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SEU CELULAR:
O mercado de seguros segue se movimentando em busca de 

inovação. A grande novidade foi o acordo entre a Rede D'Or e a 
SulAmérica. Os valores da transação não foram divulgados, mas em 
breve a Rede D'Or assume o controle da SulAmérica.

Tem ainda uma matéria especial sobre o olhar dos corretores sobre 
os impactos da pandemia no mercado segurador. A retomada das 
atividades presenciais trás novas refl exões aos agentes do mercado 
sobre o que o futuro reserva.

Confi ra o que as seguradoras tem feito para ajudar os corretores e 
segurados na tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro. 

Esse mês acontece o 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de 
Seguros, fi que ligado no site e redes sociais da Revista Seguro Total 
para acompanhar tudo em 1º mão.

Boa Leitura!
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Oprimeiro ranking anual do setor de seguros 
publicado pela CNseg está disponível em 
seu portal e apresenta o desempenho das 
empresas e grupos econômicos em 2021, 
ano de alta nas vendas de 11,9% (R$ 306,4 

bilhões, sem Saúde e DPVAT) sobre o de 2020.
O ranking utiliza dois critérios para o posicionamento 

das companhias: por grupo econômico ou empresa, no 
caso das independentes, e por empresas dentro dos seg-
mentos e das principais famílias de produto, seguindo os 
agrupamentos que constam nas iniciativas da CNseg. O 
ranking também possui a visão com dados acumulados 
até o mês de referência e em 12 meses móveis. Além dis-
so, o chamado prêmio direto é que vale para fi ns da afe-
rição (ou contribuições para previdência; faturamento 
para capitalização e contraprestação para saúde).

Em 2021, considerando os R$ 360,4 bilhões (sem 
Saúde e DPVAT), os cinco primeiros do ranking pelo 
conceito de grupo econômico foram BB Seguros (R$ 61,9 
bilhões e 20,2% de market share); Bradesco (R$ 50,4 bi-
lhões e 16,4%); Caixa Seguros (R$ 38,4 bilhões e 12,5%); 
Zurich (R$ 22,8 bilhões e 7,4%); e Itaú (R$ 17,5 bilhões 
e 5,7%)

O segmento de Danos e Responsabilidades (sem DP-
VAT) foi o que mais contribui para a expansão setorial 
no ano, com alta de 14,6% e prêmios da ordem de R$ 
89,8 bilhões. Os cinco maiores grupos econômicos neste 
segmento foram, por ordem de volume de arrecadação 
e percentual de participação: Porto Seguro (R$ 13,7 bi e 
15,3%); Mapfre (R$ 7,3 bi e 8,1%); Tokio Marine (R$ 6,8 
bi e 7,6%; Allianz (R$ 6,8 bi e 7,6%); e BB Seguros (R$ 
6,4 bi e 7,1%).

O segmento de pessoas (Vida e Previdência) 
cresceu um pouco menos, 11,5%, com prêmios e 
contribuições somados superiores a R$ 192,3 
bilhões. Também pelo critério de grupo econô-
mico, os cinco primeiros do ranking foram BB 
Seguros (R$ 51,2 bi e 26,7% de participação); 
Bradesco (R$ 38,6 bi e 20,1%); Caixa Seguros 
(R$ 37 bi e 19,3%); Zurich (R$ 17,8 bi e 9,3%); 
e Itaú (R$ 13,6 bi e 7,1).

 Em Capitalização, a alta no ano foi de 5,9%, e o 
faturamento, de R$ 24,3 bilhões. Os cinco maio-
res (grupo econômico) foram Bradesco (R$ 5,5 
bi e 22,6%); BB Seguros (R$ 4,3 bi e 17,7%; 
Santander (R$ 3,8 bi e15,7%); Itaú (R$ 2,6 
bi e 10,9%); Icatu (R$ 2,2 bi e 9,1%).

CNseg fi naliza primeiro 
ranking anual do setor 
Dados estão no portal da Confederação 
Nacional das Seguradoras

Em Saúde Suplementar, as maiores em 12 meses en-
cerrados em setembro (último dado disponível na ANS) 
foram os seguintes grupos econômicos: Bradesco (R$ 
30,7 bi e 12,8% de participação individual de mercado); 
SulAmérica (R$ 21,8 bi e 9,1%); Amil (R$ 19,9 bi e 8,3%); 
Notredame Intermédica (R$ 9,7 bi e 4,1%); e HapVida 
(R$ 6,9 bi e 2,9%)

Além do desempenho por segmento, que inclui a va-
riação anual individual por grupo econômico, a CNseg di-
vulga relatórios mensais com o comportamento de cada 
empresa/grupo em ramos e modalidades de seguros.
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Por Tatiane Pina

Aconteceu na sexta-feira, 14 de janeiro, o Con-
gresso Potencialize, promovido pela MAG Se-
guros. O evento foi realizado de forma online, 
em plataforma desenvolvida pela Compa-
nhia. A Patrícia Campos, apresentou o evento 

e os palestrantes, auxiliando na mediação. Entre os pa-
lestrantes estavam Eduardo Gianetti - Economista e Pro-
fessor da USP e Insper, Dra. Margareth Dalcomo, Médica 
Infectologista e Pesquisadora da Fiocruz, Eszylfi e Taylor 
(palestrante internacional e corretor MDRT), Nilton Mo-
lina falou sobre o lançamento do seu livro “O Vendedor 
de Futuros”, Lenny Kyrillos, Fonoaudióloga e Preparadora 
Vocal Da Tv Globo, André Siqueira, Professor, Especialis-
ta em Marketing Digital e Eleito Na Lista Forbes Under30.

Na abertura foi anunciado a saída do Osmar Navarini 
como diretor comercial e marketing, ele irá ocupar uma 
vaga no Conselho Consultivo da MAG Seguros. Nuno Da-
vid assume o cargo e passa a responder pelo setor, com o 
apoio de Navarini por enquanto.

Economia nacional e eleições
O economista Eduardo Gianetti falou sobre o atual ce-

nário econômico e o que esperar do futuro com talvez um 
novo governo. Gianetti diz que o primeiro ano do próximo 
mandato será decisivo para fazer movimentos que melho-
rem a economia do país. Ele ressaltou o aumento do en-
dividamento das famílias, e que para os pós pandemia é 
preciso estar atento para que esses números não cresçam 
mais.

Ele faz a analogia da economia com um paciente que 
entrou na UTI, em que passou por todas as difi culdades 

Congresso Potencialize
debate sobre os desafi os de 2022
Promovido pela MAG Seguros, 
evento aconteceu de forma remota em janeiro

até sair do momento crítico. O economista ainda disse que 
após toda a crise há mudanças no comportamento huma-
no, relembrando o caso da Gripe Espanhola, que após o 
decreto do fi m foi realizado um grande carnaval onde as 
pessoas extravasam seus sentimentos retidos pela pande-
mia.

Gianetti opinou ainda que o ano de 2022 será de gran-
des emoções na questão econômica, com grande volatili-
dade, incertezas do ponto de vista fi scal e as disputas das 
eleições, que prometem ser muito acirradas, segundo ele.

Pandemia e Vacinas
A Dra. Margareth Dalcomo deu uma verdadeira aula 

sobre a pandemia. A pesquisadora disse que após todas 
as pandemias houve um acontecimento no pós. E que o 
covid-19 poderia ser, talvez, a última chance do homem 
(ser humano) sair disso um pouco melhor, no sentido de 
olhar mais o outro. Ela ainda alertou que o ser humano 
pode “desaparecer” por uma epidemia. “Se continuarmos 
tratando a Amazônia como tratamos teremos lá a nova 
pandemia”, explicou.

Ela ainda disse que o tempo recorde em termos vaci-
nas para o covid-19 foi o alto investimento feito na ciência, 
principalmente pelos Estados Unidos. Os laboratórios da 
Pfi zer, por exemplo, eram pequenos, e hoje se tornaram 
uma potência de estudos, segundo a Dra. Margareth.

Sobre a nova variante ter menos impacto que as ante-
riores, Dra. Margareth disse que é graças à vacina e, que já 
está em pesquisa e desenvolvimento um tratamento pre-
coce efi caz para o coronavírus. “As viroses respiratórias, o 
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Sars-Cov-2 não vai sumir das nossas vidas. Precisamos ter 
vacinas, mas não devem ser perenes. Ter vacinas, trata-
mentos precoces em todos os casos confi rmados, testagem 
em massa, defendo o auto teste, sobretudo que precisamos 
de investimento na ciência”, ressaltou.

Reposicionamento de vendas
O palestrante internacional Eszylfi e Taylor contou um 

pouco da sua história e deu dicas aos corretores de como 
ter um negócio de sucesso. Em palestra motivacional, 
Taylor ressaltou que o cliente precisa mais do corretor do 
que o contrário, visto que quando há perda de patrimônio, 
quem perde é o cliente.

"O seguro de vida tem 100% de utilização, porque nin-
guém vai sair dessa vivo", disse em tom de brincadeira. 
Ele disse que é preciso trabalhar e usar as tecnologias ao 
seu favor. "Antes eu gastava cerca de 1h e 30 minutos em 
uma reunião presencial, hoje pelo zoom gasto cerca de 30 
minutos".

Taylor ressaltou a importância de transmitir confi ança 
ao cliente, criando relacionamentos e pedindo para que 
ele te indique para amigos e familiares. "Boca fechada não 
é alimentada", disse. Ele ainda orientou sobre delegar ta-
refas para poder focar o tempo em fechar negócios e, as-
sim, aumentar a renda. "Não tem elevador para o sucesso, 
é preciso subir de escada".

"O vendedor de futuros"
Nilton diz que a inspiração para escrever o livro foi 

para compartilhar as histórias que ele viveu, contar ao 
mundo o que ele fez e deixar algo escrito para seus des-
cendentes. "E gostaria de contar a história de um me-
nino pobre, nunca miserável, que não fez faculdade e 
chegou aonde cheguei", explicou.

Molina ainda disse que todas as crises acabam, está 
no DNA delas. “Tudo que eu vivi me trouxe uma certeza, 
o futuro é sempre muito melhor que o passado”, disse.

O poder de convencer pela fala
A fonoaudióloga e preparadora vocal da TV Globo, 

Lenny Kyrillos, palestrou no evento e deu algumas dicas 
de como se comunicar melhor com clientes e nas redes 
sociais.

Lenny disse que a comunicação é desafiadora por-
que temos que lidar com diferentes tipos de pessoas. Ela 
também ressaltou que temos dificuldade de lidar com as 
diferenças de opiniões e isso nos atrapalha.

Ela ainda explicou a importância de escutar o outro, 
de demonstrar interesse no que as pessoas nos falam, da 
consideração que vamos fazer daquele que temos diante 
de nós.

Marketing Digital e a Jornada do Cliente
O professor e especialista em marketing digital, An-

dré Siqueira, falou sobre sua trajetória à frente da RD 
Station, que tinha um faturamento anual acima de R$ 
200 milhões, e foi adquirida pela TOTVS por R$ 2 bi-
lhões.

