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Palavra do Presidente

Aprimeira edição deste ano da Revista da Aconseg-SP 
traz as perspectivas dos executivos de seguradoras 
sobre os desafi os e oportunidades para as assesso-

rias de seguros e os corretores parceiros desse canal. 
O ano de 2019 promete ser promissor e trazer melhorias, de 

acordo com o ponto de vista dos seguradores. A Aconseg-SP 
também acredita na melhora econômica e que isso trará, con-
sequentemente, mais oportunidades de negócios para os cor-
retores de seguros.

Nesse sentido, outra matéria dessa edição aborda como os 
corretores que atuam com as assessorias podem aproveitar as 
possibilidades de negócios dentro de suas carteiras, na pros-
pecção de produtos como seguro residencial, riscos de enge-
nharia, saúde e dental. 

Outra matéria que aborda oportunidades de negócios tem 
foco no segmento de vida, com o relato de uma benefi ciária 
desse seguro, que destaca a importância de contar com esse 
tipo de proteção, e com uma entrevista com um corretor de se-
guros especializado no segmento, que compartilha dicas práti-
cas para a abordagem ao cliente. 

Essa matéria também vai ao encontro da campanha “Diga 
Sim ao Seguro de Vida”, desenvolvida pela Aconseg-SP, no 
ano passado, para disseminar a importância da comercializa-
ção desse seguro. 

Essa edição ainda presta uma homenagem ao amigo Osmar 
Bertacini, que faleceu no mês de janeiro. Um dos pilares da 
Aconseg-SP, Osmar foi um dos fundadores e o primeiro presi-
dente da associação. Certamente, nos deixa um legado de pro-
fi ssional e ser humano.

Boa leitura!

Marcos Colantonio
Presidente da Aconseg-SP

Diretoria-Executiva
Presidente
Marcos Colantonio
Vice-Presidente
Ricardo Montenegro
Diretor Financeiro 
Roberto Benedito de Oliveira

Empresas Associadas
Ação Imediata | Abediel Pereira | www.acaoimediata.com.br | 
abediel@acaoimediata.com.br | (11) 4742-9900
Active | Roberto Benedito | www.comlactive.com.br | 
roberto@comlactive.com.br | (11) 3293-0777 - (11) 99314-4825
Alliance | Andrea Troncoso / Antonio Carlos Brasil | www.allianceseng.com.br 
| andrea@allianse.com.br | (19) 9 99210-4819 - (19) 99210-9913
C4 | Armando Semegnin | www.c4online.com.br | 
armando@c4online.com.br | (11) 5535-1063
Christ | Jairo Christ | www.christassessoria.com.br | 
jairo@christassessoria.com.br | (19) 2512-4800
Continental | Luiz Gustavo / Liza Maria / Angela Maria |www.continentalservicos.
com.br | angelamaria@ | (11) 9 7125-1615 - (11) 98426-3593 - (11) 98312-0078
Fonseg | Ricardo Fonseg \ Jessica Fonseca | www.fonsegassessoria.com.br | 
ricardo.fonseg@uol.com.br | (11) 998882-1360
Copasul | Marcos Colantonio | www.copasulassessoria.com.br | 
marcos@copasulassessoria.com.br | (11) 2671-7800
Guadalupe | Maria Guadalupe | www.sanzassessoria.com.br | 
guadalupe@sanzassessoria.com.br | (19) 3255-6702
Humana | Rodrigo Bertacini | www.humanaseguros.com.br | 
diretoriasp@humanaseguros.com.br | (11) 3334-8618
Intercor | José Scalco | scalcojr@hotmail.com | (16) 4522-5303
Labour | Margarety Tymus | www.labourseguros.com.br | 
diretoria@labourseguros.com.br | (11) 3253-8644 - (11) 3253-2439
Marchan | Mauro Archanjo | www.marchassessoria.com.br | 
mauro@marchassessoria.com.br | (19) 3251-3938
Maxfort | Aparecida Garrido | www.maxfortseg.com.br | 
ap.garrido@suring.com.br | (11) 2909-7622
Montenegro | Ricardo Montenegro | www.montenegroseguros.com.br |  
montenegro@montenegroseguros.com.br | (11) 3596-7500 / (11) 97686-1451
Nba | Nilson Barreto | www.nbaseguros.com.br | 
nilson@nbaseguros.com.br | (11) 2227-9090
Novo Milenio | Diego Linardo | www.novomilenioassessoria.com.br | 
diego@novomilenioassessoria.com.br | (19) 3422-0804
Padrão Opipari | Helio Opipari Jr. | www.padraoopipari.com.br | 
helio@opipari.com.br | (11) 99183-8433 
PersonalPrev | Milton Ferreira | www.corretortokio.com.br | 
contato@corretortokio.com.br | (11) 99221-7174
Prestopower | Arsenio Lelis | www.prestopower.com.br | 
prestopower@prestopower.com.br | (11) 99191-1662
Prestseg | Fernando Campos | www.prestseg.com.br | www.prestseg.com.br 
| (19) 3805-5100 / (19) 99713-3595 
Renaseg | Alberto Novais | www.renaseg.com | diretoria@renaseg.com.br | 
(16) 9 9245-0813 / (16)  99792-0813
Rizk & Almeida| Rubens de Almeida | www.rizkalmeida.com.br | 
rubens@rizkalmeida.com.br | (11) 98544-7508
RS Assessoria de Seguros | Rogério Ruano Neto | ruanoneto@hotmail.com | 
(19) 3453 5276 / (19) 2114 3240
Valor-ação | Jorge Teixeira | www.valoracaoseguros.com.br | 
jorget.barbosa@gamil.com | (11) 9 9914-5366
Veritas | Fabio Sardgna | www.veritasseguros.com.br | 
fabio@veritasseguros.com.br | (11) 9 9300-3429

Diretor Administrativo
Milton Ferreira
Diretor Interior 
Jairo Henrique Christ
Presidente Conselho 
Helio Opipari Junior

2019 será promissor
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“Diga sim para o Seguro de Vida” 

Oportunidades

Oano de 2019 promete ser melhor, na visão dos exe-
cutivos das seguradoras. “Acredito que o mercado 
segurador pode retomar o ritmo de crescimento em 

dois dígitos, como 
ocorria até 2013. 
Nosso objetivo é 
continuar crescen-
do mais que a mé-
dia de mercado e 
de forma sustentá-
vel, como vem ocor-
rendo nos últimos 
anos”, explica José 
Adalberto Ferrara, 
presidente da Tokio 
Marine. 

