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Com os recentes números da pandemia de covid-19, o mercado 
de seguros voltou aos eventos presenciais. O principal deles 
foi o 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros 
que reuniu executivos e corretores depois de dois anos de 

eventos remotos. Os executivos destacaram a importância de voltar 
aos encontros presenciais e as novidades para 2022.

O Fórum de GR promoveu seu 2º evento presencial, promovendo 
debates acerca do mercado de gerenciamento de risco. Sem a 
obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados, decretado 
pelo Governo de São Paulo, os presentes conversaram, expandiram 
seu network e aproveitaram as palestras do.

Tem ainda uma matéria especial sobre os impactos da guerra 
entre Rússia e Ucrânia no agronegócio. Especialistas relatam as 
difi culdades que estão enfrentando em quase dois meses de 
confronto no Leste Europeu.

Confi ra isso e muito mais nessa edição. Acompanhe as redes 
sociais da Revista Seguro Total para estar por dentro de tudo que 
acontece no mercado de seguros.
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Com as transformações ocorridas nos últimos 
dois anos por conta da pandemia, entender as 
vontades e desejos dos consumidores se tor-
nou um grande desafi o. O perfi l e os interes-
ses dos clientes mudaram, e com isso o ramo 

de serviços também precisou se reinventar para oferecer 
soluções que levem facilidade, comodidade e inovação.

Com mais tempo em casa, as prioridades foram mu-
dando e, com isso, os serviços de assistências foram 
ganhando relevância. O mercado segurador, que tra-
dicionalmente oferece assistências aos segurados, vem 
acompanhando este movimento e cada vez mais investe 
em serviços adaptados às necessidades atuais. Afi nal de 
contas, acredita-se que cerca de 50 milhões de pessoas 
não têm acesso a essas soluções!

Com foco nesse cenário, ainda em 2021, a Europ As-
sistance Brasil (EABR) decidiu liderar o processo de de-
mocratização das assistências para a população que não 
possui acesso a esse tipo de serviço. Com esse objetivo, 
idealizamos, junto aos parceiros, as melhores formas de 
disponibilizar a oferta de serviços diferenciados, mas ali-
nhados às principais demandas do segmento.

Este ano queremos estar cada vez mais em sintonia 
com o consumidor. Porque esse crescimento pela busca 
de produtos que facilitem a vida dos clientes se apresenta 
como uma oportunidade ideal para colocarmos em prá-

A democratização 
dos serviços de 
assistência
Por Newton Queiroz, 
CEO da EABR e da CEABS Serviços

tica ideias inovadoras e transformar a realidade do setor 
de seguros.

 Assim, entramos em uma nova fase de oferecer pro-
dutos que proporcionem ao corretor acessar clientes em 
diversos segmentos da sociedade, apresentando a assis-
tência como solução para problemas reais, com custos-
-benefícios acessíveis, que permitam que cada vez mais 
brasileiros tenham acesso a algum tipo de proteção, in-
dependentemente de contarem com um seguro.

 É com base nessa estratégia que em breve lançaremos 
o Portal do Corretor, um espaço online para que os corre-
tores e as assessorias possam comercializar assistências, 
um produto complementar de proteção, que não com-
pete com o seguro. A nossa proposta é que a assistência 
seja sinônimo de comodidade, para ser usada quando o 
cliente quiser, e não apenas associada a um serviço emer-
gencial.

Em nosso segmento, temos que ter claro o que é mais 
emergencial no dia a dia do cliente, e o que não é consi-
derado emergencial, como o acesso a serviços de chavei-
ro, por exemplo. Se oferecermos o que o cliente deseja, 
satisfazendo sua expectativa com o acesso e a qualidade 
dos serviços, não tenho dúvida que seguiremos em cres-
cimento, principalmente por oferecer produtos atraen-
tes, tangíveis, de fácil compreensão e uso, que agregados 
a tecnologia irão permitir a democratização do setor.

Portal Nacional de Seguros
www.segs.com.br

O mundo do seguro em um clique!
A maior audiência do segmento
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89 mil smartphones 
roubados em São Paulo 
em 2021: dicas na hora de 
contratar o seguro

Elevado número de 
ocorrências e expansão 
no número de aparelhos 
reforça importância de 
contar com proteção

Estima-se que 424 milhões de dispositivos digi-
tais estejam em uso no Brasil, de acordo com 
dados divulgados pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV) em 2020. Especifi camente sobre 
smartphones, a pesquisa aponta a existência de 

234 milhões de celulares inteligentes em solo brasileiro.
E se cresce o número de dispositivos, cresce também o 

número de furtos e roubos deste tipo de aparelho.
Reportagem divulgada pelo jornal Folha de São Paulo 

no fi nal de fevereiro indica que foram registrados mais de 
89 mil boletins de ocorrência de roubos de celulares na 
capital paulista. O horário com maior incidência deste tipo 
de crime está concentrado entre 19h e 21h59min.