Siqueira acredita que os encontros presenciais não 
deixaram de existir, mas que o digital está tomando 
conta de todos os setores. Ele disse que precisamos mu-

dar nossa forma de comunicar, e trazer caminhos que 
antes não tínhamos. “O digital exige mais cérebro do 
que dinheiro”, explicou.

Ele deu três dicas para alavancar os negócios digi-
tais:

1. Seus clientes são pessoas. Conhecer o cliente é o 
ponto mais importante. Estude seus clientes;

2. Entender os papéis de cada ação: ele fez referência 
ao time de futebol, onde todas as áreas do campo têm 
que estar cobertas para que não haja falhas, assim como 
todo o time tem que jogar junto;

3. O funil não fica só em vendas: o pós venda é im-
portante para manter esse relacionamento com o clien-
te. Ele orientou a mudar a palavra venda para ajudar.

Siqueira ainda falou sobre o funil de vendas, em en-
tregar conteúdo de acordo com a necessidade do cliente. 
Um cliente que procura o produto uma vez, não neces-
sariamente vai comprar logo de primeira. Por isso é ne-
cessário criar um relacionamento com esse cliente.

"Ninguém gosta de quem vende o tempo inteiro, se 
não o shop time era campeão em audiência", ressaltou o 
especialista.
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Contar com assistência residencial mesmo 
numa casa que não seja a do segurado, ou 
para veículo qualquer, seja ele motorista ou 
carona, são diferenciais de serviços vincula-
dos ao CPF dos clientes da Sabemi. Ao contar 

com esta flexibilidade de atendimento por CPF, e não 
para um bem específico, os clientes ganham liberdade 
para usar o serviço onde estiverem.

Na Assistência Residencial, o foco é atender emer-
gências domésticas e de instalações, desde despesas 
com chaveiro, conserto de válvulas de hidra, troca de 
resistência do chuveiro e instalação de torneiras até ser-
viços de segurança e vigilância na residência e guarda 
de animais domésticos, se o segurado precisar deixar 
o local em função das ocorrências previstas no seguro. 
“Contempla um público que tem cuidado especial com 
a casa e que não espera para fazer pequenos consertos, 
mesmo numa casa de férias. Assim, o seguro passa a fa-
zer parte da vida do cliente da Sabemi e o auxilia em de-
mandas rotineiras”, afirma Matheus Beck Fischer, Head 
de Inteligência de Negócios.

O socorro com panes e problemas de locomoção de 
carro ou moto faz parte da cobertura Assistência Auto e 
Moto Restrito, presente nos seguros desde 2021. O pro-
duto é procurado principalmente por quem não possui 
seguro do veículo, além de muito usado por passageiros 
ou condutores em carro de terceiros e carros alugados.

A Assistência Telemedicina, que igualmente passou 
a ser oferecida em 2021, é um serviço de orientação à 
saúde e consultas por vídeo. O acesso é ilimitado e pode 
ser feito a qualquer hora do dia ou da noite por meio 
de ligações gratuitas, chat ou videochamada. Segundo 
Matheus, o segurado tem à sua disposição equipe es-
pecializada, formada por profissionais de enfermagem 
supervisionados por médicos devidamente habilitados. 
“É uma assistência relevante para quem não conta com 
plano de saúde ou procura maior facilidade de acesso à 
rede médica, já que é um serviço disponibilizado 24hs 
por dia”.

As três assistências estão vinculadas à contrata-
ção do seguro de acidentes pessoais, e em 2021 foram 
acessadas por centenas de pessoas nos últimos meses, 
aponta o executivo. “Além de efetivamente úteis, esses 
diferenciais certamente são benefícios que os consumi-
dores enxergam como vantagens, inclusive financeiras, 
na hora de optar pela contratação do seguro. Eles perce-
bem que farão uso dele rotineiramente, sem a limitação 
do endereço do cadastro ou veículo específico. Estare-
mos sempre disponíveis onde o imprevisto se apresen-
tar”, reforça Fischer.

Com assistência vinculada Com assistência vinculada 
ao CPF, Sabemi atende segurado ao CPF, Sabemi atende segurado 
onde ele estiveronde ele estiver

Clientes podem usar a 
cobertura para emergências 
como na casa de praia e 
em veículos locados ou de 
terceiros, mesmo se forem 
caroneiros
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CAPA

Corretores 
avaliam 
impactos da 
Pandemia 
e das 
Insurtechs 
nas 
relações de 
mercado

Por Ivanildo Sousa, Diretor da 
Agência Seg News e do CCPSeg News

O setor de seguros, que já estava em processo 
de implementação de novas tecnologias para 
a simplifi cação nas relações de consumo e 
ampliação da base de segurados com preços 
(prêmios) mais ajustados aos riscos, após 

mais de dois anos de Pandemia, já começa a "colher" re-
sultados com operações bem-sucedidas dos novos mode-
los de empresas e negócios. E os corretores de seguros, 
como estão avaliando essa transformação.

O perfi l atual do mercado de seguros, em particular a 
área de corretagem de seguros, mudou e deverá seguir um 
ritmo acelerado de mudanças e desenvolvimento "pavi-
mentado" pelos avanços tecnológicos. Nesta matéria, além 
desse aspecto, poderemos avaliar os impactos da Pande-
mia da Covid 19 nas relações dos agentes do setor. En-
trevistamos diretores das corretoras Wiz Soluções (DF), 
Genebra Corretora de Seguros (RS), Única Corretora de 
Seguros (SP) e Queen´s Corretora e Consultoria em Segu-

ros (SP), os quais também comentaram sobre o perfi l das 
suas empresas e em relação às suas perspectivas sobre as 
novas tecnologias, especialização e em relação aos rumos 
da economia em um ano eleitoral.

Os executivos entrevistados representando a Wiz Solu-
ções foram Heverton Peixoto, CEO, e Stephanie Zalcman, 
diretora Técnica de Operações e Estruturação. Inicialmen-
te, o CEO explicou que a Wiz Soluções (B3: WIZS3) é uma 
gestora de canais de distribuição de seguros, crédito, con-
sórcios, previdência privada e títulos de capitalização. De 
acordo com ele, a companhia tem 48 anos e está avaliada 
em R$ 1,2 bilhão na Bolsa de Valores atualmente. "Somos 
uma empresa de capital aberto benchmark em bancas-
surance no País. Temos um modelo único, com unidades 
interdependentes, que aceleram e potencializam os resul-
tados. Isso está mais evidente especialmente nos últimos 
4 anos, quando adotamos uma estratégia inovadora e as-
sertiva de diversifi cação de negócios e parcerias", afi rmou.
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Ele destacou que a Wiz estabeleceu contratos com 
dezenas de gigantes instituições fi nanceiras e redes de 
concessionárias de automóveis. "Possuímos parcerias es-
tratégicas com grandes instituições do país, como: Itaú, 
Santander, Banco do Brasil, BRB, Bmg, Inter, CAOA e 
Abracaf, entre outros. Nós aportamos inteligência na ofer-
ta de soluções remotas e digitais, desde a qualifi cação de 
leads até a venda totalmente automatizada no ambiente 
virtual, em companhias com verticais além de seu core. 
Dessa forma, atingimos Receita Bruta de R$ 707 milhões, 
um caixa ajustado de R$ 525 milhões e o Lucro Líquido 
de R$ 164 milhões, até o 3T21", frisou Heverton Peixoto.

Com relação ao período pandêmico e as suas conse-
quências, Stephanie Zalcman enfatizou que os impactos 
da Covid 19 foram severos no mundo como um todo. Ela 
ponderou que "o vírus produziu um choque de oferta e de 
produtos simultâneos, desencadeando inúmeros proble-
mas para as atividades industriais, com refl exos diretos no 
ramo de seguros, tais como: danos e responsabilidades, 
eventos, interrupção de negócios, riscos cibernéticos (in-
clusive em razão da LGPD), proteção patrimonial (seja de 
ativos como de propriedades), pessoas, vida, saúde, entre 
outros".

Ao se referir especifi camente ao setor de seguros, a di-
retora técnica da Wiz avaliou que "a pandemia despertou 
um viés ainda mais próximo, humanizado, de respeito e 
cuidado junto aos públicos de relacionamento". "Com for-
te trabalho para maior inteligência emocional e soluções 
tecnológicas e digitais, agilizando processos e ampliando 
os canais de atendimentos omnichannel, o contexto e as 
iniciativas de educação fi nanceira levaram o brasileiro às 
ponderações sobre como mitigar imprevistos e riscos, es-
pecialmente à saúde e à impossibilidade de trabalhar. O 
cliente fi nal, inclusive o mais jovem, deu maior importân-
cia às estratégias de garantias e proteções para si próprio e 
à família. Os balanços anuais consolidados pela Fenaprevi 
trazem indicadores nesse sentido. O fato é que vivemos 
um momento de valorização dos produtos e estreitamento 
de laços, que atendem diversas frentes de atuação no dia 
a dia. Desde o suporte mais presente ao agronegócio, com 
indenizações que suavizam os impactos das secas e gea-
das, até as reparações frente aos voos cancelados que im-
pediram negócios e férias de muita gente. Essa visão mais 
precavida chegou inclusive ao Congresso Nacional e ao 
Governo Federal, que em meio aos impactos da Covid-19 
aprovaram na nova lei de licitações a ampliação dos limi-
tes de seguros garantia em até 30% do valor total das no-
vas obras públicas. E o seguro de danos estruturais passou 

a ser obrigatório no programa Casa Verde Amarela de ha-
bitação. Agora, o grande desafi o, é aproveitar todas essas 
oportunidades de forma concreta e sustentável", explicou.

A pandemia, de certa forma, acelerou o processo de 
desenvolvimento tecnológico que já estava em curso em 
diversos segmentos de mercado. Neste aspecto, Heverton 
Peixoto destacou que "a Wiz está na vanguarda dos pro-
cessos tecnológicos e de inovação no setor de seguros". 
Segundo ele, as unidades da empresa aportaram diversas 
soluções digitais junto aos parceiros de negócio que vão 
desde a comercialização de produtos de seguros e crédito 
a ações de engajamento e reconhecimento, inclusive via 
gamifi cação, por meio de plataformas online. "Possuímos 
um hub de negócios e soluções inovadoras, o Wiz Labs, 
que busca incorporar produtos e tecnologias que possu-
am sinergia com o conglomerado Wiz, atuando em toda 
a cadeia de processo, desde a origem ao pós-venda para 
todos os ramos de seguros e crédito. Nós acreditamos que 
as insurtechs estão agregando valor ao nosso mercado de 
atuação e já temos parcerias com algumas delas por meio 
do portfólio Wiz Labs. Além disso, recentemente concluí-
mos um programa de formação de novos desenvolvedores 
de software que atraiu mais de 4,5 mil interessados. Ou 

Heverton Peixoto, 

CEO da Wiz Soluções
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seja, o desenvolvimento tecnológico está diretamente liga-
do ao nosso modelo de gestão com o objetivo de alavancar 
resultados", disse o CEO.