“Devemos co-
meçar a ver sinais 
de crescimento da 
economia em 2019. 
As estimativas são 

de que o PIB fi que em torno de 2,5%. Nosso segmento não 
deve crescer a índices de dois dígitos percentuais. Ainda assim, 
o setor de seguros vai continuar crescendo mais do que a eco-
nomia como um todo”, prevê Wilson Lima, diretor Comercial da 
Sompo Seguros.

“Observamos uma tendência de crescimento do setor de se-
guros para os próximos anos como refl exo do cenário macro-
econômico. A SulAmérica continuará investindo em entregar 
a melhor experiência de consumo para os segurados e assim 
impulsionar um crescimento sustentável em todas as linhas de 
negócios de seguros, previdência, investimentos e capitaliza-
ção”, comenta André Lauzana, vice-presidente Comercial da 
SulAmérica. 

Leonardo Pereira de Freitas, diretor da Organização de Ven-
das da Bradesco Seguros, faz uma análise: “Os últimos dados 
ofi ciais disponíveis demonstram que a economia brasileira dá 
sinais positivos, como retomada discreta do crescimento, infl a-
ção controlada, melhora nos indicadores de desemprego e re-
cuo da taxa básica de juros. Mantido esse cenário, temos boas 
possibilidades de crescimento, tanto para o país quanto para o 
nosso mercado de seguros”. 

José Adalberto Ferrara, presidente da Tokio Marine

2019 será mais promissor e com novos desafi os para assessorias e corretores
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Papel das assessorias e corretores
Em comum, os executivos dizem que 

para o crescimento do mercado de segu-
ros o corretor é fi gura essencial. “O corre-
tor é o principal canal de distribuição da 
Sompo Seguros e as assessorias são im-
portantes parceiras de negócios, que con-
tribuem para que toda a cadeia produtiva 
do mercado se integre para levar as me-
lhores soluções para o segurado”, afi rma 
Wilson Lima. 

Para Leonardo Freitas, os corretores, 
como elo entre a seguradora e os segu-
rados, têm importante papel no processo 
de identifi car demandas que contribuem 
para a diversifi cação da carteira e dos be-
nefícios ofertados. “Eles estão habilitados 
e muito capacitados a analisarem o está-
gio do ciclo de vida dos clientes, pessoas e 
empresas, oferecendo as melhores opções 
para cada cliente”. 

André Lauzana também destaca a im-
portância dos corretores. “Eles são os 
principais parceiros da SulAmérica e pro-
tagonistas no crescimento do mercado”. 
E orienta que eles e as assessorias utilizem 
ao máximo a tecnologia. “Para facilitar ain-
da mais o seu dia a dia, estar mais próximo 
dos seus clientes e explorar oportunidades 
em diferentes segmentos de seguros, en-
tregando uma experiência completa aos 
segurados”. 

José Adalberto Ferrara fala sobre a im-
portância do trabalho em conjunto entre 
assessorias e corretores parceiros. “Para 
que haja um fortalecimento da cultura do 
seguro no país, é fundamental que os corretores e as assesso-
rias trabalhem em conjunto com as seguradoras para identifi car 

e mostrar aos corretores as oportunidades 
de negócios existentes além do seguro au-
tomóvel. É fundamental diversifi car o mix 
da carteira”, orienta.

O presidente da Tokio Marine explica 
ainda que um dos desafi os para as asses-
sorias é identifi car novos nichos de merca-
do e contribuir com as seguradoras para 
o desenvolvimento de novos produtos. 
“Ao identifi car novas oportunidades, os 
corretores podem ampliar o mix de car-

teira e aumentar a venda de produtos na 
base atual de seus clientes. O aumento da 
quantidade de produtos vendidos para 
cada cliente contribui para maior fi deliza-
ção, fator decisivo em um mercado com-
petitivo como o nosso”.

Visão similar compartilha o executivo 
da SulAmérica. “Em um ambiente cada 
vez mais dinâmico, veloz e digital, o gran-
de desafi o tanto das assessorias, como 
da SulAmérica é antecipar a mudanças 
de comportamento dos nossos clientes e 

desenvolver ofertas que proporcionem uma experiência dife-
renciada”, conclui.

Wilson Lima, diretor Comercial da Sompo Seguros

Leonardo Pereira de Freitas, diretor da 
Organização de Vendas da Bradesco Seguros

André Lauzana, vice-presidente  
Comercial  da SulAmérica

Oportunidades

“Observamos 

uma tendência de 
crescimento do setor 
de seguros para os 
próximos anos como 
refl exo do cenário 

macroeconômico”

André Lauzana, vice-presidente 
Comercial da SulAmérica “Devemos começar 

a ver sinais de 
crescimento da 
economia em 2019. As 
estimativas são de que 
o PIB fi que em torno de 
2,5%. Nosso segmento 
não deve crescer a 
índices de dois dígitos 
percentuais. Ainda 
assim, o setor de 
seguros vai continuar 
crescendo mais do 
que a economia como 

um todo”

Wilson Lima, diretor Comercial 
da Sompo Seguros
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Tributo

AAconseg-SP recebeu com 
imensa consternação a notícia 
do falecimento de Osmar Ber-

tacini, no mês de janeiro, em decorrên-
cia de complicações após um procedi-
mento cirúrgico. 

Além de ser um dos fundadores da 
Aconseg-SP, Osmar foi o primeiro presi-
dente da associação e exerceu o cargo 
por dois mandatos consecutivos. 