Esse panorama evidencia a importância de contar com 
um Seguro para Smartphone para não sair no prejuízo e fi -
car sem um item tão importante como o celular nos dias de 
hoje. Entre as principais garantias oferecidas pelas segu-
radoras estão as coberturas para Quebra Acidental, Roubo 
e Furto Qualifi cado (quando a vítima não percebe a perda 
do bem de imediato, mas existem rastros do ato). Entre al-
gumas opções de coberturas adicionais existem proteções 
contra líquidos ou em território estrangeiro, por exemplo.



7

ro para os seguros contratados diretamente nas lojas da 
operadora. A seguradora dá preferência pela reposição do 
bem por um item recondicionado que seja da mesma mar-
ca e modelo do bem segurado ou similares.

Pier Digital

A seguradora digital Pier trabalha com um modelo 
de seguro por assinatura, onde o segurado paga mensal-
mente no cartão de crédito e cancela quando quiser, sem 
multa. Há opções de cobertura para aparelhos sem nota 
fi scal, independente do tempo de uso em todo o território 
nacional.

Porto Seguro

A Porto Seguro é uma das companhias seguradoras 
mais respeitadas e confi áveis de todo o Brasil. Com o 
atendimento digital 24 horas é possível registrar o aviso 
de sinistro e acompanhar todo o processo digitalmente. O 
pagamento é facilitado e existem vantagens para clientes 
que contratam através do Cartão de Crédito Porto Seguro. 
Ao contratar, o segurado ainda adere ao programa de van-
tagens Porto Plus – que oferece descontos em produtos e 
serviços de diversas categorias.

Zurich no Brasil

A Zurich no Brasil destaca-se pelo foco na experiência 
do cliente e por proporcionar comodidade no processo de 
contratação ou na resolução de um sinistro. Além disso, o 
atendimento digital da Zurich conta com a assistente vir-
tual Laiz e pelo Espaço Cliente.

Algumas recomendações relevantes antes 
de contratar um seguro

É muito importante que o segurado conte com a con-
sultoria especializada de um corretor de seguros profi ssio-
nal, que possua seu registro ativo na Superintendência de 
Seguros Privados (Susep). Assim, fi ca muito mais tranqui-
lo para compreender os itens e situações em que haverá a 
garantia de indenização do bem por parte da companhia 
de seguros (ela também precisa possuir registro na Susep).

Geralmente, na ocorrência de um sinistro (como é cha-
mado qualquer evento que ocasione a perda do bem se-
gurado), as seguradoras exigem o registro de um boletim 
de ocorrência perante as autoridades competentes, se for 
o caso. As empresas ainda solicitam todas as informações 
sobre as circunstâncias relacionadas ao evento e algumas 
podem exigir a instalação de um aplicativo para inspeção 
e aceitação do risco. Na maioria dos casos pode existir a 
cobrança de franquia no processo de abertura do procedi-
mento junto à seguradora.

É crucial ainda prestar atenção às carências para início 
da vigência da cobertura que pode variar de 15 a 30 dias. 
O prazo pode variar.

Não esqueça de guardar a documentação requerida e a 
nota fi scal do aparelho.

Riscos Excluídos do Seguro para Celular

Apesar da ampla gama de opções de contratos de segu-
ro para smartphones Androids e iPhones, existem alguns 
riscos que não são cobertos pelas empresas de seguro. 
Neste caso estão inclusos atos de danos ou perdas causa-
dos direta ou indiretamente por guerra ou invasão ou em 
que os danos sejam de responsabilidade do fabricante ou 
provedor dos aparelhos, por exemplo.

Principais seguradoras deste segmento

Além da importância de compreender as cláusulas da 
apólice de seguro também é preciso atentar-se para a so-
lidez, agilidade e benefícios proporcionados pela compa-
nhia de seguros antes de fi nalizar a contratação.

Chubb Seguros

Um dos destaques do mercado nacional de seguros é a 
Chubb – que pertence ao maior grupo segurador 
de capital aberto do planeta. Além disso, 
a companhia atua em parceria com o 
Nubank como garantidora das apólices 
emitidas através da plataforma de paga-
mentos digitais.

Liberty Seguros

As garantias para celulares da Liberty 
Seguros destacam-se pela parceria que a 
companhia possui com a operadora Cla-
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*Por Adevaldo Calegari, corretor de seguros

Minha trajetória profi ssional começou exa-
tamente no dia 19 de março de 1962, data 
do meu primeiro emprego, aos 12 anos, 
numa concessionária de automóveis na 
zona Sul da capital Paulista. Para iniciar 

no mercado de trabalho nessa idade, eu, pequeno e fran-
zino, precisei convencer o juiz de menores, Dr. Aldo, o 
nome eu jamais esqueci, de que essa era realmente a mi-
nha intenção. 

No escritório da ofi cina, conheci melhor a atividade 
das seguradoras, porque havia intenso relacionamento 
no atendimento aos sinistros de automóveis. Trabalhei lá 
até os 18 anos, foi um excelente aprendizado com magnâ-
nimos mestres.

Depois, passei a trabalhar como propagandista-ven-
dedor na Kibon. Na empresa descobri minha aptidão 
para a área comercial, conquistando uma rápida ascensão 
profi ssional, passando por diversas funções: promotor de 
vendas, vendedor, supervisor de canais especiais, super-
visor de equipe. 

