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Novos tempos
para o Rio

Foi homologado, finalmente, em cinco de setembro, o 
tão aguardado acordo de recuperação financeira do Esta-
do do Rio de Janeiro com a União. A ajuda permitirá ao 
Estado pôr as contas em dia, pagar seus funcionários e 
restaurar o folego e o ânimo da economia do nosso Esta-
do. Serão R$ 63 bilhões em três anos.

Para nós da Aconseg-RJ, empresários fluminenses que 
sempre acreditamos no vigor do Rio de Janeiro e apostamos 
nossos investimentos, nossas vidas e de familiares neste Es-
tado, nada mais alvissareiro e inspirador.

Se antes as assessorias já estavam “bem na fita”, pois só no 
primeiro semestre de 2017 as seguradoras parceiras da Acon-
seg-RJ cresceram até 70% na produção da grade dos correto-
res das assessorias. Agora, a meta para o ano é bater o recorde 
registrado de arrecadação de prêmios em 2016, que foi de R$ 
1,5 bilhão. Agora é a hora! Vamos continuar avançando!

Esses resultados expressivos animam os participantes 
do mercado que acreditam no potencial deste modelo vito-
rioso das assessorias. Oferecendo serviços de qualidade e 
produtos diversificados das companhias em todos os ramos 
disponíveis, a tendência, agora mais do que nunca, é que 
todos cresçam juntos.

Para fomentar esse cenário de oportunidades, a Acon-
seg-RJ, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Or-
ganizacional e Humano (IndoRH), está promovendo cursos 
de capacitação profissional que ganham cada vez mais novas 
adesões, demonstrando que a iniciativa inédita tem obtido 
êxito entre os nossos colaboradores e assessorias. Levando 
conhecimento e experiência aos profissionais das associa-
das, acreditamos estar dando uma enorme contribuição para 
aumentar a produtividade e a qualidade das operações das 
nossas empresas. É o que o mercado deseja e é o que estamos 
fazendo. Em duas turmas formadas nos últimos meses, cerca 
de 90 profissionais foram graduados em cursos voltados para 
o aperfeiçoamento técnico nas mais diversas áreas.

Não há outro caminho. Investir na educação e na comuni-
cação é cada vez mais necessário para que todos possam se 
beneficiar do nosso trabalho. Somos gratos às seguradoras 
parceiras, que nos apoiam nesta trajetória e contribuem para 
que a gente fique cada vez mais atento e feliz por abraçar as 
suas ideias, projetos e produtos. Um agradecimento especial, 
também, aos nossos anunciantes, que acreditam neste e nos 
demais instrumentos oferecidos pela Aconseg-RJ para que 
tenhamos transparência, diálogo e credibilidade nas relações 
com os nossos diversos públicos.

Boa leitura!    

Luiz Philipe Baeta Neves
Presidente da Aconseg-RJ
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O acordo de recuperação 
financeira do Estado 
do Rio de Janeiro com 
a União, assinado em 
setembro, trará um alívio 
para o caixa estadual 
esvaziado por desvios 
e desaquecimento da 
indústria de petróleo. 
Cerca de R$ 63 bilhões 
serão injetados na 
economia local, com 
a promessa de saldar 
dívidas com fornecedores, 
pagar os salários 
do funcionalismo e, 
principalmente, reforçar 
a política de segurança 
pública abalada 
drasticamente nos últimos 
anos pela crise financeira 
e da falência das UPPs. O 
seguro Auto e de Cargas 
foram os mais afetados 
pela insegurança no 
Estado. O mercado espera 
uma redução no roubo 
e furto para 
devolver a 
estabilidade 
destas 
carteiras.

16%

3 mil
mortes violentas 

1º SEMESTRE: 

aumento da 
sinistralidade no 1o tri

*Fontes: ISP e FenSeg
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Em 2012, a taxa de homicídios no Rio de Janeiro ficou abaixo da média nacional depois de mais de 30 anos, 
segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ). Esse passado otimista, entretanto, parece distante quando 
se analisa o atual cenário de violência no Estado: o índice voltou a patamares semelhantes aos registrados an-
tes da implantação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), em 2008. Somente nos primeiros seis meses 
deste ano, já foram registradas mais de 3 mil mortes violentas no Estado.

De acordo com a socióloga do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Men-
des, Silvia Ramos, a taxa de homicídio, que divide o total de homicídios pelo número de habitantes da região 
estudada, é o indicador universal de violência. E um olhar mais detalhado comprova que esta é mesmo apenas a 
ponta do iceberg. No mesmo período, por exemplo, houve quase 180 mil ocorrências de roubos e furtos no Rio 
(ISP-RJ). “Esse cenário está intrinsecamente ligado às políticas de segurança pública”, afirma a especialista.

Confirmando essa tese, entre os fatores que resultaram na situação atual, destaca-se a grave crise econô-
mica do Governo do Estado, que deixou servidores públicos, incluindo policiais sem salário e provocou uma 
íngreme escalada no desemprego.  Os efeitos sentidos pela sociedade fazem eco e voltam também na forma de 
seguros mais caros, principalmente no segmento de automóveis.  

Os preços acompanham o aumento da sinistralidade. Em 2016, um motorista teve seu veículo roubado a 
cada 13 minutos no estado fluminense e, nos primeiros sete meses deste ano, a alta foi de 42,9% em relação 
a esse total. Considerando-se a frota segurada, o aumento no número de veículos sinistrados foi de 16% no 
primeiro trimestre, segundo a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg). Nesse quebra-cabeça, entra 
ainda a redução na oferta de peças de reposição, decorrente da crise na indústria automobilística, que acabou 
estimulando o mercado ilegal.

“Os principais destinos dos carros roubados são os 
desmanches ilegais, a clonagem, o pré-cadastro e fraudes 
em seguros de automóveis”, explica o consultor da Fe-
deração, Adhemar Fuji. Nesse sentido, uma das soluções 
possíveis para deter esses delitos já está dando resultados 
positivos em outros estados brasileiros. 

A “Lei do Desmanche”, implantada pioneiramente no 
país em São Paulo (Lei 15.276, de 2 de janeiro de 2014), 
gerou, no primeiro ano em vigor, redução média de 20% 
nos roubos e furtos de veículos. Os latrocínios – roubos se-
guidos de morte – também caíram quase 9%. Isso porque a 
regulamentação da desmontagem de veículos desarticulou 
a principal motivação desses crimes, tornando a revenda de 
peças uma atividade totalmente controlada. Paralelamente, 
redobrou-se a fiscalização das rodovias. “Na capital pau-
lista, o sistema de monitoramento de trânsito foi integrado 
à polícia, e implantou-se a chamada cerca eletrônica, que 
cruza sistemas de leitura de placas OCR (do inglês Optical 
Character Recognition) e das câmeras de vigilância da ci-
dade, tudo isso integrado na nuvem”, conta Fuji. 

RIO 
INSEGURO

Silvia Ramos, 
socióloga do 
Centro de 
Estudos de 
Segurança e 
Cidadania da 
Universidade 
Cândido 
Mendes
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SEGURO PROTEÇÃO VEICULAR

Fiscalizado pela Susep Sem qualquer fiscalização

Prêmio definido previamente  Mensalidade variável

Riscos transferidos à seguradora Riscos assumidos pelo associado

Vendido pelo corretor de seguros, 
que defende os direitos do segurado Não é vendida por corretores de seguros

Indenização garantida em contrato Sem garantia de indenização

Consumidor protegido pelo Procon Não é considerada relação de consumo

Pagamento de perda total em até 30 dias Pagamento de perda total após 90 dias

Produtos registrados e auditados Cada “associação” cria suas próprias regras

Cobre despesas com danos causados a terceiros A responsabilidade por danos a terceiros é do associado

Oferece adicionais como assistência residencial Não oferece benefícios adicionais

Um exemplo mais recente é o do 
Rio Grande do Sul, onde a regula-
mentação ocorreu em 2016, e houve 
queda de 4% no ano passado, bem 
como este ano, ainda que o Estado 
também esteja entre os considera-
dos falidos do país – o que mostra 
que pode haver luz no fim do túnel. 
Em Porto Alegre, chama a atenção o 
“Detetive Cidadão”, ferramenta do 
aplicativo #EuFaçoPOA, por meio 
do qual a população pode informar 
roubos diretamente à polícia, en-
viando fotos e outras informações 
essenciais para a recuperação dos 
veículos.

Na cidade que espera recupe-
rar o título de maravilhosa, não só 
a lei ainda não foi implementada, 
como também não se alcançou efi-
ciência no monitoramento das ruas. 
A própria Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) tem apelado à inicia-
tiva privada para manter o sistema 
Alerta Brasil, que monitora rotinas 
criminosas nas rodovias em tempo 
real, em funcionamento. De acordo 
com o coordenador de Inteligência 
da PRF, Hanrley Matos Martins, o 
necessário é que, mais que isso, o 
sistema seja expandido e a atuação 
seja intensificada no Estado. 