No segmento de assessorias de segu-
ros, Osmar também teve uma importan-
te participação. Além de fazer parte da 
linha de frente da Aconseg-SP durante 
seus primeiros anos e sempre ter cola-
borado com as iniciativas da associa-
ção, foi presidente da Humana Seguros 
e teve imprescindível participação para 

a consolidação do mercado de assesso-
rias de seguros. 

Osmar foi um profi ssional que dedi-
cou 57 anos ao mercado de seguros, 
com especial foco no ramo de pesso-
as. Ele era o atual presidente da APTS 
e integrante da diretoria executiva do 
Sincor-SP e das diretorias da ANSP, Câ-
maracorSP e da UCS.

Além disso, foi também um dos funda-
dores e presidentes de entidades como 
o CVG-SP, além de lecionar na Escola 
Nacional de Seguros. De maneira geral, 
ele colaborou ativamente para as enti-
dades do mercado segurador de São 
Paulo em quase sua totalidade.

Conhecido como “a lenda 
viva do mercado de seguros”, 
Osmar foi um ser humano de 
extrema generosidade, apai-
xonado por sua profi ssão, à 
qual se dedicou desde seu 
primeiro emprego, em 1962, 
na Companhia Internacional 
de Seguros.

“A Aconseg-SP e suas asso-
ciadas se despedem com pro-
funda tristeza de um de seus 
maiores colaboradores, mas 
também com imensa gratidão 
pelos anos de convivência e 
ensinamentos”, declara o pre-
sidente da Aconseg-SP, Mar-
cos Colantonio.

Tributo 
A Aconseg-SP preparou uma home-

nagem especial para Osmar durante o 
primeiro evento promovido pela asso-
ciação em 2019, no mês de fevereiro. 

O presidente da entidade destacou 
sua relevante contribuição para a asso-
ciação. “O trabalho que ele realizou nos 
quatro primeiros anos da Aconseg-SP 
foi muito importante para dar continui-
dade à nossa representatividade no 
mercado e para que pudéssemos ter a 
importância que temos hoje junto às as-

Osmar Bertacini

sessorias e ao mercado”.
Marcos Colantonio também mencio-

nou o carisma de Osmar e a relação afe-
tuosa que ele construiu com todos do 
mercado em sua trajetória de 57 anos de 
carreira. “É uma perda irreparável, mas o 
Osmar nos deixa um grande exemplo 
de profi ssional do mercado de seguros 
e, principalmente, de ser humano”.

Luiz Gustavo Miranda de Sousa, ex-
-presidente da Aconseg-SP, também 
enfatizou a atuação ativa de Osmar no 
mercado e sua colaboração para o desen-
volvimento da Aconseg-SP. Ele lembra 
que a escolha de Osmar como primeiro 
presidente da entidade foi unânime entre 

os associados. “As bases da Aconseg-SP 
foram construídas pelo Osmar”.

Hélio Opípari também rendeu homena-
gem ao amigo. “O Osmar, como primeiro 
presidente da Aconseg-SP, deu uma im-
portante semente, forte e boa, para que a 
Aconseg-SP se tornasse o que ela é hoje”.

Ele acrescentou que Osmar não foi im-
portante apenas para a Aconseg-SP, mas 
primeiramente para seus familiares, como 
um chefe de família exemplar. “Ele era um 
homem que estava sempre pronto a ser-
vir à sociedade, às empresas, ao amigo e a 
qualquer pessoa que precisasse dele. Ele 
deixou um rastro de luz”.

“Lenda viva do mercado de seguros” é um dos pilares da associação

Osmar Bertacini, Marcos Colantonio, presidente da 
Aconseg-SP, Luiz Gustavo Miranda de Sousa e Jorge 
Teixeira Barbosa, ex - presidentes da Aconseg-SP



7JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO DE 2019



8 JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO DE 2019

Em seu evento promovido em fe-
vereiro a Aconseg-SP recebeu 
os executivos da Suhai, que 

compartilharam novidades da segura-
dora e oportunidades para os corretores 
parceiros das assessorias de seguros.

O presidente do conselho da empre-
sa, Marco Suhai, recordou que a par-
ceria com as assessorias associadas à 
Aconseg-SP teve início há cerca de cin-
co anos, quando a seguradora contava 
com 40 mil clientes, dos quais 20 mil 
eram provenientes de assessorias que 
atuam em território nacional.

Nesse período, a seguradora teve um 
crescimento de 400% e hoje conta 200 
mil clientes, sendo 60% procedentes de 
assessorias de seguros no Brasil.

O executivo complementou que a 
confi ança das assessorias em divulgar 
os produtos da Suhai foi muito impor-
tante desde o início da atuação da se-
guradora. “As assessorias foram muito 
importantes por ‘venderem’ uma segu-
radora que era nova. Foram empreende-
dores e acreditaram em nós”.

De acordo com ele, no início da parce-
ria com as assessorias a Suhai era a 20¯ 
seguradora em automóvel e atualmente 
já ocupa o 12¯ lugar, muito em função 
do trabalho com as assessorias e com 
a Aconseg-SP. “Vender os produtos da 
Suhai é uma oportunidade para vocês 
(assessorias) reterem ainda mais seus 
corretores e colaborar para que eles te-
nham mais renda”.

Facilidades 
para o corretor

Robson Trica-
rico, diretor co-
mercial, explicou 
que a seguradora tem alguns projetos 
para atingir mais crescimento e prestar 
apoio aos corretores parceiros das asses-
sorias, com foco em produtividade, proje-
tos para captação de clientes aos correto-
res, implantação do novo sistema cotador 
e, em breve, novas coberturas.

De acordo com ele, o novo cotador trará 
mais produtividade aos corretores, altera-
ções mais precisas e agilidade para a efe-
tivação da proposta. Já as novidades em 
coberturas incluem o lançamento em breve 
da cobertura por perda total por colisão.