Por volta de 1971, conheci o importante corretor de 
seguros Milton Maccori, que viu a chance de aproveitar a 
minha experiência e relacionamento com comerciantes e 
varejistas para aumentar a sua carteira. Atendendo o con-
vite dele, passei a indicar clientes para seguros de vida e 
acidentes pessoais. Essa importante experiência ampliou 
os meus conhecimentos nessa área de atuação.

Neste período comandei equipes de venda, casei-me, 
entrei na faculdade e tive três fi lhos, nesta ordem. Nes-
sa época, vi o anúncio no jornal de uma vaga de gerente 
comercial em uma seguradora. Fábio de Almeida, sele-
cionador da Companhia Internacional de Seguros (CIS), 
considerou que minha experiência comandando pessoas 
era perfeita para o cargo, tendo em vista tratar-se de ino-
vadora proposta de comercialização. 

A CIS havia assumido a administração da Companhia 
Internacional de Capitalização e decidiu formar equipes 
de vendas, oferecendo treinamento e motivação. Assim, 
passei a atuar na área de capitalização, com a missão de 
“reinventar” o produto. Naquele tempo, vendia-se capita-
lização por causa do sorteio e não do produto. A empresa 
resolveu mudar esse conceito, vendendo o produto como 

de 

uma poupança programada de título de capitalização, que 
além dos rendimentos oferecia sorteio.

Venci o desafi o. Quem vende produto alimentício, ven-
de barco, vende avião, vende capitalização. A ideia era 
usar o meu conhecimento e experiência na venda de um 
produto revolucionário, garantido por uma grande empre-
sa. Sem modéstia, digo que foi fácil.

Com a venda da Internacional de Capitalização para o 
grupo Haspa, passei a atuar na área de seguro de vida. Jun-
to com Ronald Kaufmann e Osmar Bertacini, recebi novo 
desafi o: comandar o Intergrupo, um importante produto de 
vida para seguros individuais e pequenos grupos. Posterior-
mente, assumi a gerência comercial do interior de SP e MT 
e, fi nalmente, a gerência comercial da Sucursal São Paulo.

Mas, em 1984, dois anos depois de a empresa ser ven-
dida ao investidor Naji Nahas, decidi sair. Sem dúvida 
alguma, os melhores profi ssionais do mercado passaram 
pela CIS, reconhecida pelo mercado como muito técnica e 
profi ssional. Tive mestres e amigos valiosos.

Em seguida, a Generali do Brasil que estava em fase de 
expansão, ofereceu-me a gerência comercial da Sucursal 
São Paulo e também importante trabalho junto às demais 
sucursais de todo Brasil. Trabalho este que participei ao 
lado do vice-presidente Camilo Marina. Alem do nosso 
trabalho junto as sucursais, por seis anos, percorremos as 
70 agências no país do banco Sudameris, então parceiro 
da seguradora, para treinar os gerentes. 

Era um trabalho de conscientização, nada comparado 

MERCADO 
DE SEGUROS 

de 
MERCADO 
DE SEGUROS 
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de 

à voracidade dos bancos, hoje em dia. Foi um período de 
muitas conquistas e conhecimentos, contando com a co-
laboração de colegas experientes e grandes profi ssionais, 
aliados ao conhecimento internacional de um dos maiores 
grupos seguradores do mundo. 

Em 1989, decidi fazer voos mais audaciosos. Com meu 
amigo e companheiro Osmar Bertacini criamos a Huma-
na Seguros,com dois focos principais. Um era a apólice 
de vida em grupo para contratação individual e pequenos 
grupos, aproveitando a expertise do Osmar e contando 
com a importante participação da nossa diretora em Mi-
nas Gerais, Edna Damasceno. 

Outro foco era a criação de uma assessoria para cor-
retores, oferecendo apoio comercial, treinamento, poten-
cialização de negócios e melhor relacionamento com as 
seguradoras. Esse tratamento mais próximo e acolhedor 
permitiu um aproveitamento extraordinário do potencial 
dos corretores que se juntaram a nós. Esse trabalho reve-
lou-se muito interessante para seguradores e corretores, 
tanto que as assessorias representam, hoje, um importan-
te canal de negócios em todo Brasil.

A Humana foi construída passo a passo, à custa de 
muita dedicação, esforço e investimento. Mas, valeu mui-
to a pena e faria tudo de novo. Atualmente, ela é uma das 
maiores assessorias do país.

Quando encerrei minha participação na Humana, em 
1997, decidi me dedicar integralmente, junto com os fi lhos 
amados, à nossa corretora de seguros, fundada em 1986. 
A habilitação na profi ssão eu havia adquirido muito tempo 

antes, no início da década de 80, quando também passei 
a ministrar aulas na Funenseg. Até hoje, estamos fi rmes e 
fortes na Progetto Administradora e Corretora de Seguros, 
que é nossa bandeira de negócios e relacionamento.

Importante destacar as oportunidades oferecidas pelo 
mercado. Atualmente, faço parte do corpo docente do 
MBA da nossa ENS, desde o início do curso. Ao mestre e 
amigo Dr. Fontana agradeço a oportunidade, confi ança e 
prestigio.