“No Rio, há apenas três pontos 
do Alerta Brasil ativos, quando o 
número ideal seria 22. Nesses mol-
des e com efetivo suficiente nas 
ruas, que hoje também não temos, 
os roubos de veículos e de cargas 
seriam praticamente neutralizados”, 
explica. O custo anual do sistema é 
de R$ 44 milhões, e cerca de R$ 4 
mil por mês por faixa monitorada. 
“Parece muito, mas só a Souza Cruz 
teve prejuízo de R$ 2 milhões no 
ano passado”, afirma Martins. 

De acordo com a FenSeg, nos três 
primeiros meses deste ano, a faixa de 
horário com mais registros de ocor-
rências de roubo e furto de veículos 
no Rio foi entre as 18h e as 24h, com 
47% do número total. Logo atrás, fi-
cou o período entre as 6h e as 18h, 
com 40%, e, por último, entre as 24h e 
as 6h, com os 13% restantes.

O estudo revelou surpresas: a Zona 
Sul, que historicamente apresenta per-
centual baixo, sofreu com o avanço 
de 45,77% nos casos de roubos no 
trimestre. Os bairros mais atingidos 
foram Flamengo, Ipanema e Lagoa. A 
Ilha do Governador também chamou a 
atenção: houve 77,56% mais ocorrên-
cias nesse mesmo período. 

Já a Zona Norte teve aumento de 
18% e a Zona Oeste, de 20%. Nos 
bairros de Cavalcanti, Colégio, Man-
guinhos, Sampaio, Pavuna e Rocha 

Miranda, a média foi 15% maior. Em 
Niterói, o Largo da Batalha, o Largo 
Barradas, o Rio do Ouro e Santa Bár-
bara apresentaram situação semelhan-
te.

O bolso dos moradores dessas loca-
lidades sentirá o impacto, já que a pre-
cificação do seguro reflete sempre não 
só os riscos individuais do motorista, 
como também os aspectos relaciona-
dos à região onde ele circula.

Outra pesquisa, desta vez da FGV/
DAPP com base nos dados compila-
dos pelo Instituto de Segurança Públi-
ca (ISP), mostrou que a violência tam-
bém se distribuiu pelo Estado. Se antes 
a capital acumulava os maiores núme-
ros, essa realidade mudou ao longo 
dos últimos anos, com o aumento da 
criminalidade no interior e na Baixada 
Fluminense, na região metropolitana, 
já fora das fronteiras do município.

Buscando entender os tortuosos caminhos que trouxeram 
o Estado do Rio a esta situação e unir esforços na direção 
de soluções, a FenSeg realizou, em agosto, um debate sobre 
os efeitos da violência no setor de seguros. Na ocasião, o 
integrante da Comissão de Automóvel da Federação, Edu-
ardo Dal Ri, reforçou o que é, muitas vezes, esquecido pela 
sociedade: “o mercado de seguros quer vender mais, não 
aumentar preços – até porque isso tem exatamente o efeito 
contrário”. E representantes do setor se mostraram dispos-
tos a trabalhar para restabelecer a segurança na região, dimi-
nuindo assim a sinistralidade.

O presidente do Sindicato das Seguradoras do Rio de Ja-
neiro e do Espírito Santo (Sindseg-RJ/ES), Roberto Santos, 
foi um deles. “Estamos estudando ideias de apoio às autori-
dades no combate à criminalidade no Estado. Uma delas é a 
possibilidade de a PRF utilizar um software que classifica a 
extensão de danos em veículos acidentados. A classificação 
é obrigatória pelo Código de Trânsito Brasileiro e deve ser 
feita de acordo com resolução do Contran, e também pode 
evitar a clonagem de veículos acidentados”, diz.

Essa não seria a primeira iniciativa do tipo. Em Niterói, a 
entidade já atua em parceria com a ONG Viver Bem e a Po-
lícia Militar no monitoramento das ruas da cidade.  “Essa é 
a maneira mais eficaz de tratar a questão da segurança públi-
ca. O impacto é direto no combate à criminalidade, princi-
palmente no roubo e furto de veículos. Outro aspecto impor-
tante é a conexão da Viver Bem com os órgãos de segurança, 

RAIO X DOS BAIRROS
Os prejuízos causados por roubos, furtos ou vandalis-

mo afetam não só o dia a dia do cidadão fluminense e 
brasileiro, mas também o orçamento das empresas. So-
mados aos gastos com seguros e segurança privada, eles 
consumiram mais de R$ 27 bilhões do faturamento das 
indústrias do país em 2016. Os dados são de um levanta-
mento divulgado pela Confederação Nacional das Indús-
trias (CNI). 

Entre os profissionais cujas empresas foram vítimas 
desses crimes no ano passado, 76% consideram que a 
incidência aumentou nos três anos anteriores à pesqui-
sa, dos quais 47% afirmam que a falta de segurança afeta 
suas decisões sobre investimentos. A alta na criminalida-
de tem, portanto, um efeito automático: mais gastos com 
segurança privada e seguros. Apesar disso, na média, os 
seguros representam só 0,34% do total despendido pelas 
indústrias, e apenas 53% das empresas possuíam algum 
tipo de proteção contra roubo e furto em 2016. As demais, 
aproximadamente uma em cada cinco empresas indus-
triais, dependem totalmente da segurança pública para 
evitar perdas. O levantamento foi feito com 2.952 indús-
trias de pequeno, médio e grande porte de todo o país.

BOLA DE NEVE

Adhemar Fuji, 
consultor da 
FenSeg

RIO 
INSEGURO
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de trânsito e com a prefeitura”, explica. Santos relata 
que, um ano atrás, no dia em que houve a integração 
da estrutura da ONG com a PM, não houve nenhum 
roubo de automóvel na região.

“O Sindicato está sempre atento aos índices de roubo 
e furto de veículos no Estado, colaborando com as auto-
ridades no sentido da sua redução. Esse relacionamento 
com as autoridades já se tornou tradição na história do 
setor”, comenta o presidente do Sindseg-RJ/ES. É por 
meio de ações como essas que o mercado busca dar a 
sua contribuição à sociedade, trabalhando tanto para 
tornar o seu negócio viável e vantajoso aos consumido-
res quanto para devolver ao Estado do Rio um ambiente 

menos inseguro. 
A boa notícia 

é que as primeiras 
ações de reforço 
das forças federais, 
iniciadas em julho 
no Estado, já estão 
colhendo frutos. A 
PRF divulgou um 
balanço da ope-
ração que mostra 
queda acentuada 
nos roubos de car-
gas: de uma cres-
cente que chegou a 
139 ocorrências em 
maio, os delitos caí-
ram para menos de 
40 em agosto.

Na Via Dutra, a 
ação policial também garantiu queda de 50% nos rou-
bos de veículos. Mas, no Estado como um todo, o nú-
mero ainda é alto e continua em ascensão. Em julho, os 
registros subiram 59,5% – foram 1,8 mil roubos a mais. 
Em contrapartida, no mesmo mês, 44,9% mais carros 
foram recuperados, no comparativo a julho de 2016.

O equilíbrio entre esses números e o restabeleci-
mento da segurança no Rio são objetivos que já se 
mostraram possíveis pelas batalhas vencidas, e as con-
tribuições do mercado de seguros serão vitais para en-
curtar a guerra enfrentada pelos cidadãos fluminenses. 

Roberto Santos, 
presidente do 
Sindseg-RJ/ES

n  Ao sair e entrar na garagem 
em horários de pouco 
movimento, verifique as 
condições de segurança. 
Veja, por exemplo, se há 
algum estranho por perto ou 
se há objetos interrompendo 
o caminho. Caso não sinta 
segurança em sair, aguarde 
um pouco;

n  Após as 22h, tenha cuidado 
ao parar nos sinais. Fique 
atento ao movimento das 
ruas;

n  Nunca coloque bolsas, 
celulares ou qualquer outro 
objeto de valor sobre o banco 
do carona. Guarde tudo 
embaixo do banco;

n  Independentemente do local 
e horário, nunca fique dentro 
do carro parado com o motor 
ligado, por exemplo, enviando 
mensagens pelo celular;

n  Não espere pessoas 
dentro do carro. Escolas e 
academias, por exemplo, são 
locais bastante visados pelos 
assaltantes;

n  Cuidado ao entrar e sair do 
veículo em estacionamentos 
de shoppings e 
supermercados;

n  Ao sair de grandes 
estacionamentos, verifique se 
os trincos das portas estão 
travados.

Fonte: FenSeg

MANDAMENTOS 
DE SEGURANÇA 

Além de perder a tranquilidade e o patrimônio por conta da violência, a população 
pode ser prejudicada até mesmo quando busca uma forma de se proteger. É o que tem 
acontecido com motoristas que, atraídos por propagandas enganosas, acabam optando 
pela contratação da proteção veicular no lugar de um seguro de automóvel. “Com a crise 
econômica, é natural que os consumidores procurem produtos mais baratos, mas, nesses 
casos, o objetivo principal, que é receber uma indenização em caso de roubo ou furto do 
veículo, não tem garantia nenhuma de se concretizar”, alerta o presidente da Aconseg-RJ, 
Luiz Philipe Baeta Neves. 