“A Suhai, após cinco anos da parceria, já 
tem uma participação signifi cativa de 5% 
nos nossos negócios”, explicou Ricardo 
Montenegro, vice-presidente da Aconseg-
-SP, que acrescentou que esse percentual 
não inclui o ramo de saúde.

Dos 22 mil corretores atendidos pelas 
associadas da Aconseg-SP, 5.470 mil traba-
lham com a Suhai, sendo que no início da 
parceria cerca de três mil profi ssionais es-
tavam cadastrados. Entre as 25 assessorias 
parceiras, 20 trabalham com a seguradora. 
“No Brasil, existem 25 mil corretores traba-
lhando com a Suhai, e a Aconseg-SP repre-
senta 22% dos corretores”, ressalta.

Em 2018, foram produzidas 45 mil 
apólices, que representam aproximada-
mente R$ 50 milhões e um aumento de 

80% de produção em relação a 2017.

Oportunidades 
Fernando Soares, presidente da Suhai, 

lembrou que a parceria com as assesso-
rias associadas à Aconseg-SP foi a primei-
ra de peso formalizada pela seguradora.

Ele destacou oportunidades de negó-
cios aos corretores parceiros das asses-
sorias de seguros e reforçou a importân-
cia de inclusão dos veículos ainda sem 
seguros, que representam 85% da frota.

Esses consumidores, aliás, prezam por 
produtos mais enxutos, pois têm foco na 
proteção contra roubo, o que representa 
boas oportunidades de negócios para 
parceiros das assessorias. “Somos uma 
boa alternativa para ajudar vocês (asses-
sorias) a entrarem nesse mercado”.

De acordo com ele, a empresa pretende cres-
cer 60% neste ano e as assessorias de seguros 
têm um importante papel para essa meta. “De-
pendemos muito de vocês e da nossa parceria”.

Marcos Colantonio, presidente da Aconseg-
-SP, fez um balanço do encontro  entre a enti-
dade e a seguradora. “Durante os cinco anos 
de parceria com a Suhai muita coisa aconte-
ceu, o que possibilitou que a seguradora cres-
cesse muito com as assessorias. Isso mostra 
a relevância da atuação das assessorias de 
seguros para a sustentabilidade do mercado”.

Representantes da seguradora reforçaram 
importância da parceria com corretores de 
assessorias e anunciaram novidades

Aconseg-SP recebe executivos da Suhai Seguradora

Marco Suhai Robson TricaricoFernando Soares

Parceiras
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Fato sobre Tecnologia: o que 
hoje é feito por alguém de for-
ma repetida e automática sem 
necessidade de relacionamen-
to humano vai ser substituído. 
Se o que você faz está dentro 
deste parâmetro, reestruture 
sua visão de trabalho, pois o 
modelo de negócio está mu-
dando drasticamente.
Atualmente diversas e efi cazes 
ferramentas para prospecção, 
manutenção de processos e 
relacionamento estão disponí-
veis para corretores de segu-
ros, assessorias e seguradoras.
Quem se habilitar em aprender 
ou incorporar nas suas equi-
pes mentalidades de sucesso 
voltadas para tecnologia e re-
lacionamento vai prosperar a 
passos largos.

Perguntas de Ouro: 
- Quantos na sua equipe já res-
piram o ar de inovação, apren-
dizado de tecnologia e com-
portamento humano? 
- Quais são os projetos que já 
estão em andamento na sua 
empresa? 
- Quais as novas oportuni-
dades? Qual o custo e o que 
acontece se não avançar? 
- Mas e se você avançar e evo-
luir, quais os potentes ganhos 
que farão parte dos seus resul-
tados?
Ferramentas de CRM, Leads, 
Multicálculos, investimento da 
marca em novas plataformas: 
tudo está aí para te ajudar. 
Como você tem trabalhado es-
tas questões?

Leandro Henrique, 
associado da Aconseg-SP

de tecnologiaRepaginado com a colaboração 
de corretores, a SulAmérica lan-
çou uma nova versão do Auto.
Vc, aplicativo com sistema de 
telemetria que ajuda a conhecer os hábitos dos motoristas 
ao volante, clientes ou não da companhia. Com a novidade, 
ela abre uma nova janela de negócios aos corretores parcei-
ros, que terão a oportunidade de expandir seus resultados 
com o produto Auto.
“Estamos investindo cada vez mais para que o corretor tenha 

a oportunidade de apresentar uma oferta completa e exclusiva que gere valor ao 
segurado e proporcione uma experiência inesquecível. Com o Auto.Vc, além dos 
motoristas, os corretores também só ganham”, diz o vice-presidente Comercial da 
SulAmérica, André Lauzana (foto).

SulAmérica relança aplicativo de 
telemetria para motoristas

Sompo Seguros expande Programa de Incentivo

A Sompo Seguros expandiu os ramos abrangidos no Programa 
Ponto a Ponto. Lançada em junho de 2018, a iniciativa que foi 
criada com o objetivo de incentivar a produção dos seguros 

do ramo Vida, agora também contempla os produtos da Som-
po Saúde Seguros. 
“O crescimento nas vendas, o excelente índice de engajamento dos corretores de 
seguros e o bom desempenho do programa, que traz a facilidade da conversão 
efetiva de pontos em produtos e serviços, 
foram essenciais para a decisão de dar mais 
esse passo. Desde 1 de dezembro de 2018, 
os novos contratos de seguro Saúde esta-
belecidos já estão pontuando por meio do 
programa”, informa Edglei Monteiro, diretor 
de Vida e Saúde da Sompo Seguros. 
Para o seguro Sompo Saúde PME (até 99 vi-
das), a cada R$ 4 em prêmio Líquido pago 
de seguros novos, o corretor recebe um 
ponto. Já no caso do seguro Sompo Saúde 
Empresarial (até 2 mil vidas), a cada R$ 8 em 
Prêmio Líquido pago de seguros novos, o 
corretor recebe um ponto. 
No ramo Vida a regra permanece a que já 
está em vigor. Para cada R$ 2,00 em prêmio 
líquido emitido, faturado e devidamente 
pago dos produtos Vida Individual Anual, 
Vida Top Mulher, PME Capital Global, Segu-
ro de Apoio ao Trabalhador (SAT), PME Su-
per Simples e PME Vida Supremo, é conce-
dido um ponto. Os pontos são convertidos 
em Dotz e podem ser trocados por prêmios.