Sou membro da Associação Paulista dos Técnicos de Se-
guro (APTS), da Sociedade Brasileira de Ciências do Seguro 
(SBCS), fundador e ex-vice-presidente da Câmara dos Cor-
retores de Seguros do Estado de São Paulo (Camaracor), 
membro do Clube de Vida em Grupo São Paulo (CVG-SP) e 
membro do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo 
(CCS-SP), no qual fui mentor em duas gestões.

Tenho participação ativa no Sincor-SP desde 1992, nas 
gestões Leôncio Arruda, e nas seguintes. Sou membro da 
comissão editorial do JCS do Sincor-SP e, atualmente, 
presidente em exercício da Câmara de Mediação e Conci-
liação do Sincor-SP (CamaraSin).

A importância na participação política da nossa ativi-
dade me permitiu relacionamentos que muito me engran-
deceram, além de amizades de uma vida inteira. Estamos 
na terceira geração de clientes na Corretora, o que indica 
que o caminho é correto.

A conquista de grandes amigos, companheiros leais, 
clientes, alunos e autoridades nos fortaleceram e permiti-
ram chegar até aqui.
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“Conheço o Calegari desde que 
iniciei minha carreira no mercado 
de seguros, há mais de 40 anos, ele 
em seguradora, eu como corretor, e 
dali para frente nasceu uma amiza-
de muito grande e, principalmente, 
um respeito muito grande. Hoje, o Calegari é uma história viva 
do seguro, ele tem uma memória impressionante sobre todas as 
fases da nossa atuação, sobre todas as pessoas que passaram. Por 
isso, temos que parabenizar este grande profi ssional e a homena-
gem da revista”.

Boris Ber – presidente do Sincor-SP

A Ituran Brasil parabeniza Adeval-
do Calegari pelos 50 anos de atuação 
no mercado de seguros. Calegari sem-
pre exerceu forte liderança no setor 
com participação ativa no Sincor –SP 
desde 1992 e contribuindo com diver-
sas outras entidades como Camaracor, Clube dos Corretores de 
Seguros de São Paulo, entre outros.  Sem dúvida, sua atuação 
foi primordial para o desenvolvimento do mercado nacional de 
seguros. A Ituran homenageia este construtor de caminhos que 
levaram a grandes vitórias de todo o segmento.

Ituran Brasil

Nossa saudação afetuosa 
em reconhecimento a sua jor-
nada profi ssional coberta de 
êxito e dedicação. Você é um 
exemplo que nos inspira dia-
riamente e nos faz ter orgulho da nossa categoria. Parabéns Ade-
valdo Calegari. 

Luiz Philipe Baeta Neves – CEO da Universidade Aconseg

“Na sua trajetória profi ssional de 60 anos, 
dos quais 50 anos no seguro, Calegari sempre 

pautou- se pautou pela ética, honestidade e 
generosidade. Conciliador por natureza, ele 
conquistou não apenas sucesso profi ssional, 
como também muitos amigos. Ao amigo Ca-
legari, meu respeito e admiração”. 

Marcos Kobayashi, presidente do Clube 
Vida em Grupo São Paulo (CVG-SP)

Parabéns, colega de profi ssão que tanto nos or-
gulha. São exemplos como o seu que nos fazem 
seguir em frente com esperança no futuro e na 
grandiosidade do nosso setor. Agradecemos os 
seus 50 anos de rica contribuição ao mercado”. 

Luiz Mario Rutowisch, presidente do 
Clube de Corretores do Rio de Janeiro – 
CCS-RJ

“Despojado de qualquer soberba ou vaidade, 
intensidade e comprometimento são as duas 
palavras que, somadas a outras virtuosas, de-
fi nem a vida exemplar do querido amigo Ade-
valdoCalegari. Ele é um conciliador, antes de 
tudo, buscando sempre a harmonia e o bem-
-estar por onde passa”. 

Evaldir Barboza de Paula – mentor do Clu-
be dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP)

Uma estrada percorrida com inteligência, bri-
lho e sucesso. São cinco décadas de dedicação e 
profi ssionalismo. O mercado de seguros deve 
a você, Adevaldo Calegari, muito do que con-
quistou e evoluiu. Muito obrigada, parabéns 
pelos 50 anos de mercado. 

Joff re Nolasco, presidente da Aconseg-RJ

“Conheci o estimado Adevaldo Calegari em 
1990, como sócio-diretor de outro irmão queri-
do, Osmar Bertacini. O Calegari além de amigo 
do Bertacini foi seu sócio na Humana Seguros. 
Um grande empreendedor, que hoje comanda 
a CamaraSin e pelo qual eu tenho muito cari-
nho. Parabéns pelos 50 anos dedicados ao mer-
cado”.

Octávio Perissé, Presidente do CVG-RJ

Calegari se destaca pela sua competência e mis-
são de levar segurança e tranquilidade para as 

pessoas, independentemente do ramo em que 
atuam. Enquanto parceiro da SURA, trouxe 
grandes contribuições com seu conhecimento 
e representou da melhor forma possível a ca-
tegoria de corretores, mostrando um trabalho 

diferenciado aos parceiros da SURA.
Já são anos marcados por forte confi ança e 

amizade. Deixamos aqui nosso eterno agradecimen-
to, admiração e felicitações pelos seus 50 anos de presença no 
mercado de seguros!