As chamadas associações ou cooperativas de proteção veicular vendem um “benefício” 
que consiste no rateio de eventuais prejuízos entre todos os seus sócios, o que pode parecer 
uma boa ideia à primeira vista. Mas não há transparência: 
“o cidadão é induzido a pensar que está contratando um 
seguro, quando, na verdade, não está transferindo riscos 
a uma empresa fiscalizada, como as seguradoras, e sim 
assumindo para si os riscos de outras pessoas, sem ter ne-
nhum controle sobre eles”, explica Baeta Neves. Quem 
contrata proteção veicular fica ainda excluído do Código 
de Defesa do Consumidor, já que, juridicamente, o co-
operado é responsável por qualquer dano causado pela 
cooperativa.

Também não há como comprovar a veracidade de co-
branças por sinistros com outros associados, e já foram re-
gistrados inúmeros casos em que os donos dessas associa-
ções simularam prejuízos para aumentar a mensalidade. 
“Sem fiscalização, eles criam e modificam regras quan-
do querem, não precisam constituir reservas financeiras, 
como é exigido às seguradoras pela Superintendência de 
Seguros Privados (Susep), e muitas vezes somem quando 
acontece um roubo ou furto, deixando o motorista sem indenização”, lista o presidente.

Como escapar dessa cilada? Consultando somente corretores de seguros habilitados 
pela autarquia. “Quem vende proteção não é corretor, e somente o corretor está autorizado 
a vender seguros. É possível verificar a matrícula desses profissionais no site da Susep”, 
acrescenta Baeta Neves. De acordo com ele, uma consultoria adequada é capaz de definir 
as coberturas que melhor atendem a cada perfil de motorista, chegando a um seguro efi-
ciente e com preço justo. O mercado já oferece, por exemplo, opções que cobrem apenas 
roubo e de seguro popular, com valores mais baixos.

Outro importante aspecto a ser observado é a obrigatoriedade do contrato no momento 
da contratação de um seguro legítimo. “A proteção veicular promete serviços de segura-
dora, utiliza a linguagem da seguradora, mas é um produto irregular e não há qualquer 
contrato entre as partes”, finaliza Baeta Neves. 

EFEITOS COLATERAIS

RIO 
INSEGURO

 Luiz Philipe Baeta Neves, 
presidente da Aconseg-RJ

Ação da Polícia Rodoviária Federal foi 
intensificada nas estradas de acesso ao Rio
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O SulAmérica Garantia de Aluguel, 
solução de garantia locatícia completa 
para o mercado imobiliário, fechou o 
primeiro semestre de 2017 com alta de 
19% em vendas novas frente ao mesmo 
período do ano anterior. A seguradora 
também registrou aumento de 17% no 
número de imobiliárias parceiras, cres-
cimento motivado pela estratégia de ex-
pansão adotada.

O desempenho positivo mesmo dian-
te das adversidades do cenário atual 
é resultado da atuação consistente no 
segmento de garantia locatícia, no qual 
a SulAmérica é pioneira e líder.  “O cres-
cimento de novos contratos e a aceitação 
cada vez maior por parte dos corretores 
de seguros e imobiliárias ao produto 
demonstra claramente que a nossa pro-
posta de valor está sendo bem recebida 
pelo mercado imobiliário e que estamos 
no caminho certo ao oferecer um servi-
ço completo e estruturado para levar ao 

cliente a facilidade de que ele precisa, e 
isso faz toda diferença no momento da 
locação”, afirma o vice-presidente da 
SulAmérica, André Lauzana.

A seguradora apresentou, ainda 
no primeiro semestre, um aumento de 
7,3% na base de corretores parceiros 
em comparação ao mesmo período do 
ano passado. Para o vice-presidente co-
mercial da SulAmérica, Matias Ávila, 
o serviço é um importante viabilizador 
de negócios, e apresentá-lo ao cliente 
é uma oportunidade para impulsionar 
novos contratos. “Investimos constan-
temente em treinamentos e capacitação 
para que imobiliárias e corretores iden-
tifiquem no SulAmérica Garantia de 
Aluguel uma solução eficaz, que ajuda 
inquilinos e proprietários a eliminar a 
burocracia com segurança”, explica. 

O SulAmérica Garantia de Aluguel 
pode ser utilizado em contratos de lo-
cação de imóveis residenciais e comer-
ciais. O produto substitui a figura do fia-
dor e a caução por depósito, e oferece 
ao locatário o resgate de 100% do valor 
pago, além de serviços de assistência 
residencial. Para o locador, o produto 
disponibiliza o serviço de Assessoria 
Locatícia, que oferece auxílio para co-
brança de aluguel e de taxas em atraso 
ou até eventual desocupação do imóvel 
alugado.

O segmento de seguro Saúde e 
Odontológico também cresceu, ultra-
passando 3 milhões de beneficiários, 
que significaram incremento de 10,8% 
nas receitas operacionais. Em Auto, 
houve aumento de 8,9% entre o primei-
ro e o segundo trimestres, e a sinistra-
lidade caiu 2,6 pontos percentuais. A 
companhia encerrou o período com re-
ceita de R$ 8,6 bilhões, alta de 7,6% em 
relação a 2016, e o lucro líquido atingiu 
o total de R$ 209,2 milhões.   

SULAMÉRICA 
GARANTIA DE 

ALUGUEL 

Líder de mercado, 
produto que 
substitui com 

vantagens fiador e 
caução tradicional 

segue em alta

“ ” 
Estamos no caminho certo ao oferecer um serviço completo 
e estruturado para levar ao cliente a facilidade de que ele 
precisa, e isso faz toda diferença no momento da locação

André Lauzana, vice-presidente da SulAmérica

CRESCE NO 1º SEMESTRE

O plano que faltava para as suas 
novas conquistas. 

Chegou Dental Win.

Amil - linha Amil Dental - CRO-SP 4.722 | Resp. Téc. Maria A. F. A. Araújo - CRO-SP 35.448 | Amil - linha Amil Dental - CRO-RJ 960 | Resp. Téc. Patrícia I. C. de Almeida - CRO-RJ 20.121.

1 Aparelho removível e aparelho ortodôntico do tipo metálico convencional. 2 Para relação e descrição das próteses extrarrol, consulte o contrato.

Ofereça ao seu cliente uma cobertura de 
serviços estéticos que só a Amil Dental possui.

Aproveite essa novidade para 
aumentar ainda mais as suas vendas. 
Acesse planosamildental.com.br/win 
e saiba tudo sobre o Dental Win.

Coberturas para ortodontia (aparelho1 e 
manutenção ortodôntica) • Próteses extrarrol2 
• Clareamento dentário convencional (gel e 
moldeira) • Documentação ortodôntica completa

12229.1.1_ ANUNCIO_DENTAL WIN_21x28.indd   1 7/3/17   5:29 PM

André 
Lauzana
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Os prejuízos decorrentes de ataques ciber-
néticos crescem a cada ano. Estima-se que em-
presas no mundo todo terão perdas de US$ 2,1 
trilhões até 2019, de acordo com o estudo Cyber 
Handbook, da consultoria de risco e corretora de 
seguros Marsh. A soma dos prejuízos nos pró-
ximos três anos será quase quatro vezes maior 
em relação aos valores das perdas que as compa-
nhias tiveram em 2015. 

De acordo com a pesquisa, as contratações de 
seguros para proteção contra ataques cibernéticos 
já somam cerca de US$ 2 bilhões e pode chegar 
a US$ 20 bilhões até 2025. Os EUA continuam 
a ser o maior mercado de seguros cibernéticos, 
onde quase 20% de todas as organizações têm 
seguros para riscos cibernéticos. As indústrias de 
manufatura e de comunicação, mídia e tecnolo-
gia lideram a contratação, com 63% e 41% das 
apólices, respectivamente.

Já no Brasil, estima-se que há atualmente 40 
apólices de seguros contratadas pelas empresas 
contra ataques de hackers. Hospitais, instituições 
financeiras, tecnologia, varejo, alimentos e be-
bidas estão entre os cinco segmentos que mais 
contratam seguros cibernéticos.

Em virtude do aumento dos ataques ciber-
néticos e da maior exposição dos dados de 
seus clientes, houve no Brasil um aumento na 
procura por seguros e projetos de gestão de 
risco como forma de gerenciar possíveis ata-
ques de hackers.

“A maior aposta 
da Google para os 
próximos anos é se 
transformar numa 
companhia 100% 
mobile. É questão de 
tempo ter todo o planeta 
com celular na mão”, 
afirma Fábio Coelho, 
presidente do Google 
Brasil, em entrevista 
para o jornal O Globo, 
publicada no dia 5 de 
agosto de 2017.

 A Sompo Seguros, empresa 
do Grupo Sompo Holdings, con-
tratou Andreia Paterniani como 
nova diretora para a área de Si-
nistros. A executiva chega para 
contribuir com sua expertise de 
mais de 20 anos de atuação no 
segmento para a implementação 
de novas estratégias de atuação 
na área de Sinistros que darão su-

porte aos planos de crescimento 
da companhia em índices acima 
do mercado até 2020. 

