
processo de sinistro de forma 100% on-
line, enviar os documentos iniciais para 
análise e acompanhar o andamento do 
processo em tempo real. "A criação do Espaço Terceiro 
veio para oferecer a esse público uma experiência de se-
gurado, com transparência nas informações dos proces-
sos e maior facilidade no contato com a Liberty", comenta 
Dennis Milan, diretor de Operações e Sinistros.

BENEFÍCIOS DA LINHA AUTO FROTA

Na linha Auto Frota, a Bra-
desco Auto/RE oferece a 
opção de contratação de 
apólices personalizadas, de 
acordo com as necessida-
des do consumidor. Assim, o 
cliente pode escolher se de-
seja adquirir ou não alguns 
dos serviços, como Assis-
tência Dia & Noite, vidros e 

carro reserva, por exemplo. Além disso, a escolha opcional dos 
serviços poderá ser feita conforme a finalidade de cada veícu-
lo, e não necessariamente para toda a frota. Ainda, em casos 
de ‘substituição de veículo’ e ‘inclusão de item’, também será 
possível escolher os serviços desejados. “O produto Auto Fro-
ta está inserido no pilar de inovação da seguradora”, destaca 
Eduardo Menezes, superintendente de Produto Auto.
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A pandemia está provocando uma 
verdadeira movimentação executiva 
no setor de seguros. É o que aponta o 
levantamento do PageGroup, empre-
sa de recrutamento especializada de 
executivos de todos os níveis hierár-
quicos. De acordo com a consultoria, 
a demanda por profissionais do seg-
mento aumentou 40% até maio deste 
ano em comparação com o mesmo 
período de 2020. Entre os cargos mais 
buscados nos cinco primeiros meses 
do ano aparecem gerente comercial, 
gerente de relacionamento e especia-
lista/ coordenador de sinistro.

"Nós percebemos que houve mui-
tas mudanças em contratos desde 
o início da pandemia. A chegada 
da covid alterou drasticamente a 
forma como empresas e usuários 
enxergam o seguro. Muitas empre-
sas tiveram de rediscutir apólices 
e até mesmo contratar diferentes 
modalidades de seguros financei-
ros, sejam eles patrimoniais, de ga-
rantia, responsabilidade ou risco. Do 
lado dos usuários, muitos tiveram 
de contratar ou até mesmo migrar 
seu seguro-saúde ou adquirir um 
seguro de vida. Toda essa movi-
mentação impactou o mercado e no 
consequente aumento da contrata-
ção de profissionais", explica Juliana 
França, gerente da área de Seguros 
do PageGroup.

A consultora revela que tanto 
corretoras, seguradoras, insurtechs e 
companhias de diferentes segmen-
tos estão recrutando esses profissio-
nais. "Há uma demanda elevada para 
esses especialistas, especialmente 
para aqueles com boas habilidades 
técnicas e comportamentais, além 
de ótimo conhecimento do mercado 
e dos produtos. Boa comunicação 
e fluência num segundo idioma 
também contam bastante na hora 
da seleção final", diz França.

PANDEMIA PROVOCA 
ALTA ONDA DE 
CONTRATAÇÕES 
DE ESPECIALISTAS 
EM SEGUROS

Luiz Fernando Nassif passa a coman-
dar a Diretoria de Inovação e Expan-
são da 3 SEG Corretora de Seguros. 
O executivo permaneceu 17 anos na 
Solera, empresa que ocupou a posição 
de Management Director do Brasil e 
parte da América Latina ao longo de 
sete anos. Há cinco anos é presidente 
do Instituto Nacional de Reciclagem 
Automotiva (INRA).

3 SEG
Silvana Speranza foi nomeada di-

retora de Placement para Specialties 
que abrange as indústrias de Po-
wer, Energy, Mining, Infraestrutura, 
Construção e Portos & Terminais nos 
ramos de Property e Engenharia. A 
executiva tem trinta anos de expe-
riência no mercado de seguros e há 
cinco anos está na Marsh.

MARSH

Outra nova diretora na Marsh é Maria 
Eduarda Araújo. A executiva, que atu-
ava anteriormente na Marsh no cargo 
de Superintendente de Placement 
para Property, foi nomeada Diretora de 
Placement Property.

MARSH II

Rafael Caminha agora é diretor de 
Resseguros para FINPRO (Responsa-
bilidade Financeira e Profissional) da 
Carpenter Marsh Fac. Ele ingressou no 
mercado de seguros e resseguros em 
2009 e se especializou nos segmentos 
de linhas financeiras.

MARSH III

Já Rodrigo Vallim passou a ser diretor 
de Resseguros para Oil & Gas (petróleo e 
gás) da Carpenter Marsh Fac. Com mais 
de doze anos trabalhando com riscos 
de Offshore, Marítimo e Óleo & Gás, ele 
tem passagem por mercados de segu-
ros e resseguros locais e internacionais.

MARSH IV

Maximiliano Spanholi ingressa na 
companhia para assumir o cargo de 
superintendente de Integrações Pós 
Aquisição (PMI).

QUALICORP

Renato Cardoso Aguiar assumiu 
como superintendente de Segurança 
da Informação e Privacidade.