Ricardo Vaz, Diretor Regional da Seguros SURA no es-
tado de São Paulo.

A Revista Seguro Total presta uma singela homenagem ao corretor de seguros 
Adevaldo Calegari. O profi ssional faz 50 anos de mercado segurador e 60 

anos de trabalho, onde contribui com as entidades de São Paulo e ajudou no 
desenvolvimento do setor de seguros no país inteiro. Que venham ainda muitos anos 

de contribuição ao setor, querido amigo Calegari.
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ACERC é uma das primeiras registradoras de 
seguros homologadas pela Susep e, desde 
2020, já opera o Sistema de Registro de Ope-
rações - SRO. Em 2018, foi homologada pelo 
Banco Central e entrou no mercado com uma 

oferta de valor diferenciada para os participantes do mer-
cado, direcionada a entregar análises e um ambiente de 
registro que os ajudasse a mitigar riscos. 

Marcelo Mazieiro, sócio-fundador e presidente do 
Conselho Administrativo da CERC, conta sobre o processo 
para ser uma das registradoras do SRO. “Os serviços de 
otimização e efi ciência que entregamos, como a gestão de 
contragarantias, estão disponíveis aos participantes mes-
mo antes de entrarmos no mercado de seguros, e desta 
forma, entrar no SRO com toda a experiência que a CERC 
já detinha e seguindo todos os Princípios de Infraestrutu-
ra de Mercado Financeiro defi nidos pelo regulador foi um 
processo natural, tornando a CERC a primeira registrado-
ra homologada pela SUSEP para fazer o SRO, em agosto 
de 2020”.

Mazieiro ainda explica que o atendimento do SRO é 
feito com uma plataforma tecnológica muito fl exível, já 
em sua segunda versão, com alta performance e robustez e 
que permite ao participante se conectar por meio de diver-
sas alternativas, usando desde APIs até a simples troca de 
arquivos. “O time de atendimento é especializado em se-
guros e todos os profi ssionais da área são exclusivamente 
dedicados às seguradoras, para garantir uma experiência 
de sucesso, com atendimento personalizado e excelência 
para os participantes da CERC”, relata.

A CERC oferece soluções que minimizam risco e tor-
nam as operações mais efi cientes. "Há uma base gigantes-
ca de informações disponíveis que se originam com os ati-
vos fi nanceiros registrados na CERC. Por isso, a conexão 
entre o registro regulatório de seguros com o registro de 
recebíveis já está disponível e temos originado negócios 
únicos para as seguradoras”, explica Mazieiro. O executivo 
conta ainda que a empresa tem estruturado operações que 
conectam a antecipação de recebíveis com prêmios de se-
guros ou com franquias, consultas à exposição de risco dos 
segurados para apólices de grandes riscos, o uso de dados 
e análises inclusive voltadas a evitar fraudes, que podem 
usar a tecnologia para identifi car comportamentos anô-
malos dos clientes das seguradoras, desde que tenhamos a 
autorização do cliente para que isto seja possível.

Open insurance
O open insurance teve seu prazo prorrogado pela Su-

sep, por haver algumas discordâncias das entidades acerca 
das SISS.  Mazieiro diz que “o registro regulatório e o Open 

CERC investe em inovação para 
atender mudanças do mercado
Empresa foi uma das primeiras registradoras 

Insurance darão ainda mais espaço para os participantes 
obterem dados e informações que permitam a mitigação 
de riscos, identifi quem novos nichos de seguros e possam 
desenvolver produtos com mais assertividade e distribuí-
-los com maior alcance”. Isso reduzirá custos de supervi-
são da Susep e o SRO substituirá mapas estatísticos das 
seguradoras. 

“As seguradoras e resseguradoras terão uma operação 
mais efi ciente, pois a eliminação dos mapas estatísticos e 
a disponibilização de dados do SRO para a Susep elimi-
nará riscos (erros, atrasos, conciliações) e a redução dos 
custos de observância dos participantes, possibilitando 
a concentração de esforços no crescimento do negócio – 
por meio da identifi cação de novos produtos e nichos de 
segurados”, observa o executivo. Ele ainda opina que o 
open insurance ajudará a identifi car tendências e deman-
das de mercado que hoje estão distantes do “olhar” das 
seguradoras.

“O Open Insurance é a tendência global e a Susep está 
inserindo também o mercado de seguros do Brasil nessa 
jornada, colocando toda a indústria e o ecossistema de 
participantes de seguros de dados, análises e inovações 
nessa direção”, diz. “Este movimento de inovação é único 
e dará condições inigualáveis de expansão do mercado de 
seguros. Será importante o mercado segurador observar 
mais atentamente o que estará disponível e identifi car 
tendências e oportunidades”, ressalta.