Mercado
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Diga sim ao seguro de vida!

Andrea Troncoso não tinha conhecimento de que era 
benefi ciária de um seguro de vida, até o dia em que 
seu esposo saiu de casa para jogar bola e morreu su-

bitamente, em 2013. 
Imediatamente após tomar conhecimento sobre o seguro, 

ela já pôde utilizar a cobertura de auxílio funeral e organizar os 
trâmites necessários, algo fundamental para o momento, uma 
vez que esse tipo de procedimento tem preços exorbitantes 
sem o amparo de um seguro. “O auxílio funeral é uma cobertura 
importantíssima”, ressalta Andrea.

Ela recebeu a indenização após 15 dias. Na época com três 
fi lhos menores, também foi providenciado para que cada um re-

cebesse o que lhe cabia 
na indenização. 

Andrea reforça que 
a rapidez da indeni-
zação desse seguro 
é muito importante 
para auxiliar os bene-
fi ciários na retomada 
da vida, pois muitas 
vezes quando ocor-
re a morte do segu-
rado a família não 
está fi nanceiramente 
preparada para arcar 
com as despesas fu-
nerárias e as contas 
rotineiras. 

Andrea era fi siote-
rapeuta e depois do 

falecimento do esposo assumiu os negócios de sua assessoria 
de seguros. “Estou na área há seis anos, e a pergunta que sempre 
faço em qualquer abordagem em que ofereço o produto é: ‘e se 
você morresse agora?’”.

De acordo com ela, a conscientização da importância desse se-
guro se tornou uma batalha diária. “É preciso falar sobre a morte 
de uma maneira mais suave e como algo que vai, sim, acontecer”. 

Dicas práticas 
Rogério Taromaru, da Assessorar Corretora de Seguros, com-

partilha algumas dicas práticas para que os profi ssionais par-
ceiros das assessorias abordem seus clientes para a venda. 

Ele comenta que mais do que ter argumentos de venda, é 
preciso que o corretor sempre ofereça esse seguro, pois todos 
precisam de um seguro de vida. “Às vezes, o seguro de vida é 
associado só a quem tem fi lhos, mas não é somente para esse 
perfi l”. Rogério Taromaru, aliás, tem clientes que não são desse 
perfi l. Entre eles, um médico, de 24 anos, solteiro, mas que con-
tratou um seguro de vida porque tem a mãe como dependente. 
“Na época, conversando com ele, perguntei ‘se você vier a fal-
tar, tem alguém que hoje dependa fi nanceiramente de você?’. 
Essa é a abordagem que faço”, comenta. 

Além disso, ele orienta que reforçar aos clientes sobre os be-
nefícios do seguro que podem ser utilizados pelo contratante 
em vida são bons argumentos para essa venda. 

O corretor tem uma forte atuação com a área médica, então 
fala bastante a esses clientes sobre o DIT (Diária de Incapacida-
de Temporária), uma cobertura comum nos seguros. “Principal-
mente nesse momento de desemprego no país, muitas pesso-
as trabalham de forma autônoma. Então, em caso de acidente 
ou doença a pessoa não tem respaldo. O DIT, como uma cober-

Andrea e seu esposo, Guani Soares Jr., em 2007

Benefi ciária compartilha importância do produto para momentos 
fortuitos e para a retomada da estabilidade dos familiares
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tura em vida, 
pode ser uma 
porta de entra-
da para você fe-
char um seguro 
de vida”.

Rogério com-
plementa que 
divulgar cober-
turas de inva-
lidez também 
colabora para a prospecção. “Algo que também tem 
sido um forte argumento de venda é falar sobre a co-
bertura para doenças graves”, acrescenta.

O corretor enfatiza que apesar de o tema morte não 
ser agradável para muitas pessoas é preciso trabalhar 
essa conscientização. E para isso, o que ajuda é relatar 
casos reais de pessoas que foram benefi ciadas pelo se-
guro de vida.

De acordo com ele, um corretor de seguro de vida 
não deve oferecer preço, mas sim, valores reais aos 
clientes. “É colocar à frente o patrimônio que de fato 
importa para o segurado, que é a sua família”, exempli-
fi ca ele, ao lembrar que isso faz as pessoas refl etirem 
sobre a importância do seguro. 

Venda cruzada 
Além do seguro de vida, ele trabalha com produtos 

como previdência privada, saúde e consórcio. Ele in-
dica que profi ssionais que, assim como ele, trabalham 
com outros produtos, podem utilizar o contato com es-
ses clientes já conquistados para a oferta do seguro de 
vida. “É possível ‘pescar dentro do nosso aquário’. Isso 
me trouxe muitos negócios”, compartilha ele, ao acres-
centar que esse processo de trabalhar o seguro de vida 
dentro da própria carteira colabora para o vínculo esta-
belecido entre os corretores e seus clientes.

Conforme o presidente da Aconseg-SP, Marcos Colan-
tonio, é de extrema importância que os corretores conhe-

çam as vantagens da 
comercialização dos 
seguros de vida. “E as 
assessorias de segu-
ros têm um papel im-
prescindível para essa 
disseminação e apoio 
aos corretores em seus 
negócios. A Aconseg-
-SP também está em-
penhada em prol dessa 
iniciativa. Exemplo dis-
so é a nossa campanha, 
criada em 2018, a ‘Diga 
sim para o seguro de 
vida’, que estimula a 
fomentação desse seg-
mento”, explica.