QUALICORP II

A AIG Seguros 
anunciou Elai-
ne Matozinhos 
como a nova líder 
comercial da filial 
MCO (Minas Gerais 
e Centro-Oeste) da 
companhia, com sede em Belo Hori-
zonte. Com mais de 20 anos de experi-
ência no setor de seguros, ela está na 
AIG desde 2013.

AIG

Fabíola Oliveira 
é a nova superin-
tendente Admi-
nistrativo, Finan-
ceiro e Pessoal do 
Seguro PASI.

PASI

João Alceu 
Amoroso Lima 
assumiu como 
vice-presidente 
Ambiental, Social e 
Governança (ASG) do 
Grupo NotreDame Intermédica (GNDI), 
substituindo Anderlei Gerhardt Buzelli. 
Lima ocupava, desde 2014, a posição 
de vice-presidente do segmento odon-
tológico (Interodonto) e vem exercendo 
um papel importante na gestão do 
GNDI há sete anos. João Alceu é mem-
bro do Chartered Insurance Institute da 
Inglaterra e presidente da FenaSaúde.

GRUPO NOTREDAME 
INTERMÉDICA



julho202126 revistacobertura.com.br

executivos & cia.

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

APRESENTAÇÕES VENDEDORAS PARA O SEGURO DE VIDA

Uma vez que você fez o contato inicial com o potencial cliente e ele demonstrou 
interesse em querer saber mais sobre o seguro de vida – o que preferimos chamar 
de Proteção Financeira Pessoal e Familiar –, chegou a hora de realizar a entrevista 
de venda. Ela poderá ser feita em uma ou duas etapas, mas acredito que seja mais 
eficiente e adequado ser feita em duas etapas, como segue: 

1º Passo – Venda você e a seguradora – Aqui é o momento de passar credi-
bilidade e confiança. Na cabeça do cliente sempre vem a pergunta: Será que se 
acontecer algo, eles irão ressarcir?

2º Passo – Mostre o que você faz e qualifique o potencial cliente – Fale em 
especialidade em Planejamento de Proteção Financeira e veja se o cliente está 
realmente aberto a conhecer esse tipo de seguro;

3º Passo – Venda o conceito através da linha do tempo – Aqui costumo ensi-
nar uma técnica de storytelling na qual colocamos o cliente em situações de risco e 
perguntamos: Você tem um Plano B, caso uma dessas situações aconteça?

4º Passo – Faça o diagnóstico do potencial cliente – Pegue as informações 
necessárias para estipular o valor de Capital Segurado necessário – temos uma 
técnica específica para isso;

Essas quatro etapas devem ser realizadas na primeira entrevista. E na segunda, 
depois de ter feito alguns cálculos, você faz as outras duas que segue: 

5º Passo – Apresente um estudo personalizado – Esse estudo deve ser apre-
sentado em um formulário específico criado por sua corretora;

6º Passo – Negocie e venda! - Esteja pronto para neutralizar objeções e parta 
para o fechamento de venda. 

Esse é um processo estruturado e profissional de vendas de 
seguros de vida. Pratique e boas vendas!

Daniel Gonçalves 
Teixeira assumiu 
como diretor Fi-
nanceiro Adminis-
trativo da Regula 
Sinistros. Formado 
em Ciências Contábeis, 
possui MBA em Controladoria e Gestão 
Financeira pela FGV-SP, e especializa-
ção em Fusões e Aquisições pelo Insper.

Daniel Castello é 
o novo diretor de 
Transformação Di-
gital (Chief Digital 
Officer) da Rede 
Lojacorr.

REGULA SINISTROS II

REDE LOJACORR

Jacy Fabbri, nova 
diretora de Ope-
rações da Regula, 
atua há 27 anos 
no mercado de se-
guros. Economista, 
pós-graduada em Ad-
ministração de Negócios pelo Macken-
zie, atuou por 13 anos na Itaú Seguros, 
um ano na Mitsui Sumitomo Seguros e 
cinco na Porto Seguro Seguros.

REGULA SINISTROS
Donizetti Ferreira, 

que atuava 
como diretor de 
Marketing subiu 
ao cargo de 
diretor Geral. 

REGULA SINISTROS III

Cristiane Martins 
da Silva, nova supe-
rintendente Atuarial 
de Provisões e Pro-
duto, está há mais 
de 18 anos na área 
Atuarial de seguradoras 
nacionais e multinacionais. É graduada em 
Ciência Atuariais pela FMU, com MBA em 
Gestão Financeira, Controladoria e Audito-
ria pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

SOMPO

Dioniso Galvão 
Moreira de Araújo, 
novo gerente de 
Resseguro, conta 
com mais de sete 
anos de experiência 
em resseguradoras do 
mercado brasileiro, nas quais atuou nas 
áreas de subscrição, retrocessão, riscos 
e inteligência de negócios.

SOMPO II

Tiago Paixão, novo 
gerente Contábil, 
conta com mais de 
15 anos de atua-
ção em empresas 
multinacionais e 
nacionais de grande 
porte dos setores Bancário, Seguros, Vida 
e Previdência, com experiência nas áreas 
de Contabilidade, Fiscal e Controladoria.

SOMPO III

Lucas Gerard assume a área de finanças 
como Chief Financial Officer (CFO) da ViBe.

VIBE SAÚDE II

Anderson Coelho é o novo executivo 
de Tecnologia da ViBe Saúde.

VIBE SAÚDE
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https://cqcsexperience.com.br/
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https://mbmseguros.com.br/