Conforme Heverton Peixoto, a Wiz está atualmente 
muito focada no pioneirismo quanto à criação de uma 
empresa para atuação no ecossistema do Open Insurance, 
que, segundo ele, através de inteligência artifi cial irá de-
mocratizar o acesso e empoderar os brasileiros na aquisi-
ção de seguros. "Temos um time atuando há um ano com 
o tema e a estrutura de banco de dados e governança das 
informações estão em estágios bem avançados. Estamos 
aguardando os desdobramentos na Susep para trazer mais 
detalhes", concluiu.

Sobre as perspectivas em relação à economia e os pro-
váveis cenários em um ano eleitoral, Stephanie Zalcman 
destacou que, "apesar da instabilidade e da polarização 
política, da recessão econômica, da alta do desemprego e 
da perda de renda dos brasileiros, o setor de seguros se-
gue a tendência de crescimento nos últimos anos". "Temos 
grandes expectativas para 2022, com o início de um perío-
do de maturação de desenvolvimento de novos produtos e 
negócios. Com o sucesso da vacinação, fi m do isolamento 
social, retomada dos eventos e negociações presenciais, as 
projeções de crescimento são muito positivas. Temos pre-
visões de infl ação (IPCA) de 5% a 6% no ano, e variação 
de PIB de 0 a 1%.  Essa reabertura completa da economia 
acontece no momento de uma nova perspectiva de consci-
ência do consumidor de proteção, sobre a importância de 
proteger bens e pessoas, ter um plano de saúde, um seguro 
de vida e uma reserva fi nanceira bem administrada. A sen-
sibilidade ao consumo de produtos de seguros no Brasil 
deve sofrer um impacto direto como efeito da pandemia e 
o momento de aproveitar este legado é agora. A customi-
zação dos produtos e a digitalização dos processos serão 
grandes aliados das empresas no novo ano, seguros, co-
berturas e assistências voltadas para necessidades espe-
cífi cas de mercado, ouvindo e atendendo clientes, certa-
mente irão sair na frente. Outro fator que traz esperança 
de tempos melhores é que temos no órgão regulador como 
superintendente um corretor de seguros atuante no setor 
há quatro décadas, que, como nós, sabe o que o mercado 
precisa para se desenvolver, e confi amos que irá trabalhar 
nesse sentido. Esperamos que não haja interrupção em 
seu trabalho por mudanças no governo, devido às eleições. 
O conglomerado Wiz espera crescer cerca de 10%, atin-
gindo o faturamento de até R$ 1 bilhão. Nosso time está 
com estratégias bem defi nidas, todos os instrumentos ne-

cessários de suporte aos parceiros de negócio e com muito 
apetite para fazer ainda mais e melhor", avaliou a diretora 
técnica da Wiz.

"A Wiz estabeleceu contratos com dezenas de gigantes 
instituições fi nanceiras e redes de concessionárias de au-
tomóveis. Possuímos parcerias estratégicas com grandes 
instituições do país, como: Itaú, Santander, Banco do Bra-
sil, BRB, Bmg, Inter, CAOA e Abracaf, entre outros" (He-
verton Peixoto, CEO)

"Apesar da instabilidade e da polarização política, da 
recessão econômica, da alta do desemprego e da perda de 
renda dos brasileiros, o setor de seguros segue a tendência 
de crescimento nos últimos anos". (Stephanie Zalcman, 
diretora Técnica de Operações e Estruturação)

Gilherme Fagundes Silveira, diretor executivo da Ge-
nebra Seguros, corretora de médio porte com sede em 
Porto Alegre (RS) e fi lial em São Paulo, iniciou a nossa en-
trevista enfatizando que "a empresa é uma insurtech que 
gera valor para clientes B2B e B2B2C, ao combater buro-
cracias e inefi ciências inerentes ao mercado de seguros". " 
Através de uma plataforma inovadora para a contratação e 
gestão de seguros, uma api versátil e atendimento especia-
lizado, a Genebra facilita a vida das empresas, agilizando 
desde a contratação do seguro até a regulação do sinistro. 
Contamos com especialistas em todos os ramos de segu-
ros e atendemos empresas de pequeno a grande portes. 
Os principais ramos de seguros em que atuamos são os 
seguros de linhas fi nanceiras", explicou o diretor.

Ao comentar sobre os impactos da Covid 19 no setor, 
Guilherme Silveira avalia que o contexto gerado pela pan-
demia acelerou o movimento de digitalização do mercado 
de seguros. "Procedimentos que anteriormente eram reali-
zados por telefone, ou presencialmente, atualmente acon-
tecem de forma online, ou através do whatsapp. Vistorias 
que antes eram realizadas com a visita de um inspetor de 
risco, atualmente passaram a ser realizadas pelo app da 
seguradora. E, paralelamente, essa tendência de digitali-
zação das seguradoras é acompanhada pelo aumento da 
propensão dos consumidores em adquirir seguros online. 
Anteriormente havia uma desconfi ança muito grande em 
relação a isso. Hoje a gente vê iniciativas muito bem su-
cedidas, como a venda de seguros de vida pelo Nubank, a 
venda de seguro residencial pela Flix e a venda de seguro 
garantia pela Genebra", destacou o diretor executivo.

Ao ser questionado sobre o desenvolvimento tecnológi-
co e o avanço das novas empresas digitais no setor de segu-
ros, Guilherme Silveira afi rmou que as Insurtechs são ine-
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vitáveis, já que o uso da tecnologia pode otimizar grande 
parte dos processos que eram inefi cientes no mercado de 
seguros. Fato que, segundo ele, “vai desde a contratação, 
que frequentemente envolve formulários extensos, até a 
prevenção de fraudes e a utilização do seguro, seja para 
o acionamento de uma assistência, seja para a regulação 
do sinistro". Segundo ele, "esse é um movimento que será 
benéfi co para o mercado como um todo, gerando menores 
valores em prêmios de seguros, maior acesso à população 
e mais rentabilidade para as seguradoras". "Como corretor 
de seguros, vejo algumas Insurtechs como ameaças den-
tro de seguros massifi cados, no entanto, nos seguros mais 
complexos, que exigem uma consultoria e gestão de riscos, 
acredito que sempre existirá demanda para o corretor de 
seguros.

Para a Genebra, especifi camente, as Insurtechs são 
extremamente positivas, visto que somos parceiros de 
grande parte das que estão presentes no mercado. Atuan-
do como um elo entre clientes e seguradoras, através da 
nossa tecnologia, ajudamos as insurtechs a entrarem mais 
rápido no setor e a atingirem mais clientes", explicou Gui-
lherme.

Ainda falando sobre tecnologia, o diretor executivo 
da Genebra acrescentou que a empresa desenvolveu uma 
plataforma que revolucionou a maneira como as empresas 
adquirem seguro garantia. "Nossa prioridade é aperfeiço-
ar, cada vez mais, essa plataforma, permitindo a contrata-
ção de outros produtos. Em paralelo, oferecemos uma api 
completa, através da qual empresas parceiras, fi ntechs, 
redes varejistas e imobiliárias podem distribuir mais de 10 
ramos de seguros", detalhou o diretor.

Questionado sobre o atual cenário econômico e político 
do País, Guilherme Silveira afi rmou que vê uma série de 
incertezas para esse ano e citou que o Relatório Focus indi-
ca alta probabilidade de recessão. "Eu sou um pouco mais 
otimista, acredito que o impacto do fi m da pandemia deve 
gerar crescimento naqueles setores que haviam sido mais 
afetados pela Pandemia da COVID e que os problemas 
logísticos, em especial, no fornecimento de semiconduto-
res deverão ser amenizados ainda nesse semestre. Esses 
dois fatores somados, devem gerar um impacto positivo 
na economia e no arrefecimento da infl ação. No entanto, 
a alta taxa de juros deverá continuar afetando o consumo 
das famílias, impedindo que a economia brasileira mante-
nha o crescimento", avaliou.

Acrescentou também que "as atitudes do governo fede-
ral para aumentar a popularidade do presidente represen-
tam um risco fi scal que não deverá impactar signifi cativa-

mente no crescimento do PIB de 2022, mas que podem 
deixar um legado negativo para a próxima gestão". "Nes-
se sentido, vejo riscos mais elevados para 2023, em que 
possivelmente conquistas importantes dos últimos anos, 
como o teto de gastos, a autonomia do banco central e a 
política de preços de combustíveis da Petrobrás podem 
ser alterados.O contexto econômico, de elevadas taxas de 
juros, é positivo para as seguradoras, que obtém maior 
rentabilidade de seus caixas, gerando operações mais lu-
crativas e menores custos para o consumidor fi nal", prevê 
o diretor da Genebra.

"Anteriormente havia uma desconfi ança muito grande 
em relação a isso. Hoje a gente vê iniciativas muito bem 
sucedidas, como a venda de seguros de vida pelo Nubank, 
a venda de seguro residencial pela Flix e a venda de seguro 
garantia pela Genebra".(Gilherme Fagundes Silveira, dire-
tor executivo da Genebra Seguros)

O corretor Jorge Eduardo de Souza, diretor presidente 
da Única Agro Corretora de Seguros, empresa fundada em 
1990 e sediada em São Paulo, tem seu foco de atuação no 
público corporativo (B2B). De acordo com Jorge Eduardo, 
a empresa conta hoje com duas estruturas operacionais: 
uma atuando nos seguros patrimoniais e outra nos ramos 
pessoais. "Estamos na fase de Startup da SOTER, uma 

Stephanie Zalcman, 

diretora Técnica de Operações 

e Estruturação da Wiz Soluções
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empresa criada e orientada para atuação, predominante-
mente, nos seguros das pessoas e das famílias (B2C). Tem 
origem no ambiente do agronegócio e por isso uma voca-
ção natural para as demandas e possibilidades dos seguros 
nesse ambiente", acrescentou.

Ao avaliar os efeitos pandêmicos, ele ponderou que "se 
por um lado a Pandemia trouxe perdas econômicas para 
as seguradoras dos ramos pessoais, vida e saúde princi-
palmente, por outro lado mostrou a impotência desses 
seguros para as famílias brasileiras". "Isso abriu no con-
sumidor desse perfi l uma janela de possibilidades para o 
mercado de seguros. Falta agora os seguradores e corre-
tores aproveitarem o momento para ampliar a penetração 
dos seguros nesse ambiente. Enquanto no mundo os se-
guros das pessoas e das famílias praticamente dividem a 
arrecadação de prêmios com os seguros empresariais, no 
Brasil essa penetração espontânea não atinge 10% do po-
tencial desse público. Nesse público B2C e no ambiente do 
agro, reside o maior potencial de crescimento do mercado 
brasileiro de seguros, capaz até mesmo de dobrar o seu 
tamanho em pouco tempo", disse o corretor.