Andreia Paterniani terá sob sua 
responsabilidade a gestão de toda 
a área de Sinistros, bem como o 
desenvolvimento de estratégias 
para incrementar ainda mais o 
atendimento e rápida liquidação 
de sinistros da Sompo Seguros. 

SOMPO TEM NOVA 
DIRETORA DE SINISTROS

PLANETA CONECTADO

HACKERS: PERDAS 
DE US$ 2,1 TRILHÕES 

PARA EMPRESAS

PAINEL
20º CONGRESSO BRASILEIRO 

DOS CORRETORES DE SEGUROS

SULAMÉRICA ANUNCIA NOVO 
GERENTE DA FILIAL VITÓRIA (ES) 

Entre os dias 12 e 14 de outubro, a 
Fenacor promove o 20º Congresso Bra-
sileiro dos Corretores de Seguros, na 
cidade de Goiânia (GO). O tema deste 
ano será “O Setor de Seguros na Era Di-
gital”. Em paralelo, acontecerão, ainda, 
o 4º Congresso Brasileiro de Saúde Su-
plementar e a 19ª EXPOSEG.

O 20º Congresso contará com pales-
tras ministradas por especialistas atuan-
tes em diversos setores. Entre os convi-
dados estão Ronaldo Lemos, advogado 
e comentarista da Globo News; Martha 
Gabriel, escritora e consultora nas áreas 
de marketing digital, inovação e educa-
ção; o professor Gil Giardelli; executi-

vos de seguradoras, representantes de 
entidades, entre outros. 

As inscrições devem ser realizadas 
pelo site da Fenacor até o dia 30 de setem-
bro. Os congressistas poderão participar 
das programações técnica e social, e terão 
acesso à EXPOSEG, almoços, jantares e 
transfer entre o hotel e o evento. 

Para saber mais, acesse o site: 
http://www2.fenacor.org.br/
congresso/20/
Serviço
Data: 12 a 14 de outubro
Local: Centro de Convenções, 65 - 
Rua 4, 1.400 – Setor Central, 
Goiânia (GO)

A SulAmérica levou novidades para 
sua filial Vitória, no Espírito Santo. 
Desde julho, a unidade comercial tem 
novo gerente. Pietro Masello chega à 
capital capixaba para assumir o plano 
de expansão de negócios da segurado-
ra na região, respondendo à diretora da 
Regional Rio de Janeiro e Espírito San-
to, Solange Zaquem.

Devido às oportunidades de negócios 
que oferece, a capital capixaba é consi-
derada região estratégica para a SulA-
mérica. No primeiro trimestre de 2017, 
a filial Vitória registrou crescimento de 
vendas em diversos segmentos, com des-
taque para seguro Auto, com expansão 
de 10% no primeiro trimestre em relação 
ao mesmo período do ano anterior.

Andreia 
Paterniani 
tem mais de 
20 anos de 
experiência 

Pietro 
Marsello 

INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL NO 
COMBATE AO 
TERRORISMO

Com o crescente número de ata-
ques terroristas em todo o mundo, 
o Facebook apresentou ações para 
manter sua comunidade segura. No 
texto, assinado pela diretora global 
de políticas de conteúdo, Monika Bi-
ckert, e o gerente de políticas contra 
terrorismo, Brian Fishman, é mostra-
do o trabalho desenvolvido nos basti-
dores da plataforma. 

Para identificar conteúdos terro-
ristas imediatamente, e impossibili-
tar sua propagação, o site está uti-
lizando a inteligência artificial. Os 
sistemas analisam preventivamente 
publicações que possam conter teor 
terrorista. No caso de imagens, é ve-
rificado se o carregamento do usuá-
rio é compatível com alguma foto ou 
vídeo terrorista já conhecido na web. 
Já em textos, se há similaridade com 
outros conteúdos excluídos anterior-
mente pela rede social. 

Outra medida é o monitoramento 
do comportamento de determinados 
usuários e páginas, como pessoas que 
possuem em seus contatos perfis desa-
bilitados por terrorismo. Além disso, 
o Facebook começou a trabalhar sis-
temas que permitam agir sobre outros 
aplicativos controlados pela empresa, 
incluindo o WhatsApp e o Instagram.

Apesar de muito importante na 
luta contra o terrorismo na rede, a 
inteligência artificial não substitui 
a expertise humana. A plataforma 
conta com revisores do mundo todo 
para analisar denúncias de violação 
das políticas da comunidade, feitas 
pelos usuários. Há, ainda, uma equi-
pe de especialistas no combate ao 
terrorismo e, quando o assunto se es-
tende a ameaças reais de atentados, 
o site possui um segundo time global 
para responder, em minutos, pedidos 
emergenciais de autoridades. 

Representatividade nas contratações 
do Seguro Cibernético por indústria:

1-Manufatura: .......................................................... 63%

2-Comunicação, Mídia e Tecnologia:  ........................ 41%

3-Educação:  ............................................................ 37%

4-Atacado/Varejo:  .................................................... 30%

5-Instituições financeiras:  ........................................ 28%

6-Power & Utilities:  .................................................. 28%

7-Indústrias:  ............................................................ 27%

8-Hospitality and Gaming:  ........................................ 15%

9-Serviços:  .............................................................. 13%

10-Healthcare:  ......................................................... 6%

Fábio 
Coelho

Edilson Dantas
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Tecnologia não 
é a mãe de todas 
as respostas

O tema do momento é o papel que 
cabe à tecnologia no processo de de-
senvolvimento do mercado. Não há 
quem fique de fora do debate, quase 
sempre acalorado. A polêmica parece 
não ter fim, o que é ótimo, pois é as-
sim que, em geral, surgem as grandes 
soluções.

Nesse contexto, não são poucos os 
profissionais que procuram o Sincor-RJ 
em busca de respostas sobre os rumos 
que a categoria deverá seguir com os rá-
pidos avanços tecnológicos. Evidente-
mente, essa preocupação é maior entre 
os corretores mais antigos e aqueles de 
menor porte.

A nossa resposta, invariavelmente, 
busca demonstrar para esses profis-
sionais que a tecnologia é excelente 
e pode ser uma importante aliada do 
corretor de seguros. Mas jamais terá 
como substituir a relação afetiva, o 
olhar dentro do olho, o perceber as 
reais necessidades do cliente na aná-
lise de suas palavras, gestos e do his-
tórico familiar ou do seu negócio.

Por mais ágeis que sejam as fer-
ramentas tecnológicas, não dá para 
ficar distante do cliente, mantendo 
um relacionamento frio pelas redes 
sociais, aplicativos, Whatsapp ou e-
-mail.

É preciso haver o contato pesso-
al, telefonar para ouvir, depois visitar 
para apertar a mão e “olhar” de perto o 
que o cliente necessita de fato. Nisso, 
o “velho” corretor é insuperável, nada 
pode ser mais moderno que o “velhi-
nho”. Muito menos uma máquina.

Afinal, a tecnologia não é a mãe de 
todas as respostas. Então, assim como 
um médico precisa ver o seu pacien-
te para fazer uma análise correta do 
quadro clínico, o corretor de seguros 
não pode abrir mão de marcar uma 
“consulta” para estudar de perto que 
“remédios” o cliente necessita.

O processo de contratação de uma 
apólice de seguro ou plano de previ-
dência complementar não pode pres-
cindir da relação humana, da conver-
sa, da avaliação pessoal. Nesse caso, 
a tecnologia não se sobrepõe ao rela-
cionamento.

O mesmo se aplica ao relaciona-
mento entre as seguradoras, os corre-
tores de seguros e os consumidores. 
Claro que é cada vez maior o inves-
timento feito pelo mercado em novas 
tecnologias. E assim deve ser. Mas, se 
todas seguem o mesmo caminho, ha-
verá de conquistar mais pontos junto 
aos interlocutores, parceiros e clien-
tes aqueles que souberem preservar a 
visão humana.

Até porque mesmo os consumi-
dores mais jovens, que priorizam as 
ferramentas tecnológicas nos seus 
relacionamentos e negócios, jamais 
irão abrir mão de um bom atendi-
mento pessoal, que respeite, preserve 
e valorize suas peculiaridades. São 
modernos, mas não são máquinas. O 
fator humano sempre prevalecerá se-
jam quais forem as idades e os perfis 
dos clientes.

ARTIGO| HENRIQUE BRANDÃO

*Henrique Brandão é presidente do Sincor-RJ

• Exclusividade e expertise no produto contra 
   furto e roubo.

• Aceitação, sem restrição, de TODAS as marcas, 
   anos e modelos de carros e motos.

• Aceitação de veículos blindados, tunados, 
   rebaixados, esportivos e importados.

• Aceitação de táxis, Uber, vans escolares e de carga, 
   food trucks, pick-ups, caminhões leves e veículos 
   de coleção.

• Aceitação de motoboys e prestadores de serviços.