Rogério Taromaru, da Assessorar 
Corretora de Seguros

Conheça alguns diferenciais 
das seguradoras para os seguros de vida 

Tokio Marine 
Comercialização
Processo totalmente desburocratizado, sem papel, onde os 

corretores podem efetivar uma proposta através do Portal Nos-
so Corretor ou pelo APP. 

Tele entrevista
Realizada por telefone, gerando maior segurança ao corre-

tor, principalmente pela isenção de responsabilidade na coleta 
das informações, além de garantir a privacidade do cliente.

Coberturas para uso em Vida
Diagnóstico de Câncer, Doenças Graves, Diárias de Internação Hos-

pitalar e UTI, Invalidez por Acidente e os serviços da Rede de Descon-
tos, Farma Assist, Assistência Funeral e o Aplicativo Vida Saudável.

Sompo Seguros
Vida Individual - Proteção em caso de morte ou acidente. Cober-

turas que podem ser utilizadas em vida, como Invalidez Funcional 
Permanente Total por Doença (Antecipação), Invalidez Permanen-
te Total ou Parcial por Acidente, Despesas Médicas, Hospitalares e 
Odontológicas. Também podem ser contratadas coberturas para 
doenças graves, que considera até dez tipos diferentes de doenças.

Vida Top Mulher - Assistências como Assistência a Filhos 
(serviço de babá e transporte escolar em caso de pais hospitali-
zados, remoção médica em acidente com o segurado ou fi lhos), 
Personal Fitness; Assistência Nutricional; Vítima de Crime (ampa-
ro em caso de problemas por conta de assalto, agressão, roubo 
ou furto envolvendo a segurada, seu automóvel ou residência).

Bradesco Seguros
Primeira Proteção
Coberturas: Morte Acidental
Assistências: Assistência Funeral Individual; Sorteio Mensal de R$ 20 mil
Capital segurado: R$ 20 mil 

Seguro Mais Exclusive 
Coberturas: Morte Natural e Acidental ou Renda Mensal por Prazo Certo 

(Planos Standard e Plus); Perda Involuntária de Emprego (Plano Plus); Dis-
pensa de Prêmio por Desemprego Involuntário – até 9 meses (Plano Plus)

Assistências: Assistência Funeral Familiar; Sorteio Mensal – R$ 50 mil
Capital segurado: Morte pagamento único: até R$ 250 mil; Mor-

te renda: até R$ 1,089 milhão; Perda Involuntária de Emprego: até 
R$ 4 mil; Dispensa de Prêmio: até R$ 2,9 mil

SulAmérica
Possibilidade de contratação de coberturas adicionais, com limi-

te de capital superior a cobertura de morte natural ou acidental, de 
acordo com o perfi l do cliente. 

IPA – Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente
IFPD – Invalidez Funcional Total e Permanente por Doença 
DG – Doenças Graves
DMHO – Despesas Médicas Hospitalares e Odontológicas
DIT – Diária por Incapacidade Temporária

Diga sim ao seguro de vida!
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Os corretores de seguros contam com uma grande faci-
lidade: eles já conhecem os seus clientes e podem e 
devem ofertar novos produtos para ampliarem os seus 

negócios. Ramos como Residencial, Saúde e Dental, e Riscos de 
Engenharia estão entre os que podem gerar ótimas oportunida-
des para os parceiros das assessorias de seguros, que têm experti-
se para prestar apoio ao corretor nesse processo. 

Falando especifi camente do Residencial, Ricardo Montene-
gro, vice-presidente da Aconseg-SP, explica que o produto tem 
um grande apelo comercial. Além da garantia de manter o pa-
trimônio, o qual provavelmente o cliente tenha adquirido com 
muito esforço, também conta com o Serviço de Assistência 24 
horas, que fi ca à disposição com diversos serviços/facilidades. 

Conforme Montenegro, um desafi o para a comercialização 
do seguro residencial é a conscientização do consumidor, que, 
de maneira geral, não espera que algum imprevisto irá aconte-
cer a si próprio. “Os clientes têm que tomar conhecimento de 
que o seguro residencial cobre além das causas naturais que 
não existem meios de se proteger, também o Roubo e Furto, 
cada vez mais comuns nas grandes metrópoles. Sem contar 
uma gama enorme de coberturas acessórias”.

A melhor forma de chegar nestes clientes, indica o vice-presi-
dente da Aconseg-SP, é por meio de indicação. “A indicação é um 
abre portas. Se o corretor tem um cliente que aprecia seus serviços, 
ele não vai se negar a indicá-lo a amigos e parentes. Desta forma, é 
inevitável o crescimento da sua carteira”. 

Com isso, é possível 
também gerar um mix de 
negócios considerável, a 
partir da abordagem com 
os segurados que já fa-
zem parte da carteira do 
corretor. “E não apenas o 
residencial, mas qualquer 
outro seguro, para que 
cada vez mais este profi s-
sional se fortaleça como 
corretor e consultor da-
quele segurado”, orienta 
Ricardo Montenegro.

Riscos de Engenharia
O diretor administrativo da Aconseg-SP, Milton Ferreira, explica 

que as carteiras de Riscos de Engenharia e Garantia estão inseri-
das no contexto da obrigatoriedade contratual, o que, por si só, já 
demonstra o potencial deste mercado. “Em muitas obras/serviços 
o seguro será exigido pela contratante, não cabendo à constru-
tora ou à empreiteira resolverem se farão ou não a contratação”.

Para atuar neste segmento, o corretor precisa conhecer to-

das as coberturas disponíveis nos produtos das seguradoras, 
para fazer o perfeito enquadramento do risco. “Algumas com-
panhias concedem cobertura para infi ltração de água em imó-
veis de terceiros, outras não concedem, e esta é uma das co-
berturas mais acionadas na carteira de reformas”, exemplifi ca.

E esse conhecimento pode ser adquirido por meio de treina-
mentos nos produtos de Riscos de Engenharia e Responsabili-
dade Civil de Obras Civis e Instalações e Montagens. O corretor 
também precisa avaliar o conteúdo do contrato de obra fi rma-
do entre a construtora/empreiteira, para verifi car quais são as 
coberturas que a contratante está exigindo da empreiteira.