Antenado com o processo de evolução das tecnologias 

no setor, Jorge Eduardo afi rmou que o que se tem obser-
vado com maior frequência no segmento das Insurtechs 
são respostas às necessidades operacionais das segura-
doras. O que, segundo ele, vem facilitando, agilizando e 
barateando os seus processos operacionais, através da uti-
lização das modernidades tecnológicas. "Isso é sim uma 
excelente contribuição para o mercado. Mas no contexto 
comercial, nosso "Calcanhar de Aquiles", embora tenham 
surgido algumas startups, a quase totalidade delas está 
focada em consolidações, resultando em mais do mesmo. 
Não vemos nada efetivamente inovador no campo dos ca-
nais comerciais. Nesse quesito, o mercado precisa de um 
modelo disruptivo de canal, que facilite e penetração na-
cional, envolvendo os 27 estados brasileiros, reduzindo a 
concentração regional. Hoje, quatro ou cinco desses esta-
dos respondem por quase 80% dos prêmios angariados. É 
preciso observar que a riqueza das famílias está se interio-
rizando, orientada principalmente pela pujança do agro e 
pela reversão dos modelos históricos dos movimentos mi-
gratórios nacionais", explicou o diretor da Única.

De acordo com ele, "essa interiorização e inserção pres-
cinde que as seguradoras criem e ofereçam soluções mais 
amplas, atualizadas e ajustadas às demandas da vida mo-
derna (simples, rápida e efetivas). O mercado precisa de 
produtos moldados para atingir, com valores perceptíveis, 
as regiões e os consumidores ainda não inseridos, facili-
tando assim uma inclusão mais ampla da população nos 
seguros brasileiros. As seguradoras prescindem de um de-
partamento de inovação (produtos e processos), pois é di-
fícil encontrar nelas um interlocutor adequado e receptivo 
para falar do novo. Estão todos muito ocupados em atingir 
as cotas nos produtos e processos tradicionais, isso torna 
predominante os modelos comerciais com vícios de origem 
(venda casada ou coercitiva), que faz do setor um mercado 
marcado pelo conservadorismo, oferecendo muito o que 
se tem e pouco do que efetivamente se precisa. Novas de-
mandas virão sim, mas predominantemente geradas pelas 
novas soluções, há muito já se nota o exaurimento do po-
tencial de crescimento nesses consumidores tradicionais, 
o mercado precisa dos clientes potenciais contidos nas ca-
madas sociais e nas regiões geográfi cas ainda não adequa-
damente inseridas", advertiu Jorge Eduardo.

Quanto aos objetivos da corretora e investimentos para 
se posicionar e marcar presença no ambiente digital, Jor-
ge Eduardo afi rmou que a Única tem dois projetos para 
o futuro. E que um deles já está em início de operação e 

Guilherme Fagundes Silveira, 

diretor executivo da Genebra Seguros
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focado, predominantemente, no público B2C e baseado 
na formação e engajamento de um novo canal de prospec-
tores de clientes, treinados e motivados para geração de 
leads qualifi cados e numerosos, originados das diversas 
regiões e dos diversos extratos sociais brasileiros. "Esse 
modelo em desenvolvimento, contempla a criação e oferta 
de soluções inovadoras, tanto na forma de atuação como 
nos formatos de produtos (essencialmente de baixo custo 
e fácil massifi cação), orientados predominantemente para 
as demandas contidas nas camadas descendentes da pirâ-
mide social brasileira. O outro projeto, focado no ambiente 
agro, prevê soluções adequadas às demandas securitárias 
desse público, mas com uma visão holística, em que os se-
guros de safras representem apenas uma pequena parcela 
dos prêmios possíveis nesse publico", explicou.

Em relação ao atual contexto político e econômico, 
Jorge Eduardo considera que, "independente da corrente 
ideológica que ascender ao poder, o mercado de seguros 
precisa atuar com maior e mais intensa presença política, 
como fazem há muito a indústria automotiva, da constru-
ção civil, do Agro, dos frigorífi cos, entre outros". No seu 
ponto de vista, o setor de seguros é, sem dúvida, o me-
nos percebido e amparado por todos os governos que já 
passaram e pelo atual. E que, antagonicamente, é o que 
mais investe no país (quase R$ 300 bilhões em indeni-
zações anuais) e também o que mais gera poupança (as 
reservas atuais há muito excederam a casa do trilhão de 
reais). "Essa importância institucional do setor de seguros 
precisa ser mais divulgada e de forma intensa, consistente 
e constante", destacou.

Paralelamente, conforme Jorge Eduardo, "não bas-
tasse isso, os seguros desoneram o Estado com efi ciência. 
"Na saúde suplementar encontramos um inquestionável 
exemplo dessa possibilidade de desoneração. O Estado so-
fre para o cumprimento da máxima constitucional em que 
a "saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado", 
e os planos e seguros de saúde tiraram dos orçamentos 
atuais da saúde pública quase 50 milhões de brasileiros. 
Essa pandemia escancarou o brilhantismo do SUS, mas as 
entregas da saúde suplementar, não se comparam com as 
da saúde pública, já que o setor de saúde suplementar ga-
rante acesso facilitado, soluções adequadas e oportunas, 
velocidade de respostas (diagnósticos e tratamentos) e, 
principalmente, no respeito inigualável à dignidade dos 
seus clientes. O Estado tem o seu papel não menos bri-
lhante na saúde suplementar, na medida em que garante a 
fi scalização e o controle desses serviços e dessas empresas, 
mas peca em não ter o mesmo modelo de controle e nem 

o mesmo rigor aplicados à saúde pública, onde proliferam 
notícias de corrupção. E o mais grave, na medida em que 
agrava a saúde dos brasileiros, torna mais iminente o risco 
da própria vida",avaliou.

Ainda sobre o tema, ele analisa que são muitos os es-
paços e possibilidades para o setor de seguros nos serviços 
que hoje são públicos. Tais como a privatização da Previ-
dência Social; Seguro de Acidentes do Trabalho; Proagro; 
Criação de uma regulação mais técnica e efi caz nas exi-
gências de seguros em empresas que exploram as rique-
zas naturais (mineração, energia, saneamento, obras de 
infraestrutura, entre tantos outros). O Estado, junto com 
as inteligências desses setores, precisa defi nir claramen-
te os riscos e desenhar escopos adequados de tratamen-
to, orientando modelos de seguros indispensáveis (com 
faz com o rol da saúde suplementar), modelos de apólices 
adequadas e fi scalizando a lisura e a efi cácia das segurado-
ras e desses produtos a serem exigidos", fi nalizou o diretor 
da Unica.

Fechamos o bloco de entrevistas com o executivo Mar-
celo Silva, que é diretor presidente da Queens Corretora 
de Seguros, empresa especializada em Seguros Transpor-
tes, com foco nas coberturas para os donos da carga, ou 
seja, Transportadoras e Embarcadores de pequeno e mé-

Jorge Eduardo de Souza, 

diretor presidente da Única 

Agro Corretora de Seguros
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dio portes. De acordo com ele, a corretora atua para ofe-
recer apólices sob medida para as operações deste público 
com destaque em um diferencial importante: um atendi-
mento humanitário.

Ao se referir aos impactos da Pandemia da Covid 19 
no setor de seguros especifi camente, ele considerou que 
ela trouxe muito aprendizado. "Tivemos que reinventar a 
roda, nos adaptar às restrições e cuidados necessários. E 
com isso, a relação com as seguradoras e clientes foi ao en-
contro deste cenário, onde as reuniões naturalmente pas-
saram a ser por telefone ou vídeo chamada. Atravessamos 
por algumas difi culdades no início devido ser tudo muito 
novo para a grande maioria, mas creio que o processo de 
aprendizado foi relativamente rápido e a tendência que 
este tipo de relacionamento será seguido, mesmo quando 
a pandemia se estabilizar", disse o corretor.

Sobre os avanços tecnológicos, Marcelo Silva destacou 
que as Insurtechs já são uma realidade e que vieram para 
fi car. "Elas estão suprindo uma lacuna que o mercado ti-
nha em relação, sobretudo, em termos de facilidades e agi-
lidade na contratação de seguros básicos. Hoje os clientes 
já podem contratá-los através de meios eletrônicos. No 
entanto, nas operações que demandam particularidades 
específi cas e uma atenção especial, a forma tradicional de 
contração, que conta com estudos mais aprofundados e 
um desenho "taylor made" (sob medida), não poderá ser 
substituída", avaliou.

Marcelo Silva informou que a sua corretora está em 
processo de digitalização e que o primeiro objetivo é me-
lhorar a presença digital da empresa com a construção de 
um novo site, criação e atualização das redes sociais, além 
do gerenciamento de conteúdo patrocinado. Segundo ele, 
a criação e distribuição de conteúdo tem como meta posi-
cionar a marca Queens Corretora de Seguros nas mídias 
digitais, possibilitando a venda para uma base de clientes 
ativa, mantendo, acima de tudo, um relacionamento pró-
ximo e atuante com o seu público. "Nosso planejamento 
tem como objetivo mapear os conteúdos produzidos, aju-
dando no controle e vistoria do nosso projeto. Os conte-
údos fi carão salvos na nuvem e poderão ser acessados a 
qualquer momento", complementou o corretor.

No que tange ao atual panorama político e econômi-
co do País , Marcelo Silva afi rmou que "política é sempre 
um tema muito delicado para se comentar. "Eu particular-
mente sou apartidário. Prefi ro sempre procurar entender 
a situação do país, suas dores e necessidades. Estamos, de 
fato, passando por um momento muito diferente devido a 

pandemia e isso em um cenário mundial. Os Estados Uni-
dos, por exemplo, divulgaram que em Janeiro/22, tiveram 
a maior taxa de juros dos últimos 40 anos e isso impacta 
diretamente na economia em proporções mundiais. Fa-
zendo um paralelo com o nosso mercado, isso signifi ca 
aumento nos preços em toda sua cadeia, desde as maté-
rias primas, agricultura, fabricação, manutenção, quanto 
aos produtos fi nais. O que afeta no consumo de todos. Em 
contrapartida, alguns setores, como as commodities, onde 
somos líderes de mercado em diversos segmentos, nos 
tornam mais competitivos ainda e ter, cada vez mais cres-
cimento, sobretudo em virtude da taxa cambial", conclui 
Marcelo Silva.

"As Insurtechs já são uma realidade e vieram para fi -
car. "Elas estão suprindo uma lacuna que o mercado tinha 
em relação, sobretudo, em termos de facilidades e agili-
dade na contratação de seguros básicos. Hoje os clientes 
já podem contratá-los através de meios eletrônicos. No 
entanto, nas operações que demandam particularidades 
específi cas e uma atenção especial, a forma tradicional de 
contração, que conta com estudos mais aprofundados e 
um desenho "taylor made" (sob medida), não poderá ser 
substituída".(Marcelo Silva, que é diret
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Por Tatiane Pina

No dia 15 de fevereiro o mundo acompanhou 
o desastre em Petrópolis, no Rio de Janei-
ro. As fortes chuvas causaram deslizamen-
tos e alagamentos em toda a cidade. Até o 
momento, mais de 200 pessoas morreram, 

segundo a Defesa Civil estadual. Um mutirão foi montado 
no Cemitério Municipal de Petrópolis para a abertura de 
mais covas para receber as vítimas da chuva.