Marcelo Mazieiro, 
sócio-fundador e presidente do 
Conselho Administrativo da CERC
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Guerra entre 
RÚSSIA E UCRÂNIA 
afeta AGRONEGÓCIOS

(*) Por: Ivanildo Sousa, Diretor da Agência 
Seg News e da I2 Comunicação & Marketing 

Taxas de seguro de 
riscos são pressionadas

CAPA
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Executivos entrevistados apontam que a carteira 
de seguros de riscos agrícolas, cuja sinistralida-
de já está sendo agravada em função das intem-
péries climáticas em diversas regiões do País, 
também podem ter suas taxas ainda mais eleva-

das pelo"apagão dos fertilizantes" no cenário mundial. Já 
que tem a Rússia e a Ucrânia entre os maiores produtores 
do insumo. Outros impactos relacionados foram o da ele-
vação dos ataques cibernéticos, riscos de crédito e seguros 
de exportação e importação...

Assim como em outros segmentos, os impactos de uma 
guerra são sentidos em setores que lidam com riscos e ga-
rantias, como é o caso do mercado de seguros. Sinistros 
decorrentes de atos de guerra, terrorismo, vandalismo en-
tre outras ações, de forma geral, são riscos excluídos nos 
contratos gerais de seguro e, portanto, não tem cobertura. 
Mas, o impacto mais signifi cativo para o setor de seguros e, 
principalmente no resseguro, está relacionado ao fl uxo de 
negócios entre empresas que atuam globalmente e acabam 
tendo grandes prejuízos em suas operações. 

O tema foi tratado na reunião do Comitê de Estudos 
de Mercado (CEM), da Confederação Nacional das Segu-
radoras (CNSeg), que avaliou as consequências do confl i-
to e seus impactos no desempenho do setor de seguros, 
além de outro fatores como a alta na infl ação global, que 
está sendo agravada pelo rompimento de cadeias de su-
primento, políticas monetárias, taxas de juros, cãmbio en-
tre outros itens. Na visão dos economistas Luiz Roberto 
Cunha, da PUC-Rio e consultor da CNseg, e Pedro Simões, 
da CNseg, a duração do confl ito será determinante para 
agravar ou atenuar os problemas macroeconômicos dos 
países. “Quanto mais longa a guerra, pior seus impactos na 
geopolítica e para as questões humanitárias (refugiados)”, 
lembrou Luiz Roberto.

O economista Luiz Roberto Cunha acrescentou ainda 
que "a guerra, que afeta duramente a infraestrutura da 
Ucrânia, e, via sanções, também poderá afetar as vendas 
de petróleo da Rússia, fertilizantes e trigo, encarecendo as 
cotações mundiais, pode colocar “mais lenha na fogueira” 
da infl ação mundial. No mercado fi nanceiro, informou, 
as perdas de bancos e investidores de economias centrais 
com as sanções impostas à Rússia podem representar cer-
ca de US$ 100 bilhões".

A opinião de executivos sobre a Guerra 
e seus Impactos para o setor...

A Revista Seguro Total fez uma enquete com alguns 
executivos do setor para avaliar a questão. Um deles foi 
Andrea Crisanaz, CEO da Generali Brasil Seguros, que 
afi rmou: "A guerra Rússia - Ucrânia trará impactos muito 
negativos para todos os setores da economia, como já es-
tamos sentindo, com o aumento da infl ação e dos preços 
das commodities. Outro ponto é o impacto que esse con-
fl ito pode gerar no mercado de seguros, em decorrência do 
crescimento dos ataques cibernéticos. A baixa exposição 
da Generali ao mercado russo em relação aos negócios de 
investimento e seguros também está sob avaliação cons-
tante e totalmente em conformidade com todas as sanções 
aplicáveis". Andrea Crusanaz lembrou que, logo após o iní-

cio dos confl itos, o Grupo Generali decidiu fechar seu es-
critório em Moscou e renunciar às posições que ocupa no 
quadro da seguradora russa Ingosstrakh, em que possuía 
participação minoritária de 38,5%. "A Europ Assistance, 
parceira global da Generali e que opera no país, também 
encerrará suas atividades", disse o CEO da Generali no 
Brasil.

Victor Bernardes, diretor de Vida e Previdência da 
SulAmérica, que também participou da enquete, desta-
cou que, como em diversos outros setores da economia, a 
guerra gera impactos, sobretudo, no cenário econômico, 
com aumento principalmente no valor do petróleo e que o 
mercado segurador, consequentemente, é impactado em 
maior ou menor grau.  "A alta dos preços do petróleo, por 
exemplo, gera um efeito em cadeia: o primeiro refl exo é no 
aumento no valor de comercialização dos combustíveis, 
podendo impactar no custo das passagens aplicadas pelas 
companhias aéreas, independentemente de o destino ser 
doméstico ou internacional, e que pode vir a contribuir na 
redução das vendas do Seguro Viagem. Por outro lado, te-
mos a queda do dólar também decorrente do cenário de 
crise econômica gerado pela guerra, e isso favorece que as 
pessoas viajem mais. Dessa forma, esse é um momento in-
certo, e que o mercado está cauteloso, preferindo observar 
e aguardar por um melhor cenário, mais estável para ava-
liar os movimentos do mercado segurador. Ainda é cedo 
para projetar o efetivo impacto da guerra nas relações do 
seguro", defi niu o executivo.