“Este ponto é fundamental, pois muitos clientes chegam até os 
corretores pedindo por um ‘Seguro de Obra’. Cabe então ao cor-
retor esmiuçar a necessidade do cliente, analisando a minuta do 
contrato da obra a fi m de verifi car o objeto do contrato (serviços 
que serão realizados), valor total do contrato, prazo de execução e 
seguros que deverão ser contratados, para somente então iniciar 
as cotações”.

Segundo Milton Ferrei-
ra, “o conhecimento é a 
chave do sucesso, e este 
conhecimento já está 
disponível aos corretores 
junto às equipes técnicas 
e comerciais das assesso-
rias de seguros”. E para a 
prospecção, “é importan-
te que o corretor passe a 
verifi car na sua carteira de 
clientes os possíveis inte-
ressados nesta carteira de 
seguro (engenheiros, em-
preiteiros, empresas de 
pinturas prediais, síndicos de condomínios, lojistas)”.

Outra forma é prospectar clientes pelo Google. “Mas é muito 
importante ter uma boa landing page do produto e material para a 
divulgação, pois sem uma boa apresentação as chances de fecha-
mento de negócios via internet diminuem muito”, ressalta. E não há 
limitações nem nichos específi cos mais indicados para se atuar. 

“Todos os seguros de Riscos de Engenharia, Responsabilida-
de Civil Obras e Garantia podem ser trabalhados pelos corretores 
que operam via assessoria. As assessorias têm conhecimento 
mais amplo dos produtos e nichos que as seguradoras operam, e 
dentro da Aconseg-SP elas trocam informações de mercado e se 
ajudam para atenderem as demandas dos corretores”.

Saúde e dental
Para muitos corretores, o Saúde pode parecer difícil de ser 

trabalhado, porém o produto oferece diversas oportunidades 

Diversificação de Carteira

Milton Ferreira, diretor da Aconseg-SP

Ricardo Montenegro, vice-presidente da Aconseg-SP

Corretores parceiros de assessorias podem prospectar 
novos negócios com as carteiras de clientes já conquistadas

Demandas de proteção
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Leandro Henrique, associado da Aconseg-SP, é co-autor do livro “Segredos 
da Alta Performance”, em que relata sobre a vida dos executivos de seguros, 
ou, pessoas que se apaixonam pela área de seguros e que desejam realizar 
seus objetivos pessoais e familiares, enquanto auxiliam na proteção e segu-
rança dos bens e das famílias de seus clientes. 
O livro conta com depoimentos de executivos da SulAmérica e da Tokio Mari-
ne sobre como fazem para manter sua alta performance por longos períodos.

para os profi ssionais. “O mais importante é ele fazer uma boa 
entrevista, pois o corretor precisa conhecer muito bem o seu 
cliente. E mesmo que ele não tenha toda a técnica da segura-
dora, nós das assessorias faremos esta parte por ele”, esclarece 
Eduardo Raya Jr., colaborador de associada da Aconseg-SP.

E o corretor tem a vantagem, em muitos casos, de já contar 
com o cliente na carteira da sua corretora. “Com este relaciona-
mento, ele já tem a liberdade com as pessoas que demandam 
as decisões. E eu costumo dizer que quem vende saúde e o 
dental é muito mais do que um corretor de seguros, é um corre-
tor consultor, pois ele vê necessidades que o segurado acaba 
não vendo”. 

A dica de Eduardo Raya Jr. é sempre ter em mãos duas ou 
três opções para oferecer aos seus clientes. “Estando dentro 
da empresa é grande a chance de ampliar o seu portfólio. Eu 
conheço corretores que, dessa forma, conseguiram multiplicar 
muitos contratos que tinham com o mesmo cliente, com apóli-
ces que ele nem sabia que a empresa necessitava”. 

Ele alerta que o que o corretor precisa saber para operar com 
o Saúde e o Dental é o que pode ser oferecido em termos de co-
berturas. “Principalmente para ele não criar uma expectativa no 
cliente e quando ele precisar usar o seguro não ter a cobertu-
ra”. Eduardo Raya Jr. pondera que atualmente as companhias 
estão mais fl exíveis para conversarem sobre as necessidades 
dos clientes e que as assessorias de seguros também ajudam 
neste sentido. 

Outra dica é oferecer os dois produtos juntos. “Isto é extrema-
mente importante, até por que o Dental, mesmo com o tíquete 

baixo, dá uma grande base de sustentação ao Saúde. São pro-
dutos importantes para a rentabilidade futura do corretor, pelo 
tempo de contratação que possuem”. 

Os produtos também são importantes para a retenção de ta-
lentos nas empresas, o que se torna um importante argumento 
de venda para os corretores. “O dental tem sido muito utilizado 
para as empresas reterem funcionários, é uma excelente fer-
ramenta de benefício para eles, a um custo relativamente pe-
queno. Este tipo de argumento estará sempre 100% ao lado do 
corretor na hora de uma venda. As pessoas do RH entendem a 
importância deste benefício”. 

Eduardo Raya Jr. compartilha que realiza diversos treinamentos 
com corretores, justamente para desmistifi car o que é o Saúde. “Mui-
tos comentam que já en-
tregaram esta conta para 
outro corretor, com receio 
de que o relacionamento 
com o seu cliente seja pre-
judicado por não conhe-
cerem a fundo o produto. 
Saúde e Dental deman-
dam um cuidado um pou-
co maior do que seguros 
de RE/Auto, por exemplo, 
mas o corretor não precisa 
perder as oportunidades. 
As assessorias existem 
para apoiá-los”, reforça.