O presidente Jair Bolsonaro deve visitar a cidade nesta 
sexta-feira, 18. O presidente estava em viagem ao exterior, 
mas ordenou assistência imediata e repasse de recursos fe-
derais ao município. O Ministro da Saúde, Marcelo Quei-
roga, que visitou Petrópolis na manhã da última quinta-
-feira, 17, disse que recebeu a orientação.

“O presidente Bolsonaro falou comigo. Pediu que eu esti-
vesse aqui, em Petrópolis, para prestar toda assistência à po-
pulação, e o que o ministério pudesse fazer alocação imediata 
de recursos. Isso foi feito”, disse o ministro, após a reunião 
com o prefeito Rubens Bomtempo e com o governador do 
Rio de Janeiro, Cláudio Castro, na sede da prefeitura.

Segundo Queiroga, os recursos virão de imediato, por 
meio de orçamento interno do próprio ministério, por in-
termédio de liberação das secretarias subordinadas.

Petrópolis passa 
de 200 mortos; 
seguradoras 
agilizam os 
sinistros

Companhias 
criam ações de 
atendimento ativo 
para atender os 
segurados da 
região

Atendimento emergencial 
das seguradoras

Liberty Seguros

A Liberty Seguros implementou uma força-tarefa para 
prestar o auxílio necessário para a população, além de aju-
dar e apoiar corretores e clientes envolvidos no desastre. 
A seguradora diz que tem uma grande frota de veículos na 
região e que a prioridade é tentar retirá-los para facilitar 
o trabalho dos bombeiros. A companhia tem trabalhado 
com o prestador parceiro local e enviou reforços da capital 
para ajudar nos serviços.

Além disso, a Liberty também disponibilizou um 
atendimento ativo para abertura de sinistros e uma base 
de prestadores para qualquer emergência ou necessida-
de. A equipe de sinistros auto da seguradora está em 
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campo para iniciar o processo de aten-
dimento e definição do tipo de perda 
dos sinistros.

Allianz Seguros

A Allianz está disponibili-
zando uma estrutura de aten-
dimento especial para a região. 
A seguradora está garantindo 
uma Central 24h com atendi-
mento diferenciado para a re-
gião. Encaminhou um colabo-
rador para apoiar na logística 
de assistência; enviou peritos 
próprios para os pátios onde 
os veículos sinistrados estão 
sendo direcionados.

Além disso, agilizará a aná-
lise e pagamento de sinistros de 
forma remota com analistas de-
dicados, os quais também estão 
entrando em contato prontamen-
te com os clientes para abertura 
do sinistro. Destinou uma frota de 
guinchos exclusiva para região e ins-
titui um fl uxo especial de comunicação 
entre a área de análise e a equipe Comer-
cial para atendimento de corretores.

Mapfre

A Mapfre ativou um plano emergencial para aten-
der os clientes afetados. Até o momento, a companhia 
registrou 36 avisos de sinistros e 80 acionamentos de 
assistência. O plano de contingência conta com o monito-
ramento em tempo real dos prestadores de serviço. Outra 
ação realizada pela empresa foi o acionamento preventivo 
dos prestadores de serviço das cidades próximas, com o 
objetivo de reduzir o tempo de espera dos clientes.

Ciclic

 Com o intuito de criar mais um caminho para faci-
litar doações que auxiliem a população, a Ciclic se uniu 
com a fintech Polen, que conecta empresas e institui-
ções filantrópicas. A partir desta sexta-feira, 18, ao fi-
nalizar a compra de alguns seguros e serviços no site da 
Ciclic: www.ciclic.com.br, o cliente pode escolher, entre 
as causas sociais apoiadas, a opção SOS Petrópolis para 
a empresa destinar parte do valor. Todo o processo é 
auditado pelo Polen.

“Mantemos o olhar atento para o presente e acompa-
nhamos as reais necessidades das pessoas para que pos-
samos estender a nossa rede de proteção para quem mais 
precisa. Mais uma vez, agimos rápido e nos unimos ao 
Polen para ajudar a população de Petrópolis por meio de 
uma ação solidária que descomplica e automatiza o pro-
cesso de doação em nosso site”, afi rma Gustavo Zobaran, 
Diretor Executivo da Ciclic.

Tokio Marine

A Tokio Marine também reforçou a equipe de presta-
dores de serviços de assistência na cidade e está fazen-
do a remoção imediata dos veículos atingidos. A com-
panhia também deslocou peritos para Petrópolis, a fim 
de agilizar o processo de identificação e pagamento das 
indenizações.  E, também realizou doações de seis mil 
litros de água potável.

Os veículos que tiveram alagamento completo estão 
sendo recolhidos diretamente e desde a última quinta-
-feira, 17, já começaram as aberturas de processos para 
a realização de indenização imediata. A Tokio Marine 
está com dois pátios de apoio na cidade e, organizando 
outros locais para comportar os veículos. E, há três ca-
minhões da companhia prestando ajuda à cidade e na 
remoção de todos os veículos (segurado ou não).

Até o momento, já foram realizados 110 atendimen-
tos, desde a terça-feira, 15.

*Com informações da Agência Brasil - EBC
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Por Thais Martins

Abusca pela qualidade de vida no ambiente em-
presarial nunca esteve tão urgente como agora, 
afi nal as doenças mentais são a 2ª maior causa 
de abstenção e afastamentos no trabalho e a 3ª 
maior em perícias médicas no INSS - a Previ-

dência Social já registrou mais de 70 mil casos de afastamen-
to por este motivo. De acordo com a psicóloga clínica Dra. 
Luciane Vecchio, as empresas estão investindo cada vez mais 
no capital humano, oferecendo benefícios corporativos que 
valorizam as capacidades individuais e ensinam a lidar tam-
bém com os assuntos emocionais. “Desta forma, é possível 
evitar doenças como a síndrome de burnout e a ansiedade, 
tão comuns nas rotinas dos colaboradores. Esse combate é 
uma ação conjunta, afi nal o indivíduo também tem a respon-
sabilidade de se questionar sobre como lida com as pressões 
e os desafi os profi ssionais e pessoais”.

Para Luis González, CEO da empresa de benefícios 
corporativos Vidalink, que conquistou pelo segundo ano 
consecutivo o Prêmio FIA UOL – Lugares Incríveis para 
Trabalhar, o papel do RH está em constante evolução. 
“Quando as pessoas são valorizadas pelo o que têm de 
melhor, conseguimos resultados mais expressivos em to-
das as esferas, as relações são mais positivas, as tarefas 
são desempenhadas com mais qualidade e produtividade, 
temos um baixo turnover, menor incidência de doenças, 
além do aumento da satisfação e da retenção de talentos. 
Benefícios corporativos bem implementados, seja em saú-
de mental, programas nutricionais, de atividades físicas, 
entre outras, são essenciais e auxiliam os RH´s nessa jor-
nada de construção do bem-estar corporativo”.

Na visão da diretora de recursos humanos do Grupo 

Olhar estratégico 
para o capital humano
A valorização e o bem-estar 
dos colaboradores está 
no radar das companhias 
de seguros para garantir 
equipes mais engajadas, 
felizes e produtivas; 
ambientes saudáveis; 
menos turnover; redução 
de custos com saúde; e 
mais rentabilidade para os 
negócios

Camila Asenjo, 
diretora de pessoas 
da Icatu Seguros

Camila Pignatari, 
gerente executiva de gestão de 
pessoas da Care Plus

Carlos Toledo, 
diretor executivo de recursos 
humanos da Zurich
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Bradesco Seguros, Valdirene Soares, a pandemia reforçou 
o alerta para a importância dos cuidados com a saúde físi-
ca e emocional. “Mas, antes mesmo deste cenário, já con-
távamos com ações voltadas para a causa que se alinha ao 
propósito do grupo – a proteção e o cuidado – o que não 
só se aplica aos segurados, mas também aos funcionários e 
parceiros da companhia. Entre os programas estão o ‘Você 
em Foco’, conversas com especialistas sobre autoconheci-
mento, saúde, qualidade de vida e bem-estar; treinamento 
de Mindfulness; o ‘LIG Viva Bem’, atendimento psicoló-
gico confi dencial para resolução de problemas pessoais e 
familiares; e o ‘Meu Doutor Novamed In Company’, rede 
projetada para atendimento personalizado dos funcioná-
rios privilegiando a atenção primária”.

Com o objetivo de contribuir para uma relação com o 
trabalho mais saudável para os seus mais de 400 colabora-
dores, a Capemisa desenvolveu nos últimos seis anos um 
modelo de gestão orientado para resultados sem deixar de 
lado a humanização. “O resultado é um ambiente em que 
é nítido o cuidado com o indivíduo, afi nal nosso principal 
ativo são as pessoas. Adotamos o teletrabalho defi nitivo 
em 2020, que se mostrou seguro e produtivo, resguardan-
do a qualidade de vida de todos, além das iniciativas de 
atendimento especializado e confi dencial, investimento 
em educação com 100% do curso pago, sem esquecer do 
programa de sucessão como parte da gestão de carreira 
para potencializar o desenvolvimento de líderes e garantir 
a perenidade da empresa”, destaca a gestora de recursos 
humanos, Patrícia Pacheco.

 Na Zurich, a proposta de cuidar dos colaboradores é 
uma das iniciativas do ‘Programa Equilíbrio Z’, que des-
de 2019 dispõe de uma série de atrativos em quatro di-
mensões da saúde: física, emocional, social e fi nanceira. 
Segundo o diretor executivo de recursos humanos, Carlos 
Toledo, a empresa proporciona benefícios diferenciados, 
como a prevenção de doenças cardiovasculares por meio 
do monitoramento da atividade física dos usuários. “Ini-
ciamos esse processo com nossos 1.500 funcionários em 
parceria com a companhia canadense PAI Health e in-
cluímos o procedimento de redesignação de gênero como 
cobertura adicional. Outros diferenciais são a licença pa-
rental, independentemente do estado civil, gênero e/ou 

orientação sexual; vacinação para cônjuges e fi lhos dos 
colaboradores; day-off  de aniversário; PAC – Programa de 
Aconselhamento ao Colaborador; Gympass; auxílio-cre-
che- babá; ginástica laboral, entre outros”.

Desenvolvimento profi ssional

A Care Plus apostou forte na implementação de uma 
plataforma de recrutamento para estruturar os proces-
sos seletivos, engajar gestores e candidatos conseguindo 
mais assertividade nas contratações, por meio da utiliza-
ção da Inteligência Artifi cial. “Outra grande mudança foi 
a remodelagem do projeto ‘Gestão de Desempenho’, que 
impactará a forma como desenvolvemos, acompanhamos 
e avaliamos os times para alcançarmos as metas traçadas 
– com participação direta do corpo diretivo, líderes e um 
dos parceiros mais renomados do mercado, a Korn Ferry”, 
indica a gerente executiva de gestão de pessoas, Camila 
Pignatari.

 Outros investimentos da Care Plus em pessoas são o 
#juntoseconectados, encontro com espaço aberto para 
que coordenadores dividam seus desafi os como líderes; 
e a plataforma de treinamentos UolEdtech, que permite 
compartilhamento de livros, artigos, trilhas de desenvol-
vimento para proporcionar muito mais conhecimento aos 
envolvidos.