O executivo Thiago Tristão, Vice Presidente de Ris-
cos Corporativos da MDS considerou que os reflexos da 
guerra no mercado de seguros são bastante relevantes 
e demandam acompanhamento constante por parte 

"Outro ponto é o impacto que esse 
confl ito pode gerar no mercado de se-
guros, em decorrência do crescimento 
dos ataques cibernéticos". (Andrea Cri-
sanaz, CEO da Generali Brasil Seguros)

CAPA
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das empresas e dos risk managers. "Apesar de as segu-
radoras e resseguradoras russas não terem grande re-
presentatividade internacional, elas compõem diversos 
painéis e operações de seguros e resseguros ao redor do 
mundo, logo, por conta do cenário político e econômico 
em que estão inseridas, há necessidade de avaliação de 
substituição das mesmas. Além disso, cabe dizer que, 
independentemente do tamanho dos players russos, o 
contexto de guerra impacta outras seguradoras interna-
cionais à medida que a grande maioria dos países têm 
negócios de importação e exportação de alguns produ-
tos-chave, como os fertilizantes, que tem 20% do for-
necimento capitaneado por Rússia e Ucrânia", avaliou 
Thiago Tristão.

Ele alertou que esses impactos já estão sendo senti-
dos no Brasil no setor de agronegócios, com o “apagão 
de fertilizantes”. "Nosso país tem estoque para três ou 
quatro meses mais, caso os conflitos se perpetuem. E, 
apesar de não acreditarmos em uma perda considerá-
vel da safra, os produtores devem esperar uma série de 
novos aumentos nos custos devido à necessidade de se 
substituir fornecedores. O mesmo deve impactar ainda 
o setor de seguro para armazenamento e carga de produ-
tos, além do setor de energia. Embora não dependamos 
diretamente da Rússia para a produção e distribuição 
de energia no país, os seguros para o segmento passam 
por resseguradoras internacionais e, por isso, também 

devemos ter alta nos preços, podendo impactar, tam-
bém, o consumidor final", destacou o VP da MDS.

Em termos macroeconômicos, ele explicou que, "na 
prática, a guerra entre os dois países vem impactando di-
retamente a economia global e os ativos internacionais, 
como o dólar e o petróleo, uma vez que a Rússia é um dos 
maiores exportadores mundiais de commodities e qual-
quer situação atípica no país é o sufi ciente para fazer com 
que os preços das matérias-primas e bens básicos dispa-
rem".

Com grande experiência no segmento de resseguros, 
o corretor Renato Cunha Bueno, coordenador da Comis-
são de Riscos de Engenharia e Resseguros do Sindicato 
dos Corretores de Seguros de São Paulo (Sincor-SP), fez 
uma avaliação sob o ponto de vista das retaliações im-
postas à Russia e seus reflexos nos negócios globais e, 
em particular, no setor de seguros e resseguros. "A cada 
dia recebemos notícias de diferentes corporações e pa-
íses impondo sanções, cancelando contratos, fechando 
operações e isolando cada vez mais os países envolvi-
dos na guerra, em particular Rússia e Bielorrússia. Mas 
afinal, como isso afeta o Brasil? Quanto às exportações 
brasileiras, e considerando que os países envolvidos são 
pouco relevantes em nossa balança comercial, aparente-
mente os impactos poderão ser minimizados, diferente 
do provável cenário que acontecerá com a Europa e ou-

"Como em diversos outros setores 
da economia, a guerra gera impac-
tos, sobretudo, no cenário econômico, 
com aumento principalmente no valor 
do petróleo e que o mercado segura-
dor, consequentemente, é impactado 
em maior ou menor grau". (Victor Ber-
nardes, diretor de Vida e Previdência 
da SulAmérica)

"Independentemente do tama-
nho dos players russos, o contexto de 
guerra impacta outras seguradoras 
internacionais à medida que a grande 
maioria dos países têm negócios de 
importação e exportação de alguns 
produtos-chave, como os fertilizantes, 
que tem 20% do fornecimento capita-
neado por Rússia e Ucrânia."(Thiago 
Tristão, Vice Presidente de Riscos Cor-
porativos da MDS)

CAPA
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tros países na Ásia, especialmente Japão e Taiwan.  Há 
maiores impactos no mercado interno, como aumentos 
relevantes dos preços de comodities, causando aumen-
to da inflação e impactos na política monetária, com o 
aumento expressivo na taxa de juros", disse o corretor.

Ele considerou que, "com a guerra, o Brasil parece 
novamente ser um porto seguro entre os mercados emer-
gentes, apesar da instabilidade política criada pelo perí-
odo eleitoral. "Importante considerar a "enxurrada" de 
investimentos externos, agora impulsionados pela SELIC 
com taxas em patamares mais elevados, e pelo câmbio, 
que apesar da recente depreciação do real, ainda posicio-
na nossos ativos como competitivos no mercado interna-
cional. Existem também preocupações relacionadas ao 
mercado agro, não só pelas exportações de proteína ani-
mal que naturalmente serão afetados, mas principalmente 
pela corrida por fertilizantes e outros insumos agrícolas 
produzidos no Leste Europeu. O Brasil, no entanto, tem 
como vantagem os bons estoques, e mais do que isso, ca-
pacidade de retomada na produção de potássio no curto 
prazo", considerou.