• Perfil simplificado.

• Isenção de multas e taxas de cancelamento, 
   caso haja desistência do seguro.

• Sem vínculo de um contrato de rastreamento.

• Geração de carteira de novos clientes 
   (inclusive nas renovações).

• Comissão variável até 30% para cada 
   proposta transmitida.

É ESSENCIAL. É SEGURO. É SUHAI.

COMO A SUA SEGURADORA 
CONTRA FURTO E ROUBO?

CORRETOR,

ESCOLHER A SUHAI
POR QUE

ACESSE JÁ O NOSSO SITE E FAÇA O SEU CADASTRO
www.suhaiseguradora.com/corretor-seguros

Maria Helena Darcy é a nova 
ombudsman da Icatu Seguros. 
A executiva deixou a diretoria 
de Pessoas, onde ficou por seis 
anos como responsável, e voltou 
a responder pela ouvidoria exter-
na e interna da seguradora, com 
objetivo de garantir que clientes e 
parceiros comerciais continuem a 
ter um canal de negociação isen-
to e que funcionários, estagiários, 
terceirizados e aprendizes pos-
sam contar com uma assistência 
informal e neutra.  

Durante o tempo que ficou à 
frente do RH da Icatu Seguros, 
Maria Helena implantou diversos 
novos projetos e consolidou as po-

MARIA HELENA DARCY REASSUME 
OUVIDORIA DA ICATU SEGUROS

Maria 
Helena 
Darcy

PAINEL

líticas internas da empresa. A Icatu 
Seguros figura, por três anos conse-
cutivos, no ranking GPTW das me-
lhores empresas para se trabalhar 
com matriz no Rio de Janeiro. 

Vale destacar que a executiva 
implantou a primeira Ouvidoria do 
mercado segurador, em junho de 
1998, e foi a primeira ombudsman 
brasileira a ser certificada pela Inter-
nacional Ombudsman Association 
(IOA), maior associação internacio-
nal da profissão. Já a Icatu Seguros 
foi a primeira seguradora no Brasil 
a estruturar a área de ouvidoria, em 
1998, quinze anos antes da Circular 
CNSP 110 recomendar às empresas 
terem este serviço.
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O primeiro semestre de 2017 foi 
próspero para a Tokio Marine. Nesse 
período, a seguradora registrou cres-
cimento de 14%, enquanto o mercado 
avançou 5,3%. Os números foram apre-
sentados pelo presidente da gigante in-
ternacional, José Adalberto Ferrara, em 
um almoço promovido pela Aconseg-
-RJ no dia 14 de julho, na Churrascaria 
Fogo de Chão. Ao final de sua palestra, 
o presidente da Tokio Marine recebeu 
uma placa de homenagem, oferecida 
pela Aconseg-RJ.  

Segundo Ferrara, 100% dos pro-
dutos da companhia são distribuí-
dos por meio de corretores diretos e 
das assessorias. “Foram emitidos R$ 
4,37 bilhões em prêmios nos últimos 
12 meses. Se hoje fosse dia 31 de de-
zembro, já teríamos alcançado a meta 
de crescimento 3M, ou seja: maior 
que a média do mercado”, completou. 

 A médio prazo, o planejamento 
da seguradora indica que a inflação 
chegará a 4,5% até 2020 e o PIB cres-
cerá 2,5%, viabilizando alcançar uma 
meta de crescimento anual de 10% 
para a companhia. “Desde 2010, os 

seguros cresceram sempre acima da 
inflação. A exceção veio em 2015 e 
2016, mas a boa notícia é que, já este 
ano, observamos uma recuperação. O 
mesmo vale para o PIB nominal, de 
3,7% até junho, frente aos 5,3% do 
nosso mercado”, disse Ferrara. Para 
os próximos três anos, o crescimento 
estimado é de 7% para o setor.

 O executivo abordou também as in-
fluências da situação política e econô-
mica do Brasil no mercado segurador. 
“O cenário econômico tem sua agenda 
independente de cenário politico. Inde-
pendente do que acontecer, as reformas 
vão continuar no mesmo ritmo, o que é 
muito positivo”, apontou. 

Outro dado relevante levantado 
por Ferrara é que a renda familiar 
está subindo, mas apenas para aque-
les que estão empregados. Contudo, 
ainda seguindo o planejamento da 
companhia, há uma tendência de re-
cuperação. “A redução gradual do 
desemprego deve começar no primei-
ro trimestre de 2018, como aponta o 
relatório da Consultoria Tendências”, 
projetou.

NO PRIMEIRO SEMESTRE 

TOKIO 
MARINE 

CRESCE 14% 

Segundo o 
presidente da 
companhia, 

foram emitidos 
R$ 4,37 bilhões 
em prêmios nos 

últimos 12 meses

“ ” 
Se hoje fosse dia 31 de dezembro, já teríamos alcançado a meta de 
crescimento 3M, ou seja: maior que a média do mercado”

Adalberto Ferrara, presidente da Tokio Marine

Durante o encontro, o presidente da 
Aconseg-RJ, Luiz Philipe Baeta Neves, 
ressaltou a importância da parceria com 
a seguradora. “Ano após ano, estas asses-
sorias, e todas as demais que operam com 
esta gigante do seguro, se fortalecem de 
uma maneira estruturada e sólida. Bene-
ficiam-se dos avanços tecnológicos que 
a Tokio Marine disponibiliza para que os 
nossos corretores prestem um atendimen-
to de ponta, reconhecido por todo o mer-
cado segurador”, discursou. 

Segundo Baeta, “o crescimento da 
produção das assessorias nos últimos 
três anos junto à Tokio Marine demons-
tra toda a integração que as assessorias 
têm com esta grande companhia de se-
guros”. O líder das assessorias no Rio de 
Janeiro afirmou ainda que o crescimento 
da produção das assessorias nos últimos 
três anos junto à seguradora demonstra 
sua integração com a companhia: “Tive-
mos um primeiro semestre espetacular! 
A produção de muitas das nossas asses-
sorias cresceu mais de 50% com a segu-
radora, como mostram os números que o 
presidente Ferrara apresentou”. 

Para Ferrara, o bom resultado experi-
mentado pela Tokio Marine vem do foco 
na inovação e na melhoria de processos, 
guiadas sempre pelas sugestões de cor-
retores e assessorias. O executivo reafir-
mou o compromisso da seguradora com 
as filiadas à Aconseg-RJ. “Queremos 
crescer junto com estas empresas, junto 
com vocês”, validou. 

Nesse sentido, o executivo salientou 
que as assessorias são e serão essen-
ciais para que as projeções e metas de 
crescimento da Tokio Marine se tornem 
realidade. ”As assessorias são como as 
sucursais da seguradora e, por isso, as 
tratamos com muito zelo”, frisou.  

Ainda de acordo com Ferrara, mui-
tos produtos são desenvolvidos a partir 
da colaboração das assessorias e dos 
corretores com a companhia. “Como 
é o caso do recém-lançado Vida Indi-
vidual, que foi uma coletânea de su-
gestões. Esse produto vem superando 
nossas expectativas em termos de ven-
das”, apontou.

Parceria com 
a Aconseg-RJ

Baeta Neves 
entrega a 
placa em 
homenagem 
a Ferrara

Baeta Neves faz 
um balanço da 
parceria com a 
Tokio Marine

Representantes 
da Tokio Marine 
compareceram 
ao almoço

Luiz Philipe 
Baeta Neves, 
José Adalberto 
Ferrara, Antonio 
Carlos Senra e 
Valmir Marques
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Os gestores comerciais têm posição 
de destaque na cadeia produtiva do 
seguro, por serem responsáveis pela 
prospecção e atendimento de clientes. 
São eles que dão visibilidade à empre-
sa, oferecem produtos, resolvem pro-
blemas, buscam soluções e fornecem 
atendimento de manutenção.

Até hoje, as opções de qualifica-
ção para esses profissionais tinham 
como principal foco a formação 
técnica de produtos ou técnicas de 
vendas. Com o objetivo de suprir a 
carência por uma capacitação inte-
gral, mais robusta, a Escola Nacio-
nal de Seguros criou, neste ano, a 
pós-graduação Gestão Comercial 
do Seguro.

Ofertado em seis cidades – Belo 
Horizonte (MG), Blumenau (SC), 
Curitiba (PR), Goiânia (GO), Rio de 
Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) –, o 
curso prepara os alunos para o desem-
penho de funções com uma visão es-
tratégica do mercado de seguros, dos 
produtos comercializados e das técni-
cas de comercialização e controle.

De acordo com o coordenador da 
pós-graduação, Luiz Macoto Sakamo-

to, a área Comercial sempre teve papel 
fundamental na distribuição dos pro-
dutos da indústria de seguros. “Nesta 
época de mudanças constantes, a ges-
tão comercial deixou de ser uma sim-
ples operação de venda, mas adquiriu 
a função estratégica de venda consul-
tiva, planejamento, administração dos 
recursos humanos e controle, tendo 
como foco atingir as metas estabele-
cidas”, explica.