Carolina Zwarg, 
diretora de pessoas e 
sustentabilidade da 
Porto Seguro

Cícero Barreto, 
diretor de marketing 
e comercial da Omint

Clayton Lima, 
head de RH da Fator Seguradora

“Nosso foco é reconhecer, 
valorizar, investir e desenvolver 
nossos talentos como principal 
estratégia de retenção, com um 
plano de carreira diferenciado 
no mercado”

Camila Pignatari, gerente executiva de 
gestão de pessoas da Care Plus



22

A SulAmérica adotou um novo modelo de gestão que 
dá suporte efetivo à estratégia da seguradora e ao padrão 
de força de trabalho das unidades de negócios da empresa, 
garantindo a atração, desenvolvimento, retenção e engaja-
mento dos seus mais de 4,5 mil colaboradores. “Trabalha-
mos em três pilares: 'melhoria contínua e remodelagem 
dos processos de gestão de pessoas' para alocar os profi s-
sionais mais adequados para as posições da companhia, 
mapeando e desenvolvendo as competências necessárias 
ao negócio; 'comunicação e alinhamento' para sustentar o 
engajamento e reforçar a cultura em linha com os valores 
da marca; e 'desenvolvimento da liderança' na capacita-
ção de novos gestores”, aponta a vice-presidente de capital 
humano, administrativo, sustentabilidade e de marketing, 
Patricia Coimbra.

Para a vice-presidente, um bom pacote de benefícios 
pode ser um diferencial na retenção de colaboradores, 
mas não é só isso. “Nosso foco é reconhecer, valorizar, in-
vestir e desenvolver nossos talentos como principal estra-
tégia de retenção, com um plano de carreira diferenciado 
no mercado”.

Meritocracia

Eleita pela sétima vez consecutiva em 2021 como uma 
das melhores empresas para trabalhar no Brasil pelo 
Ranking Great Place to Work (GPTW), a Icatu faz ques-
tão de inserir os colaboradores dentro das políticas de 
distribuição de lucros e resultados, baseado na gestão de 
desempenho individual e coletiva. Além disso, a compa-
nhia incentiva o desenvolvimento fi nanceiro das pessoas 
pelos pacotes de benefícios oferecidos para planos de pre-
vidência. “No Fundo de Pensão, por exemplo, a cada real 
aplicado pelo funcionário, a companhia investe o mesmo 
valor – limitado a 5% do salário. O valor da contribuição 
é escolhido pela pessoa – 3, 4 ou 5% do seu salário todo 
mês - e aportes a qualquer tempo”, explica a diretora de 
pessoas, Camila Asenjo.

As oportunidades de carreira também são destaques 
na Icatu. No ano passado, dois em cada cinco colabora-
dores tiveram mérito, promoção ou foram movimentados 

para outras áreas. “Somos uma empresa de oportunidades 
e oferecemos benefícios diferenciados, como projetos de 
acompanhamento de gravidez com plano de previdência 
VGBL, salas de lactação, aconselhamento profi ssional, 
seguro de vida, comemoração quinquenal por tempo de 
casa, entre outros”, complementa a diretora.

A meritocracia também está no radar da Too Seguros. 
Segundo a superintendente Eidi Trindade, a rotina de tra-
balho é guiada pela metodologia de OKR (Objectives and 
Key Results), estabelecendo objetivos estratégicos no iní-
cio de cada ano e resultados chaves a cada semestre. “A 
performance do colaborador é avaliada de forma 360º 
para fi ns de reconhecimento a partir de oito competências: 
colaboração; clientividade; autonomia; resolutividade; 
simplicidade e foco em resultado. Outro pilar reforçado é 
o equilíbrio entre vida pessoal e profi ssional, por isso dis-
ponibilizamos o ‘Conte Comigo’, um canal de atendimento 
para a equipe e seus familiares, além do sistema híbrido e 
a fl exibilidade de horários. Queremos que as pessoas este-
jam bem para assim alcançarem seus objetivos”.

Diversidade e empoderamento feminino

Delane Giannetti, diretora de recursos humanos da 
Liberty Seguros, ressalta que as ações voltadas para os 
colaboradores têm focos variados, como lentes de diver-
sidade, inclusão e empoderamento feminino; bem-estar 
e desenvolvimento; além do lançamento de um modelo 
de trabalho híbrido. “Somos reconhecidos como uma das 
melhores empresas para se trabalhar pelo Great Place To 
Work. Um case foi a criação de grupos de afi nidade para 
discutir questões de diversidade e mostrar as necessidades 
das pessoas neste sentido. Hoje, atuamos com um quadro 
com PCD´s, LGBTQIA+, negros, refugiados e maiores de 
55 anos. Temos parcerias com ONG´s que viabilizam essas 
contratações, além de estabelecer que todas as vagas do 
Grupo Liberty Brasil sejam elegíveis para todos”.

 O empoderamento feminino é uma causa muito im-
portante para a Liberty, a começar pelo projeto ‘Mulhe-
res Seguras’, criado em 2015 com o objetivo de empode-
rar as mulheres a conquistarem ainda mais no ambiente 

Delane Giannetti, 
diretora de recursos 
humanos da Liberty Seguros

Eidi Trindade, 
superintendente da Too Seguros

Luis González, 
CEO da empresa de benefícios 
corporativos Vidalink
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profi ssional e pessoal, impactando mais de 4 milhões de 
mulheres no país. “Também temos o programa ‘Contrate 
uma Mãe’, lançado em 2019 para suporte após a materni-
dade. São mais de 40 iniciativas em frentes variadas com o 
propósito do bem-estar: jornada de trabalho mais curta às 
sextas-feiras, extensão das licenças maternidade e pater-
nidade, exercícios de mindfulness, ginástica laboral, entre 
outras”, aponta Delane.

Saúde mapeada

Para Cícero Barreto, diretor de marketing e comercial 
da Omint, a felicidade no ambiente de trabalho está vincu-
lada à promoção de bem-estar e qualidade de vida, dentro 
e fora da empresa. “Um colaborador que sente segurança 
para si e para sua família com certeza estará mais moti-
vado e produtivo. Muitos são os elementos que podem 
compor um programa corporativo, porém destacaria dois: 

Marcio Benevides, 
diretor executivo de distribuição 
da Zurich no Brasil

Patrícia Campos, 
diretora de gente e gestão 
na Mag Seguros

Patricia Coimbra, 
vice-presidente de capital 
humano, administrativo, 
sustentabilidade e de marketing 
da SulAmérica

saúde e equilíbrio fi nanceiro, pontos fundamentais para 
trazer tranquilidade - um dos alicerces para a felicidade”.

Entre as iniciativas, a Omint disponibiliza o “screening 
da saúde”, que permite uma visão integral do colaborador 
por meio de um mapeamento físico e emocional. Desta 
forma, é possível direcionar as ações, que vão desde con-
sultas e terapias até a elaboração de um plano alimentar, 
metas de combate ao fumo, incentivo à prática de ativida-
des físicas etc.

“Desde 2015 temos o Programa de Saúde Emocional 
para apoiar as áreas de recursos humanos a propagarem 
informações sobre a prevenção das doenças emocionais, 
contribuindo para que a pessoa esteja alerta aos sinais e 
procure ajuda profi ssional. Estamos sempre investindo 
em benefícios que contemplem não só o funcionário como 
sua família, como o ‘Seguro de Vida em Grupo’, com co-
bertura de despesas médicas e odontológicas, diárias por 
incapacidade temporária, internação hospitalar e até as-
sistência funeral”, diz Barreto.

Diversas vertentes são trabalhadas na cultura da Porto 
Seguro, como a política de portas abertas para quebrar as 
barreiras hierárquicas; grupos de afi nidades de progra-
mas de diversidade, inclusão e voluntariado; eventos de 
reconhecimento de talentos; suporte e incentivo para mu-
danças de carreiras; políticas de aceleração de ideias com 
apoio de startups; etc. Para a companhia, a meta é ser um 
porto seguro para todos, sejam clientes, colaboradores ou 
corretores. “Entre tantas implementações, destaco o ‘Saú-
de Integral’, voltado para uma visão 360 da saúde física, 
mental e fi nanceira do indivíduo. A parceria com o Gym-
pass nos permite ter soluções de bem-estar que estimulam 
todas as formas de atividades físicas, mentais e emocio-
nais. Já com o ‘Psicologia Viva’, temos uma plataforma 
online de atendimento psicológico”, destaca a diretora de 
pessoas e sustentabilidade, Carolina Zwarg.

Corretor de saúde na mira!

Os corretores são de extrema importância para a Liber-
ty e entram na categoria de valorização humana, tanto que 
há três anos a companhia promove uma série de ações, 

“Desde 2015 temos o Programa 
de Saúde Emocional para 
apoiar as áreas de recursos 
humanos a propagarem 
informações sobre a prevenção 
das doenças emocionais, 
contribuindo para que a pessoa 
esteja alerta aos sinais e 
procure ajuda profi ssional."

Cícero Barreto, diretor de marketing 
e comercial da Omint
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como o ‘Cresça com a Liberty’ e o ‘Acelera no Vida’. O 
foco é desenvolver esses profissionais e contribuir para 
o crescimento de suas carreiras – desde 2018 já foram 
ministrados 191 cursos, além da promoção dos debates 
com especialistas de diferentes nichos. “Nossos parcei-
ros há anos contribuem na co-criação de produtos e tra-
zem sugestões de melhorias em processos e ferramen-
tas. Um bom exemplo é o ‘Café com Presidente’, em que 
a nossa CEO, Patricia Chacon, se reúne com corretores 
de diferentes estados do país para discutir os atuais de-
safios, novos projetos e as demandas específicas de cada 
região”, enfatiza Delane.

Com práticas reconhecidas pela GPTW, a MAG tem 
amplas oportunidades e benefícios para os seus mais 
de 1.500 funcionários, quanto para os mais de 5 mil 
corretores, além de uma forte política de diversidade 
e inclusão – 89% dos colaboradores pertencem a pelo 
menos um grupo minorizado. “No ano passado, destina-
mos mais de 100 mil horas direcionadas à capacitação 
de corretores autônomos e parceiros por meio da MAG 
Universidade. Cuidar de pessoas está no nosso DNA e 
seguimos avançando neste sentido”, revela a diretora de 
gente e gestão, Patrícia Campos.

A vice-presidente da SulAmérica também destaca 
a importância do relacionamento com os corretores. 
“Anualmente, realizamos o Programa de Reconheci-
mento ao Corretor, com premiações em carros e viagens 
com direito a acompanhante. Também incentivamos a 
capacitação por meio de cursos e treinamentos gratui-
tos (cerca de 98 eventos para este público, com mais de 
12 mil pessoas impactadas); promoção da Escola de Ne-
gócios SulAmérica, com opções variadas em desenvolvi-
mento de habilidades com foco no empreendedorismo; 
e demais ações alinhadas ao nosso posicionamento de 
Saúde Integral, para que saúde física, emocional e fi-
nanceira andem de mãos dadas, em equilíbrio”.