Diversificação de Carteira

A Tokio Marine está empenhada em prover soluções que tornem processos, 
produtos e serviços mais efi cientes. As iniciativas têm dois objetivos princi-
pais: auxiliar o corretor a vender mais e reduzir seu trabalho operacional.
“O corretor de seguros exerce um papel fundamental nesta indústria e jamais 
será substituído pura e simplesmente pela tecnologia. No entanto, como a modernização já é uma re-
alidade no mercado segurador e 100% da nossa distribuição é feita por quase 30 mil corretores e as-
sessorias, nos sentimos responsáveis pela inclusão destes parceiros no mundo digital”, diz o diretor 
Comercial Varejo I, João Luiz de Lima.

A companhia desenvolveu o Portal Nossa Assessoria, pelo qual é possível obter uma série de informações gerenciais. Entre 
os destaques do site, estão a consulta a relatórios, apólices emitidas e canceladas, além da revisão de propostas contratadas 
e em análise de todos os corretores atendidos. 
Outra iniciativa foi o lançamento da plataforma Brokertech, uma série de vídeos explicativos, divididos pelos temas Empreen-
dedorismo Digital, Marketing Digital, Venda e Gestão Efi ciente, disponíveis no canal YouTokio, no Portal do Corretor.

Tokio Marine desenvolve ferramentas digitais para facilitar dia a dia das assessorias

João Luiz de Lima, 
Tokio Marine

Associado da Aconseg-SP é co-autor de livro sobre alta performance

Eduardo Raya Jr., colaborador 
de associada da Aconseg-SP

Representantes da Aconseg-SP 
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Representantes da diretoria da Aconseg-SP e 
associados da entidade participaram do lan-
çamento da segunda edição do livro Insuran-
ce Brokers – O livro das Corretoras de Segu-
ros, em São Paulo, em fevereiro.  
O livro retrata a trajetória de corretoras de se-
guros com atuação no Brasil, além de contar 
com relatos de assessorias de seguros asso-
ciadas da Aconseg-SP sobre a importância 
do trabalho dos corretores de seguros. 

Lançamento do livro Insurance Brokers

Representantes da Aconseg-SP 
e da SulAmérica

Aconseg-SP pelo Mercado
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Neste verão, as temperaturas 
estão mais altas, as chuvas 
mais intensas, com rajadas de 
vento mais fortes e até venta-
nias causando muitos estragos 
não somente na capital paulis-
ta, mas também nas cidades 
do entorno e no interior do 
Estado de São Paulo. Os re-
sultados têm sido enchentes, 
desabamentos, ocorrências de 
sinistros, além das perdas de 
vidas.
Um dos motivos para isso pode 
ser atribuído ao fenômeno El 
Niño, que eleva as temperatu-
ras e está relacionado ao au-
mento de chuvas em algumas 
regiões e à redução em outras. 
Causado pelo aquecimento 
acima do normal das águas do 
Oceano Pacífi co Equatorial, ele 
impacta o mundo todo, de um 
extremo ao outro, como nos 
Estados Unidos neste ano, que 
tem sentido a onda de frio fora 
do comum.
 Para os cientistas, as mudan-
ças climáticas intensifi cam os 
efeitos do El Niño e um dos 
principais pesquisadores no 
tema, Scott Power, do Austra-
lian Bureau of Meteorology, 
diz que o aquecimento global 
interfere na forma como o El 
Niño afeta as chuvas no mun-
do. Fato que já estamos viven-
ciando em São Paulo.

Dicas de
SEGURO

Problemas com
o El Niño

Dicas deDicas de
para um mundo mais
Sustentabilidade

Membros da diretoria da Aconseg-SP participaram do evento promovi-
do pelo Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP), em 
fevereiro, em que foram apresentados os resultados da pesquisa com os 
associados e o calendário anual de eventos. O Clube também prestou 
homenagem à memória de Osmar Bertacini.
Na foto: Marcos Colantonio, presidente da Aconseg-SP, e Evaldir Barbo-
za de Paula, mentor do CCS-SP

CCS-SP

Em março, o Grupo Bradesco Seguros promoveu 
em Comandatuba (BA) o evento de reconhecimen-
to aos destaques da campanha Talento de Seguros 2018. Mais de 
500 participantes, entre corretores, assessorias de seguros e integran-
tes da Organização de Vendas do Grupo Bradesco Seguros de todas 
as localidades do Brasil, foram reconhecidos pelo bom desempenho 
nas vendas de produtos do Grupo Bradesco Seguros nesse período.
Em 2018, os participantes da “Talento de Seguros” tiveram um motivo a 
mais para inspirar seus resultados. Lançada há pouco mais de um ano, a 
nova assinatura da marca Bradesco Seguros, “Com Você. Sempre”, refor-
çou o conceito de que a Seguradora dispõe de produtos e serviços para 
todos os tipos de risco e situações para as famílias e empresas.
“O conceito da nova assinatura contribui de forma muito positiva no nosso esforço de 
disseminar a cultura do seguro na sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que mostra 
aos corretores a diversidade do portfólio de soluções oferecidas pelo Grupo, capaz de 
assegurar proteção completa num único lugar”, explica o diretor de Canal Mercado da 
Organização de Vendas do Grupo Bradesco Seguros, Leonardo Pereira de Freitas.

Talento de Seguros 2018

Leonardo Freitas, 
Bradesco Seguros
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ESCOLHA A OPÇÃO CERTA. 
ESCOLHA O SEGURO   FAIXA-PRETA.
COM MAIS DE 130 ANOS DE TRADIÇÃO E QUALIDADE

JAPONESA, A SOMPO FAZ TUDO PELA SUA 

TRANQUILIDADE. E CONTRATAR UM SEGURO PARA 

O SEU CARRO FICOU AINDA MAIS FÁCIL. O NOVO 

SEGURO AUTO DA SOMPO TEM MAIS OPÇÕES DE 

COBERTURAS, SERVIÇOS DIFERENCIADOS E SOB 

MEDIDA, PREÇO COMPETITIVO E PAGAMENTO

EM ATÉ 10X NO CARTÃO DE CRÉDITO. CONSULTE

SEU CORRETOR.
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