O curso tem duração de cinco me-
ses e é composto por nove disciplinas 
presenciais: Ambiente de Negócios 
de Seguros, Produtos e Serviços em 
Seguros, Cenários Econômicos, Pla-
nejamento Estratégico de Vendas, 
Negociações Complexas em Segu-
ros, Gestão de Relacionamento com 
o Cliente, Ferramentas de Suporte à 
Gestão Comercial, Gestão de Equipes 
de Vendas e Marketing de Serviços.

No Rio de Janeiro (RJ), as aulas 
estão previstas para começar no dia 
15 de setembro. Inscrições e demais 
informações, como investimento e 
pré-requisitos, estão disponíveis no 
site da Escola Nacional de Seguros, 
www.funenseg.org.br.

CURSO DE GESTÃO COMERCIAL

ESCOLA 
NACIONAL DE 

SEGUROS:

Curso terá 
duração 
de cinco 

meses e será 
ministrado 

em seis 
estados

“ ” 
Nesta época de mudanças constantes, a gestão comercial deixou 
de ser uma simples operação de venda

Luiz Macoto Sakamoto, coordenador da pós-graduação da ENS “ ” 
O primeiro semestre do ano foi mar-

cado pelo aumento do índice de roubo 
e furto de automóveis na região flumi-
nense. Dados divulgados pelo Instituto 
de Segurança Pública do Estado do Rio 
de Janeiro (ISP-RJ) mostram que houve 
aumento de mais de 40%, em compara-
ção com o mesmo período de 2016. 

O impacto é sentido também pelo 
setor de seguros. Prova disso é que, 
com a elevação da sinistralidade no 
estado, os valores de seguro para car-
ros e motos subiram, em média, 40% 
no último ano, o que pode atrapalhar a 
prospecção de novos clientes.

Segundo Robson Tricarico, diretor 
comercial da Suhai Seguradora, uma das 
estratégias da companhia é oferecer su-
porte para seus mais de 20 mil corretores 
credenciados, de forma a permitir-lhes po-
tencializar as vendas, oferecendo uma boa 
opção para clientes que não conseguem 
fazer um seguro completo.  “Buscar alter-
nativas de seguro é a melhor opção para 
proteger os veículos dos clientes, manten-
do sua carteira produtiva”, defende. 

Outra proposta é investir na comuni-
cação. “Criamos um canal no Youtube 
com dicas de como minimizar riscos de 
roubo ou furto de veículos”, finaliza.

EVITAM PERDA DE RECEITA

SEGUROS 
AUTO 

ALTERNATIVOS

Buscar alternativas de seguro é a melhor opção 
para proteger os veículos dos clientes, mantendo 
sua carteira produtiva, sem queda de receita

Robson Tricarico, diretor comercial da Suhai

Suhai investe no 
desenvolvimento 

de novos produtos 
para driblar 
aumento da 

sinistralidade no 
Estado do Rio

Você é especialista em 
oferecer o melhor para os 
seus clientes. Nós também.
Quando o assunto é Vida, Previdência e Capitalização, a Icatu Seguros possui os melhores
produtos do mercado. São diversas opções para o seu cliente planejar e proteger o seu futuro
fi nanceiro. E tudo com um suporte de vendas em que você pode confi ar.

Entre em contato com a gente e conheça nosso portfólio.

Seguros e Previdência: 4002 0040 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 285 3000 (demais localidades)
Ouvidoria: 0800 286 0047, segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados.

Central de Relacionamento: 0800 285 3002
Filial RJ 21 3824-6254

ESPECIALISTA NO QUE TEM VALOR PRA VOCÊ.
icatuseguros.com.br

Cursos 
capacitam 

profissionais em 
todo Brasil



22 23
                                             

Os corretores do Rio de Janeiro 
passaram a contar este ano com outra 
opção na linha de planos odontológicos 
da Amil: o Dental Win, que oferece co-
berturas estéticas como diferencial. A 
novidade é mais uma aposta da marca 
na diversificação de produtos e visa a 
atender a crescente procura por proce-
dimentos como clareamento, prótese 
e aparelho ortodôntico – que não são 
de cobertura obrigatória. Além do Rio 
de Janeiro, o produto está à disposição 
para venda a pessoas físicas e peque-
nas e médias empresas nos estados do 
Paraná, São Paulo, Minas Gerais e no 
Distrito Federal.  

Além de centenas de dentistas espe-
cializados em odontologia estética, em 
diversas regiões do Brasil, os benefi-
ciários do plano contam também com 
mais de 39 mil opções de atendimento 
em outras especialidades. Os clientes 
podem escolher entre duas ofertas, 
com mensalidades a partir de R$ 99: 
uma voltada para tratamentos orto-

dônticos, como instalação e manuten-
ção de aparelhos; e a outra focada na 
colocação de próteses, coroas e placas 
de tratamento. Ambos os produtos con-
tam, também, com a cobertura de cla-
reamento dentário convencional, com 
uso de gel e moldeiras.  

Alfieri Casalecchi, diretor-execu-
tivo da Amil Dental, revela que o pro-
duto vem contando com boa recepção 
por parte do público carioca. “É cla-
ro que a saúde bucal vem sempre em 
primeiro lugar, mas, em pesquisas de 
fidelidade que realizamos recente-
mente, constatamos que a maior par-
te das demandas dos nossos clientes 
dizia respeito a coberturas adicionais. 
Desenhamos esse produto pensando 
justamente na necessidade do nosso 
público e pretendemos expandir a 
oferta para todo o Brasil até o fim do 
ano”, afirma o executivo.  

O Dental Win é o primeiro produ-
to da operadora a ser comercializado 
100% online, o que facilita o proces-
so de venda do corretor. A estratégia 
de diversificação do portfólio da Amil 
Dental começou em 2015, a partir do 
lançamento de planos regionais (Amil 
Dental Regional, no Nordeste) e para 
públicos específicos (Dental Kids e 
One Dental). O Amil Dental Regional 
está disponível nos estados de Pernam-
buco, Bahia, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba e Alagoas. Já o Dental 
Kids foi o primeiro plano individual 
de odontopediatria oferecido por uma 
operadora de grande porte. A empresa 
também lançou recentemente o One 
Dental, produto premium disponível 
para clientes corporativos e pequenas 
empresas de São Paulo e do Rio de 
Janeiro, com acesso a procedimentos 
diferenciados, como laser, toxina botu-
línica e cosmética dental. 

ESTIMULAR VENDAS

AMIL DENTAL 
DIVERSIFICA

PARA

Atendendo 
a demandas 
de mercado, 
marca lança 
plano com 
coberturas 
estéticas 

comercializado 
de forma 

100% online 

“ ” 
Desenhamos esse produto pensando justamente na 
necessidade do nosso público e pretendemos expandir 
a oferta para todo o Brasil até o fim do ano

Alfieri Casalecchi,  diretor-executivo da Amil Dental

SEGUROS

A Seguros SURA é uma das maiores 
seguradoras da América Latina com mais de 
70 anos de experiência, e oferece soluções 
para pessoas e empresas. Tudo para garantir a 
tranquilidade para você continuar o seu negócio.

Quer saber mais? 
Acesse www.segurossura.com.br

Seguros SURA

A escolha certa 
para o seu negócio 
e o de seus clientes. 

PIT 1438B - SEGUROS SURA - ANUNCIO INSTITUCIONAL - 210 X 140 MM - FINAL.indd   1 04/09/17   11:50

Uma iniciativa inédita da Aconseg-MG reu-
niu os presidentes das Aconsegs MG, RJ, SP e 
RS, além de representantes do mercado e das 
seguradoras locais, no dia 13 de setembro, em 
Belo Horizonte, no auditório do Sindseg-MG/
GO/MT/DF.

O encontro debateu a importância da atu-
ação das assessorias no desenvolvimento do 
mercado de seguros, sua força como canal de 
distribuição e os bons resultados alcançados 
através do entrosamento dessas empresas com 
as seguradoras parceiras.

O presidente da Aconseg-RJ, Luiz Philipe Ba-
eta Neves, foi um dos palestrantes. Em sua apre-
sentação, Baeta mostrou que, no primeiro semes-
tre de 2017, as seguradoras parceiras da entidade 
cresceram até 70% na produção da grade dos 
corretores das assessorias. “Os índices de cres-
cimento da produção das assessorias superaram 
todas as nossas expectativas e pretendemos bater, 

em 2017, o recorde registrado de arrecadação de 
prêmios em 2016, que foi de R$ 1,5 bilhão”, des-
tacou o líder fluminense, acrescentando:

“O aumento da produção das assessorias da 
Aconseg-RJ vem ratificar a força do segmento no 
Estado do Rio de Janeiro e enaltecer a importân-
cia da atividade para o desenvolvimento do mer-
cado segurador. A nossa produção nas segurado-
ras parceiras superou em larga escala os índices 
de performance dos demais canais de atendimen-
to das nossas seguradoras”.