Marcio Benevides, diretor executivo de distribuição 
da Zurich no Brasil, aponta que o entendimento das 
necessidades do corretor estão entre as prioridades da 
companhia. “Durante a quarentena, oferecemos suporte 
digital de alto nível para eles, com canais digitais gra-

tuitos, treinamentos e diversos incentivos para otimizar 
seu tempo e garantir sua qualidade de vida e seu bem-
-estar mental”.

Pesquisa de satisfação

No ano passado, a Fator Seguradora fez uma pesqui-
sa interna com os seus colaboradores com o intuito de 
saber se as diversas ações implementadas em gestão de 
pessoas estavam no caminho certo. Segundo Clayton 
Lima, head de RH, 99% dos funcionários afirmaram es-
tar totalmente satisfeitos em trabalhar na companhia. 
“Isso mostra que nossa política de prezar pela empatia 
e pelo respeito acima de qualquer coisa é certeira. So-
mos seres humanos e, independente do objetivo, temos 
que nos tratar com muito zelo, prezando pelo bem-es-
tar de todos que estão à nossa volta. Um dos cuidados 
que temos, por exemplo, é em dar um posicionamento 
– positivo ou negativo para os candidatos dos nossos 
processos de seleção. Caso a pessoa não seja recrutada, 
fazemos questão de sinalizar os motivos para que con-
tribua positivamente para a carreira dela”.

 A seleção de candidatos mais rigorosa e detalhista 
é um dos segredos da Fator Seguradora para garantir 
resultados realmente eficazes para o negócio. “Podemos 
demorar para achar uma pessoa, mas ela precisa estar 
alinhada ao nosso DNA, que queira realmente se entre-
gar e se comprometer, trabalhar com propósito e deseje 
crescer”, diz Lima.

Na visão do head de RH, tornar o ambiente mais leve 
para trabalhar é essencial e uma das premissas da em-
presa que promove constantemente festas (presenciais 
e onlines), ações sociais, comemorações de aniversá-
rios, cuidados especiais para gestantes, reuniões men-
sais com a presidência, entre outras iniciativas. “Temos 
muito carinho com cada detalhe, principalmente com as 
equipes que estão fora de São Paulo para que possam se 
sentir pertencentes ao time. A Fator é feita por pessoas, 
é fundamental que elas estejam felizes e acreditem, de 
fato, no potencial da marca para realizarem atendimen-
tos de excelência com o nosso público-alvo”, finaliza.

Patrícia Pacheco, 
gestora de recursos 
humanos da Capemisa

Dra. Luciane Vecchio ,
psicóloga clínica

Valdirene Soares, 
diretora de recursos humanos do 
Grupo Bradesco Seguros
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Por Tatiane Pina

Com uma carreira consolidada e mais de 20 anos 
de experiência, Flávia Molina tem passagens 
por grandes empresas como Domino's Pizza, 
Rede Globo, Pernod Ricard, Microsoft, Sony 
Ericsson e Nestlé. Ela chega a Pier como CMO 

e o desafi o de agregar o seu conhecimento de diferentes 
mercados ao de seguros.

Flávia é publicitária, com especialização no Progra-
ma de Excelência em Marketing da Kellogg School em 
Inovação e também Liderança de Alto Desempenho pela 
Stanford University. Ao longo de sua trajetória, atuou na 
construção de estratégias de vendas e marketing baseadas 
em data analytics, projetos de inovação, ativação e gestão 
de marca, além de gerenciamento de campanhas publici-
tárias, entre outras responsabilidades.

“Acredito muito que a vida é feita dessas mudanças, de 
ir em busca de novos caminhos que nos tragam aprendiza-
do e desafi os, algo que tem tudo a ver com a Pier e comigo.

 Para ser completo como profi ssional hoje em dia, a 
gente precisa emergir do modelo tradicional de negócio 
e ir conhecer a fundo os modelos criados na era digital, 
como as startups”, diz a executiva. Ela cita que os modelos 

Flávia Molina e os desafi os 
como CMO da Pier
Executiva relata os desafi os no início de sua gestão e, 
também quais os planos futuros da seguradora 

de negócios estão sendo revistos em todos os segmentos 
e que ela traz uma bagagem corporativa complementar à 
seguradora e ao mercado de seguros.

A Pier é uma seguradora digital que teve a licença de 
operação pela Susep através do Sandbox Regulatório, pro-
grama de inovação da entidade. Flávia explica que está no 
caminho de entender como ela pode ajudar a Pier a con-
tinuar evoluindo tecnologicamente. “Os desafi os não são 
poucos, mas o mercado de seguros tem um bom espaço 
para ser ocupado e transformado. Então, estando a frente 
do time de marketing, vou buscar cada vez mais reforçar a 
presença da Pier no dia a dia das pessoas, cuidar do relacio-
namento com nossos stakeholders e desenhar a estratégia 
ideal que combine esse crescimento acelerado”, ressalta.

“Acredito muito que a vida é feita 
dessas mudanças...
... para ser completo como 
profi ssional hoje em dia, a gente 
precisa emergir do modelo 
tradicional de negócio e ir 
conhecer a fundo os modelos 
criados na era digital, como as 
startups”

Flávia Molina, CMO da Pier



Mercado Digital

Muitos executivos falam sobre o conservadorismo do 
mercado de seguros. Os agentes do setor ainda revelam al-
gumas difi culdades com os avanços tecnológicos ocorridos 
nos últimos anos. Ana Paula Schwenck, responsável pelas 
áreas de Marketing e Marca de Pier, fala que o principal 
caminho da seguradora é tornar o produto mais conhecido 
e descomplicar com fl uxos de contratação mais simples. 
“O corretor auxilia na tomada de decisão e diminui o medo 
do cliente de não saber exatamente o que está contratando 
por não entender o produto. A partir do momento em que 
deixamos muito claras as informações de cobertura, preço 
e reembolso, sem letras miúdas, e simplifi camos a forma 
de contratação e até de cancelamento através da Inteligên-
cia Artifi cial, tornamos o produto mais acessível e fácil de 
ser compreendido pela população em geral”, esclarece.

A tecnologia está sempre presente para que o cliente 
tenha mais autonomia na tomada de decisão. A humani-
zação do atendimento também está presente para quando 
o cliente precisar. “Quando pagamos um reembolso do Se-
guro Celular com o uso de Inteligência Artifi cial em menos 
de 1 segundo, estamos sendo empáticos. Entendemos que 
o smartphone faz parte da vida daquela pessoa e muitas 
vezes é sua ferramenta de trabalho, e que ele não pode es-
perar dias para ter o reembolso e adquirir outro”, ressalta 
Ana Paula.

Em 2022, a seguradora irá ampliar sua atuação. A Pier 
terá uma plataforma cada vez mais robusta de soluções em 
seguros, com capacidade de levar sempre leveza e tran-
quilidade para a vida das pessoas. “E, claro, vamos dei-
xar ainda mais completos os produtos que já temos, com 
a expansão de coberturas através da Inteligência Artifi cial, 
soluções cada vez mais personalizadas e que atendam às 
necessidades individuais de quem nos contrata, com um 
preço atraente”, conta a executiva.

“O corretor auxilia na tomada 
de decisão e diminui o medo do 
cliente de não saber exatamente 
o que está contratando por não 
entender o produto."

Ana Paula Schwenck, responsável pelas 
áreas de Marketing e Marca de Pier
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Por Tatiane Pina

AIturan Brasil realizou na tarde do dia 9 de fe-
vereiro, uma coletiva de imprensa para falar 
sobre os resultados de 2021 e planos para os 
próximos anos. O evento foi de forma remo-
ta e contou com a presença dos executivos da 

Companhia. “Esse momento é de refl exão, de fazermos 
um balanço e de planejar o futuro. Estávamos planejando 
o retorno gradual, quando fomos atingidos pela nova va-
riante Ômicron, mas vamos vencer com a ajuda da vacina 
e da ciência”, disse Amit Louzon, CEO da Ituran Brasil, na 
abertura do evento.

Louzon ainda contou que a Companhia 
teve um crescimento de 22% em 2021, supe-
rando os R$ 240 bilhões de ganhos globais. 
Ele ressaltou que a empresa vai continuar 
investindo em novas tecnologias de monito-
ramento e recuperação de veículos, além de 
criar processos ágeis e facilitados de contra-
tação. No ano passado, a Ituran alcançou a 
marca de 100 mil veículos recuperados.

A empresa também está investindo no 
IturanMob, projeto de compartilhamento de 
carros, sendo direcionado para qualquer tipo 
de público. Paulo Henrique Andrade, CEO da 
IturanMob, disse que a cada carro compar-
tilhado, 13 são retirados da rua. Com o pro-
posito de destravar a mobilidade no Brasil, 
o IturanMob tem um aplicativo, onde terá 

Ituran divulga resultados de 2021 e 
planejamentos para os próximos anos

Companhia realizou coletiva de imprensa 
no dia 09 de fevereiro, de forma remota

central de locação de carros espalhados pela cidade, o lo-
catário irá entrar no aplicativo via smartphone, reservar o 
veículo pelo período que ele precisa, através do bluetoo-
th as portas são destravadas, e a chave do carro estará no 
porta-malas.

O valor do investimento é de aproximadamente R$ 5 
milhões. Louzon explicou que, pela primeira vez, a tec-
nologia será compartilhada do Brasil para Israel, sendo 
que normalmente acontece de forma inversa. Atualmen-
te, o sistema tem cerca de 1 mil veículos, com contratos 
a serem lançados na nova plataforma que será lançada 
entre abril e maio.
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AMinuto Seguros realizou um estudo sobre o 
valor do seguro auto dos carros mais vendidos 
no Brasil em janeiro, de acordo com a lista di-
vulgada pela Fenabrave (Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos Automotores).

Em destaque, estão as variações mais expressivas nos 
valores de seguros nas capitais do País, em relação a de-
zembro:

O Creta Attitude, quinto colocado na lista dos mais ven-
didos, é o modelo que apresentou aumento no maior núme-
ro de capitais, tanto no perfi l masculino como no feminino. 
Com crescimento do valor do seguro em 10 das 11 capitais 
analisadas, o perfi l masculino teve sua maior variação (28%) 
em Vitória (ES), o que fez o preço subir para R$3.693,74. 
Já para o perfi l feminino, o Creta exibiu alta em 9 cidades, 
sendo que a capital capixaba também apresentou a maior 
variação (27%), atingindo o valor de R$3.710,82.

Ao analisar o preço médio consolidado de todas as ca-
pitais, é possível ver também que, para o perfi l masculino, 
o seguro do Creta Attitude foi o que sofreu o maior aumen-

O valor do seguro dos carros mais 
vendidos no Brasil em janeiro
Vitória (ES) foi a capital que mais apresentou variações no valor 
do seguro, com destaque para Creta, Onix Plus e Compass

to (13,5%), alcançando valor de R$3.192,39. O perfi l femi-
nino também sofreu aumento no seu valor médio (12%), 
atingindo R$3.188,06.