Participaram do encontro os presidentes Jader 
Pereira de Abreu Filho (Aconseg-MG), Celso 
Cunha Azevedo (Aconseg-RS), Marco Colan-
tonio (Aconseg-SP), Augusto Frederico Costa 
Rosa de Matos (Sindseg-MG/GO/MT/DF); Ma-
ria Filomena Magalhães Branquinho (Sincor-
-MG), João Paulo Moreira de Mello (CSP-MG), 
e Helder Lara Barbosa (Clubcor-MG), além de 
lideranças das seguradoras mineiras.

ENCONTRO MAGNO 
DAS ACONSEGS EM BH

Presidente da 
Aconseg-RJ, Luiz 
Philipe Baeta Neves

PAINEL
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Uma parceria entre a Aconseg-RJ e 
o serviço de consultoria e treinamento 
corporativo Instituto de Desenvolvi-
mento Organizacional e Humano (In-
doRH), viabilizou a diplomação de 40 
colaboradores do mercado segurador no 
mês de julho. A formatura da primeira 
turma, no curso “Básico de seguros”, é 
apenas uma das várias programações da 
entidade para capacitação de funcioná-
rios e corretores de seguros das associa-
das e do público em geral.

Durante a cerimônia de entrega dos 
diplomas, que aconteceu em julho, na 
sede da Aconseg-RJ, o presidente da 
Associação, Luiz Philipe Baeta Neves, 
definiu o momento como “raro” e cele-
brou: “Demos início a uma nova etapa 
nas carreiras de nossas equipes, visando 
a sua capacitação. É motivo de orgulho 
e de estímulo para nós ter esta adesão 
qualificada já nas primeiras turmas”.

Baeta Neves também explicou a 
importância de investir na qualifica-
ção profissional dos colaboradores do 
mercado segurador. “O objetivo é fazer 
frente às novas exigências de mercado. 

Acreditamos ser este o único caminho 
que irá nos manter alinhados com a evo-
lução do setor e dos consumidores de 
seguros. Não há outra saída. Só ganhará 
mercado e reconhecimento aqueles que 
evoluírem”, discursou. 

O presidente da Aconseg-RJ aprovei-
tou a ocasião para reafirmar o engajamen-
to da entidade para com todos aqueles que 
quiserem estudar. “O nosso compromisso 
daqui por diante será garantir o direito 
de quem quiser ingressar nos cursos da 
Aconseg-RJ. Ninguém vai ficar de fora”, 
garantiu, complementando: “Agora, as 
empresas que desejarem sair na frente e 
estar na ponta do processo de conheci-
mento poderão presentear os seus correto-
res e funcionários com um curso acessível 
e de qualidade da Aconseg-RJ”. 

O professor Wagner Attina, organi-
zador dos cursos, teceu elogios aos for-
mandos e revelou que apenas nove alu-
nos não chegaram à diplomação. “Este 
número ficou bem abaixo das nossas 
expectativas. O alto grau de interesse e 
dedicação destes profissionais demons-
trou o quanto eles necessitam deste tipo 

40 FORMANDOS E NOVAS TURMAS
CURSOS 

ACONSEG-RJ:

Primeiras 
turmas 

dos cursos 
oferecidos pela 

entidade em 
parceria com 
a IndoRH se 
formaram em 
julho e outros 
três estão em 
andamento

“ ” 
É motivo de orgulho e de estímulo para nós ter esta 
adesão qualificada já nas primeiras turmas

Luiz Philipe Baeta Neves,  presidente da Aconseg-RJ

Novos Cursos

Diante dos bons resultados e 
do retorno positivo, a Aconseg-RJ 
e o IndoRH seguem em frente e já 
formaram novas turmas de Bási-
co de Seguros e Marketing Digi-
tal, além de uma nova disciplina: 
Saúde Complementar. 

A corretora Solange Chacon, 
que trabalha com a TEA Asses-
soria, é uma das alunas desta úl-
tima. “Dois colegas da assessoria 
fizeram cursos com a Aconseg-RJ 
e ficaram muito satisfeitos, o que 
despertou meu interesse”, conta. 

A escolha foi motivada pelo 
momento de ascensão em que se 
encontra a área de Saúde, que ela 
considera bastante competitiva. 
“A atualização profissional é im-
prescindível para um crescimento 
com mais eficiência. Minhas ex-
pectativas são as melhores possí-
veis. Quero aplicar e desenvolver 
o conhecimento adquirido na mi-
nha área profissional”, finaliza, 
animada.

Segundo Baeta Neves, “o ob-
jetivo é transformar a Aconseg-RJ 
em uma associação pró-ativa no 
desenvolvimento e formação do 
mercado securitário. É uma forma 
definitiva de tornarmos os nossos 
profissionais e as nossas associa-
das mais competitivas”. Ele tam-
bém frisa que sugestões são mais 
que bem-vindas.

Para saber sobre novos cur-
sos e turmas, basta acessar o site 
da IndoRH (http://www.indorh.
com.br/loja) e adquirir os cur-
sos de interesse. O preço de cada 
curso é de apenas R$ 195,00 e 
pode ser pago no cartão de cré-
dito em até 10 vezes. Há, ainda, 
condições especiais para as as-
sessorias de seguros associadas 
que desejarem matricular mais 
de um profissional.

de treinamento para dar prosseguimento 
às suas carreiras nas empresas”, avaliou. 
Segundo ele, todos os alunos passaram 
por testes e controle de presença, o que 
reforça o sucesso da proposta no que tan-
ge a aprovação e capacitação.

A parceria para a realização dos 
cursos foi firmada em abril deste ano, 
em uma iniciativa inédita na Aconseg-
-RJ. Nessa primeira fase, as disciplinas 
contempladas, além do Básico de Se-
guros, foram Marketing Digital e Cross 
Selling. A escolha foi baseada na iden-

tificação de áreas que despertam o in-
teresse dos profissionais do setor, mas 
ainda contavam com pouca oferta de 
capacitação.

Uma das maiores preocupações da 
entidade foi preencher essa lacuna de 
maneira acessível. “Sabemos que o Rio 
de Janeiro e o país passam por uma crise 
econômica, e o aperfeiçoamento é fun-
damental em períodos como esse, mas o 
bolso acaba falando mais alto. Por isso, 
combinamos esses dois fatores”, garante 
Baeta Neves.

 Solange 
Chacon 
prestigiou 
a formatura 
dos colegas 
Marcos 
Paulo Muniz 
Ferreira (E) e 
Fábio Tebas, 
da TEA 
Assessoria, e 
se inscreveu 
para a 
próxima 
turma

Formandos 
comemoram 
a conquista

Da esquerda 
para 
direita: os 
professores 
Wagner 
Attina e 
Nelson 
Flores, e o 
presidente 
Luiz Philipe 
Baeta Neves
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A Sompo Seguros deu mais um pas-
so em seu processo de expansão no in-
terior do Estado do Rio de Janeiro. A 
companhia realizou dois eventos para 
apresentar o novo time comercial que 
vai atuar no relacionamento com os 
corretores de seguros e parceiros de ne-
gócios, bem como para expandir a atu-
ação da companhia na Região Serrana e 
na Região dos Lagos. 

Segundo Eduardo Fazio, diretor co-
mercial RJ, Norte e Nordeste da Sompo 
Seguros, o interior do estado tem um po-
tencial econômico superior ao de muitos 
países e a demanda por seguros ainda é 
crescente. “Já temos estruturadas as li-
nhas de negócios com possibilidades 
de crescimento e ouvimos os parceiros 
corretores de seguros, que estão na linha 
de frente junto aos consumidores, para 
entender as necessidades específicas do 
público da região”, reforça.

A companhia já havia anunciado 
recentemente a contratação de Alvanir 
Macedo para comandar a filial Niterói 
(RJ), gerir a equipe local, trabalhar no 
relacionamento com corretores e  no de-

senvolvimento de parcerias nas regiões 
de abrangência da filial, que engloba 
Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Região 
Serrana, Região dos Lagos, Macaé e 
Campos.

Estratégia de crescimento
A equipe da Sompo tem o desafio de 

trabalhar e dinamizar o crescimento das 
carteiras, sobretudo na área de Vida, 
Automóvel, Grandes Riscos e Seguros 
Empresariais. A companhia já vem de 
um crescimento de mais de 70% no 
Estado em 2016. O índice, acima do 
observado no mercado segurador, foi 
impulsionado principalmente pela ex-
pansão de seguros de Grandes Riscos, 
Vida e seguros Empresariais. No Bra-
sil, a Sompo também cresceu acima 
do mercado e alcançou R$ 3,1 bilhões 
em Prêmios de Seguros em 2016, valor 
17,4% superior aos R$ 2,7 bilhões re-
gistrados em 2015.

A equipe da companhia vai intensi-
ficar a grade de visitas aos corretores 
e serão organizados treinamentos sobre 
os produtos do portfólio.

NO INTERIOR DO RIO 

SOMPO 
EXPANDE 

NEGÓCIOS

Companhia, 
que registrou 

crescimento de 
mais de 70% 
no mercado 

fluminense em 
2016, apresentou 

em eventos a nova 
equipe que vai 

atuar nas regiões 
Serrana e dos 

Lagos

“ ” 
Ouvimos os parceiros corretores de seguros, que estão na linha de frente 
junto aos consumidores, para entender o público da região

Eduardo Fazio, diretor comercial RJ, Norte e Nordeste da Sompo Seguros

Evento em Cabo Frio 
apresentou equipe e 
estratégias da Sompo 
aos corretores 
e agentes locais

ACESSE
funenseg.org.br/mbas 

MBA 2017

Dúvidas e informações: 0800 025 3322
posgraduacao@funenseg.org.br

O MERCADO BUSCA 
GESTORES E 
EXECUTIVOS
ESPECIALISTAS 
EM SEGUROS

EM BREVE
Curso disponível  
também em EaD. 

GESTÃO DE SEGUROS 
E RESSEGURO

GESTÃO JURÍDICA DO 
SEGURO E RESSEGURO

GESTÃO DE RISCOS 
E SEGUROS

Revista Aconseg - 21x28 - MBA.indd   1 07/08/2017   14:24:53
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O Brasil é o vice-campeão mundial 
em horas assistidas no You Tube, segun-
do pesquisa realizada pelo site este ano. 
O estudo informa que são 98 milhões de 
brasileiros conectados, dos quais 95% 
acessam a plataforma pelo menos uma 
vez por mês. O levantamento mostrou 
também que 63% dos entrevistados afir-
maram que não conseguiriam viver sem 
o Youtube.

Para o usuário, o que mais atrai em 
um vídeo no YouTube é relevância 
(46%), envolvimento (39%) e auten-
ticidade (30%). Já quando a questão 
é a divulgação de uma marca, 80% 
dos respondentes consideram como 
maior atrativo um conteúdo diverti-
do. Tutoriais que mostram como usar 
determinado produto (75%) também 

chamam a atenção.
Saber usar a plataforma a favor de 

uma empresa é um desafio que promete 
bons frutos. Prova disso é a recente in-
clusão da campanha “A vida é cheia de 
previstos”, que fez com que os acessos 
ao canal da Bradesco Seguros no You 
Tube aumentassem. Desde 18 de junho, 
quando foi disponibilizado o filme “Pre-
vistos”, a marca de visualizações ultra-
passou 10 milhões de acessos.

Alexandre Nogueira, diretor do 
Grupo Bradesco Seguros, explica 
que o fenômeno das mídias sociais 
impacta na comunicação digital e 
tem reflexos em todo o marketing da 
companhia. “Nossa estratégia neste 
universo digital é bastante ampla e 
busca abordar todas as fases da jor-
nada do consumidor, desde a cons-
trução da marca, com a tomada de 
territórios estratégicos, passando por 
ações de engajamento e relaciona-
mento em nossas redes sociais, até o 
fomento à aquisição através de links 
patrocinados e remarketing”, elabora. 

Ainda segundo Nogueira, é im-
portante ter consciência e visão das 
transformações pelas quais o merca-
do está passando. Ele acredita que, 
cada vez mais, os segurados desejam 
ser atendidos em diversos canais e 
contar com a agilidade dos processos 
organizacionais. “Os novos modelos 
de negócios e demandas dos clientes 
serão uma constante no cenário de 
transformações, características da 
economia digital. Há um fator pri-
mordial para os clientes do mercado 
de seguros, que é a retaguarda de 
uma instituição sólida, como  o Gru-
po Bradesco Seguros, com lastro, co-
bertura de serviços, além da robustez 
nas operações”, complementa. 

 70 MILHÕES DE VISUALIZAÇÕES

BRADESCO 
SEGUROS NO 

YOUTUBE: 

A seguradora 
coleciona mais 
de 200 vídeos,  

entre campanhas 
publicitárias, 
depoimentos 
de executivos 
e vídeos sobre 

produtos 
exclusivos. Em 

julho, o número de 
inscritos no canal 
mais que dobrou

“ ” 
Os novos modelos de negócios e demandas dos clientes serão 
uma constante no cenário de transformações, características 
da economia digital

 Alexandre Nogueira, diretor do Grupo Bradesco Seguros

Alexandre 
Nogueira 

comenta a 
publicidade na 

era digital

V O C Ê

S E M P R E

B E M.

sompo.com.br

PROCESSO SUSEP: n.º 15414.004615/2008-86. “O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da 
autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização”. CNPJ n.o 61.383.493/0001-80.

S E G U R A N Ç A  E 

T R A N Q U I L I D A D E

P A R A  S U P E R A R

L I M I T E S .

Chegou o Seguro Equipamentos de Mobilidade. Feito sob medida para atender as pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida. Com coberturas para cadeiras de rodas e próteses, esse
seguro protege o equipamento contra eventos de causa externa, tais como quedas, impactos e roubos.
Além disso, conta também com um plano de assistência 24 horas, com serviços exclusivos, como táxi
emergencial, courier, conserto de linha branca, reparos elétricos e hidráulicos, e muito mais.

E para firmar o nosso compromisso com essa causa, a Sompo Seguros apoia a AACD
e agora é uma empresa parceira da Instituição.
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Seguro para fa l ta 

de café ainda 

não temos. Mas o 

Tokio Marine 

Empresar ia l  oferece 
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PRIMEIRA CONVENÇÃO SEGUROS SURA NO BRASIL

CARTEIRA PROFISSIONAL

PAINEL

A emissão da carteira profissional do corre-
tor de seguros foi iniciada em 5 de setembro.  
A requisição do documento deve ser realizada 
pelo portal da Superintendência de Seguros 
Privados (Susep).  Para solicitar a carteira, o 
profissional precisa ter tido o seu pedido de 
recadastramento deferido.

Muita atenção para o período estipulado 
para o recadastramento do corretor de segu-
ros (pessoa física), que se encerra no dia 30 
de setembro. O não-recadastramento implica 
na suspensão do registro, conforme o dispos-
to na Circular 552, de 17 de maio de 2017. A 
Susep esclarece que os corretores que fina-
lizarem o pedido de recadastramento dentro 
do prazo e o mesmo permanecer em análise 
por parte da autarquia não serão prejudicados 
e os seus registros continuarão ativos até a 
conclusão da análise.

A distribuição da carteira será feita pelo Ins-
tituto Brasileiro de Autorregulação do Mercado 
de Corretagem de Seguros, de Resseguros, de 
Capitalização e de Previdência Complementar 
Aberta (Ibracor), órgão auxiliar da Susep.

Para o superintendente da autarquia, Joa-
quim Mendanha de Ataídes, a carteira profis-
sional do corretor de seguros significa a valo-
rização da categoria. “Esse é mais um passo 
importante para o fortalecimento da profissão 
de corretor e também vai ao encontro de todas 
as ações que a Susep realiza em prol da prote-
ção do consumidor”, ressaltou.

Os novos documentos, emitidos em for-
mato smart card, permitirão aos corretores 
realizar a certificação digital e ter mais se-
gurança no relacionamento com as empresas 
do setor e com órgãos do Governo Federal, 
como a Receita Federal.

Joaquim Mendanha de 
Ataídes, superintendente 
da Susep

Evento aconteceu em Campinas (SP), 
para principais parceiros de negócios da 
Seguros SURA Brasil

A Convenção SURA 2017, primei-
ro evento da seguradora no Brasil para 
clientes, corretores e parceiros desde sua 
chegada ao país, em 2016, teve como 
tema Transformação, Crescimento e Par-
ceria. O evento promoveu a discussão de 
oportunidades, disseminação de conhe-
cimento e compartilhamento de experi-
ências entre a companhia e o público.

Durante a programação, foram apre-
sentados o novo modelo de operação da 
SURA Brasil, as novas formas de gestão 
de canal, novas soluções da companhia, 
discussão sobre Gestão de Tendências e 
Riscos (GTR) e tendências e inovações do 
mercado de seguros. Além disso, debates 
entre executivos e convidados trouxeram 
para os participantes a compreensão de 
como o setor de seguros vem se preparan-
do para as mudanças do mercado.

Entre os palestrantes estava Thomas 
Batt, CEO da Seguros SURA. Segundo 
ele, a convenção, a seguradora e seus par-
ceiros puderam evoluir na construção de 

um novo modelo de negócio, com base na 
valorização da relação de parceria cons-
truída ao longo do tempo e na busca pelo 
desenvolvimento de novos mercados.

“Sem pausa e sem pressa. É esta má-
xima que vem norteando nosso traba-
lho como Seguros SURA e foi isto que 
compartilhamos nos dias de convenção. 
Nosso propósito sempre será o de gerar 

experiências positivas para toda nossa 
cadeia de valor, cliente, corretor e fun-
cionário, atuando para entregarmos com 
qualidade nossos serviços e para manter-
mos intactos nossos princípios de equi-
dade, transparência, respeito e respon-
sabilidade. Esta mensagem foi passada 
e, com certeza, trará os resultados que 
esperamos”, declarou Batt.

Convenção da SURA 
em Campinas, SP