O novo Onix Plus, oitavo colocado entre os carros mais 
vendidos no país, é o modelo que apresenta os recordes 
percentuais de aumento, ambos na capital do Espírito 
Santo. No perfi l masculino, a variação foi de 49,3%, fazen-
do o valor subir para R$3.127,98. No caso do perfi l femini-
no, o aumento em Vitória (ES) foi ainda maior (63,2%), o 
que fez o valor subir para R$3.101,76. Em contrapartida, o 
mesmo seguro também teve uma leve redução para o per-
fi l masculino em Salvador (10%), o que fez o preço cair 
para R$2.119,94.

De maneira geral, o preço médio consolidado de todas 
as capitais sofreu um grande aumento para o perfi l femini-
no, que teve a maior variação do mês (13,9%), atingindo o 
preço médio de R$2.398,38. Já o perfi l masculino teve um 
aumento menor (5,3%), com valor médio de R$2.427,14.

O Compass Limited, que aparece na quarta posição da 
lista, apresenta reduções percentuais signifi cativas quando 
comparado aos outros modelos. No caso do perfi l mascu-
lino, o destaque está em Porto Alegre, onde houve grande 
diminuição (41,7%), fazendo o valor cair para R$3.934,68. 
Já o perfi l feminino apresentou apenas variações discretas 
de até 1% para aumentos e reduções. A média dos valores 
é de R$4.001,48 e R$5.269,36 para os perfi s masculino e 
feminino respectivamente.

Outros destaques:

As localidades com os menores preços médios dentre 
os 10 modelos analisados são:

● Distrito Federal, com o valor médio de R$2.596,62 
para o perfi l masculino;

● Florianópolis para o perfi l feminino, para o qual 
apresenta o preço médio de R$2.410,69.

A média geral para todos os modelos e capitais é de 
R$3.052,70 para o perfi l masculino, e R$3.093,98 para o 
perfi l feminino.

Quanto aos modelos, o maior preço médio para o perfi l 
masculino é do Pulse Audace (R$4.462,26), que em janei-
ro entrou para a lista dos mais vendidos, na nona posi-
ção. Já para o perfi l feminino, o maior preço médio foi do 
Compass Limited (R$5.269,36), que fi cou em quarto lugar 
entre os mais vendidos.
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PUBLIEDITORIAL

A pandemia trouxe oportunidades para o setor de seguros, 
pois a sociedade de maneira geral passou a se preocupar 
ainda mais com a sua proteção. A procura por alguns seguros 
aumentou – como o Residencial e o Vida – e isso ampliou 

também as possibilidades para o segmento de serviços de assistência.
Na EuropAssistance – líder global no segmento de serviços – houve 

um aumento signifi cativo na demanda das assistências no segmento 
de seguro residencial no Brasil. “Primeiro porque as seguradoras 
passaram a aumentar a oferta do serviço ao consumidor e, segundo, 
porque o consumidor entendeu a real importância dessa solução, 
principalmente em tempos de pandemia onde as pessoas fi caram 
mais tempo em suas casas e identifi caram que em momentos de 
imprevistos é importante confi ar na prestação do serviço”, revela o 
CEO Newton Queiroz.

Há algum tempo a companhia trabalha na diversifi cação de seus 
serviços a fi m de atender o novo comportamento do consumidor, 
implementando melhorias na experiência do cliente, já que o 
consumidor não vai comprar só porque existe uma maior oferta de 
serviço, mas porque faz sentido para ele. Implementar serviços, com 
diferentes custos-benefícios, para que 
possam atingir uma parcela maior da 
população brasileira. 

Por meio dessa estratégia, a 
companhia em breve deve lançar 
um portal (B2B2C) para a oferta de 
seus serviços, iniciando com os mais 
tradicionais e tendo uma jornada até 
chegar a produtos mais sofi sticados.

“Este ano entramos em uma nova 
fase em que buscamos parcerias com 
outros players da indústria, com a 
visão de que nossos produtos possam 
ser ofertados da forma tradicional 
ou stand-alone. Nossa visão é de 
demonstrar tais serviços a sociedade, 
como solução para problemas reais, com custos-benefícios acessíveis. 
O crescimento pela busca de soluções que facilitem a vida dos clientes 
se apresenta como a oportunidade ideal para colocar em prática ideias 
inovadoras e transformar a realidade do setor de seguros”, conclui o 
CEO da EuropAssistance Brasil.

Serviços de assistência 
ganham importância e 
podem ajudar corretor 
a ganhar mais
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Newton Queiroz: 

Executivo traz nova 
visão ao mercado 
de assistências

Executivo fala sobre início da 
carreira, desafi os à frente da 
Europ Assistance Brasil e a 
evolução tecnológica

Por Tatiane Pina

As palavras “novo normal”, “transformação 
digital” e “inovação” fi zeram parte do voca-
bulário brasileiro nos últimos dois anos. En-
tender como caminhar nessa transformação 
tecnológica foi e ainda é difícil para algumas 

empresas. 
Newton Queiroz tem mais de 20 anos de experiência 

no mercado de seguros global; tendo atuado na América 
Latina, Europa e América do Norte. Ele é formado em Ad-
ministração e Economia pela York University do Canadá, 
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com Mestrado em Fundamentos da Administração pela 
Schulich School of Business do Canadá e diversos certi-
fi cados de instituições renomadas como Harvard e FGV. 
Atualmente, o executivo é CEO da Europ Assistance Bra-
sil, e conversou com a Revista Seguro Total sobre os novos 
desafi os à frente da Companhia Francesa.

Newton conta que sua entrada no mercado de seguros 
foi natural. Ele iniciou com a cotação de seguros e não saiu 
mais do mercado. Ele conta que assumir como CEO da Eu-
rop Assistance tem sido desafi ador. O executivo ressalta a 
transformação constante de todos os segmentos e que o 
desafi o de mexer com tantas pessoas é maior ainda. “Es-
tou muito animado. Falamos aqui no Brasil que o número 
de pessoas com seguro é pequeno, mas com assistência é 
ainda menor”, explica. 

O executivo diz que gosta de lidar com pessoas. E no 
cenário de pandemia, em que muitos ainda estão em home 
offi  ce, ele sente falta do contato com os colegas de traba-
lho. “Isso foi um desafi o, que consegui superar”, ressalta. 

Sobre a transformação tecnológica que tem acontecido 
no mercado nos últimos dois anos, Newton ressalta que 
é cultural. “Por ser uma mudança constante, as pessoas 
precisam entender que fl exibilidade e adaptabilidade são 
coisas diferentes. Flexibilidade é você conseguir ser fl exí-
vel com as mudanças. E adaptabilidade é você se adaptar e 
continuar sendo relevante”, explica.

Newton ainda diz sobre as empresas que se “vendem” 
como digitais, mas que ainda tem muitos processos manu-
ais internos. Ele alerta que uma empresa tem que ser do 
tamanho da sua receita.“Muitos acham que quando se fala 
sobre automação e tecnologia é sobre reduzir gente, se for 
por aí você tá perdido”. O executivo ainda ressalta que o He-
adcount (número de colaboradores) pode até ser reduzido, 
mas a folha de pagamento não. “Porque você ainda precisa 
de pessoas, mas não para fazer tarefas repetitivas”, explica. 

Novo portal

Serão quatro fases de divulgação no portal, em cada 
trimestre será divulgado uma. A ideia é facilitar o cadas-
tramento de corretores para vender os produtos da Europ 
Assistance. O objetivo principal é aproximar o profi ssional 
de seguros da empresa e dos produtos que podem compor 
a carteira desse parceiro.

Inovação = Excelência

A inovação tem o foco de trazer excelência, segundo 
Newton Queiroz.  Ele ressalta que é preciso se adequar a 
realidade nacional também na hora de criar produtos. “As 
assistências estão acostumadas a serem oferecidas como 
um produto agregado ao seguro, por exemplo. quando 
você separa a assistência, e você transforma ela num pro-
duto realmente necessário ao cliente, você torna ela mais 
atraente”, esclarece.

Newton acredita que é necessário criar variáveis de 
produtos que já existem hoje, mas de forma mais simples. 
E que faça sentido para certos segmentos da sociedade. 
“Precisamos testar produtos para ver quais produtos fa-
zem sentido ao cliente”, argumenta.

Ele ainda cita a evolução tecnológica do mercado de se-
guros, em comparativo com outros países, Newton acredi-
ta que o mercado brasileiro esteja mediano, mas em evolu-
ção, como vem acontecendo a cerca de três anos, segundo 
ele.

Newton cita que a telemetria é uma das tecnologias que 
tendem a crescer. Assim como, o Metaverso, que já tem 
sido aproveitado em alguns eventos online. Além disso, 
o executivo cita que é preciso amadurecer as tecnologias 
existentes.

“Por ser uma mudança 
constante, as pessoas 
precisam entender 
que fl exibilidade e 
adaptabilidade são coisas 
diferentes. Flexibilidade é 
você conseguir ser fl exível 
com as mudanças. E 
adaptabilidade é você se 
adaptar e continuar sendo 
relevante”
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AAlper Consultoria em Seguros anunciou no dia 24 de fevereiro a aquisição 
da Trade Vale Corretora de Seguros e Transportes. A operação está estima-
da em R$ 55,4 milhões e será submetida à aprovação da Assembleia Geral 
Extraordinária de Acionistas ("AGE")

Essa é a primeira aquisição da Alper no ano. Em 2021, a empresa com-
prou quatro empresas do setor, entre elas a corretora de resseguros do C6 Bank, e lan-
çou a Alper Re.

"A operação faz parte da estratégia da Alper de ser uma companhia consolidadora, 
que sempre busca novas oportunidades para trazer conhecimento e expertise para a 
nossa operação", afi rma o CEO, Marcos Couto.

Localizada em São Paulo, a Trade Vale, que foi fundada há 26 anos por Daniel An-
drade e hoje é comandada pelo Fernando Takezawa, é especializada no ramo de trans-
portes e oferece uma forte expertise em soluções, trazendo mais tecnologia e recursos 
para a unidade Alper Cargo.  "Com essa expertise vamos fortalecer nossa presença 
neste segmento e consolidar o crescimento expressivo da Alper Cargo, nossa unidade 
de Transportes, mantendo o alto padrão de atendimento aos nossos clientes", explica 
Couto.

"Chegou a hora de nos juntarmos a um grande grupo empresarial, a Alper, que, além 
de forte no segmento de transportes e logística, tem uma enorme representatividade no 
segmento de benefícios, seguros empresariais e riscos diversos. Estamos muito felizes e 
motivados com essa parceria", afi rma o CEO da Trade Vale, Fernando Takezawa.

Com a aquisição, Takezawa atuará como diretor de Produção, responsável pelo de-
senvolvimento de novos negócios e manutenção da carteira de clientes adquirida, com 
o objetivo de alcançar novos patamares de crescimento, além do reforço no time com a 
junção das equipes.

Alper anuncia a aquisição 
da Trade Vale Corretora 
de Seguros e Transporte

O valor estimado 
da operação é de 
R$ 55,4 milhões 
e será submetido 
à aprovação da 
Assembleia Geral 
Extraordinária de 
Acionistas

Portal Nacional de Seguros
www.segs.com.br
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