No caso específi co do mercado de seguros agro ,que 
sendo Renato Cunha Bueno está atravessando um mo-
mento delicado devido aos recentes sinistros resultantes 

das adversidades climáticas, o mesmo vem reduzindo a 
capacidade disponível e aumentando as taxas de seguro. 
Ele advertiu que "o setor de seguros vai ser mais com os 
impactos resultantes da guerra, pressionando ainda mais 
o custo do agronegócio, principalmente dos pequenos pro-
dutores, já que agora existe menos capacidade para um 
mercado com exposição maior, visto aumento no custo de 
comodities insumos"

Ele acrescentou que "agora, o mercado de seguros está 
se adaptando e colocando em prática cláusulas de exclusão 
de guerra, até então pouco utilizadas. E através das ope-
rações de multinacionais, aumentando o controle sobre 
sanções e embargos, algo que afeta especialmente o setor 
de logística, em particular de transporte internacional, e 
em certa maneira também o mercado de seguro de crédito 
às exportações, onde se espera aumento da sinistralidade, 
dado a inadimplência esperada dos importadores russos 
e ucranianos". Renato Cunha Bueno informou que existe 
muita especulação de que o mercado da América Latina 
poderá receber capacidade adicional dos grandes grupos 
seguradores e resseguradores. Isso porque, conforme o 
corretor, parte do que estava provisionado para estas ge-
ografi as (Leste Europeu) será redirecionado para os tró-
picos. "Fora da crise humanitária, não se espera muitas 
variações de mercado afetando a indústria brasileira, que 
certamente seguirá crescendo, e agora mais preparada 
para lidar com cenários de guerra, sanções e embargos", 
concluiu.

Zurich em campanha pelos 
refugiados da Ucrânia...

A Zurich está mobilizando ações para ajudar os re-
fugiados da Ucrânia através da realização de campa-
nha por parte da Z Zurich Foundation, uma fundação 
de caridade com sede na Suíça, estabelecida por mem-
bros do Zurich Insurance Group, que angariando fun-
dos em nível global para esforços de ajuda humanitária. 
Conforme informações divulgadas pela sua assessoria 
de imprensa, para cada doação recebida na página de 
arrecadação da campanha, a fundação igualará o valor 
até atingir 1 milhão de francos suíços, o que equivale a 
cerca de R$ 5,5 milhões – isso significa que até 2 mi-
lhões de francos suíços (cerca de R$ 11 milhões) podem 
ser arrecadados no total para ajudar aqueles que mais 
precisam. As doações serão divididas igualmente entre 
o Comitê Internacional de Resgate, o Comitê Interna-
cional da Cruz Vermelha e a organização internacio-
nal Save the Children. A fundação está acompanhando 
a situação de perto e trabalha com ONGs para avaliar 
uma resposta mais ampla, alinhada às abordagens de 
bem-estar mental e equidade social da instituição. De 
acordo com Edson Franco, CEO da Zurich no Brasil, "a 
companhia está empenhada em ajudar a aliviar o sofri-
mento na Ucrânia e, para esse fim, a filial brasileira está 
apoiando à campanha de arrecadação de fundos global. 
Estamos sensibilizando nosso time e outros stakehol-
ders para juntar-se à campanha de angariação de fun-
dos, com vistas a apoiar os refugiados desta crise com 
assistência humanitária”, destacou o executivo.

"Agora, o mercado de seguros está 
se adaptando e colocando em prática 
cláusulas de exclusão de guerra, até 
então pouco utilizadas. E através das 
operações de multinacionais, aumen-
tando o controle sobre sanções e em-
bargos, algo que afeta especialmen-
te o setor de logística, em particular 
de transporte internacional". (Renato 
Cunha Bueno, coordenador da Comis-
são de Riscos de Engenharia e Resse-
guros do Sincor-SP)

CAPA
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Por Tatiane Pina (colaboração Fenacor)

Aconteceu entre os dias 03 e 05 de março de 
2022, o 22º Congresso Brasileiro dos Corre-
tores de Seguros, em Campinas, São Paulo. 
O evento contou com cerca de 2.000 pessoas 
que assistiram a palestras, praça de inovação, 

shows e jantar especial.
No primeiro dia do evento, a praça de inovação abriu 

os trabalhos. Os tradicionais estandes estavam cheios e 
em festa pela retomada do evento presencial. A SulAmé-
rica serviu sua tradicional pizza, o Bradesco Seguros fez 
um show sertanejo distribuindo chapéus de “cowboy”. No 
espaço da MAG Seguros um pequeno campo de futebol 
para cobrança de pênaltis dava prêmios aos congressistas 
que acertassem o alvo. A Capemisa Seguradora também 
promoveu um show em seu estande. A Tokio Marine ofe-
recia comida japonesa e muitas bebidas. Enfi m, a praça de 
inovação foi o ponto de encontro entre os corretores e os 
executivos presentes.

22º Congresso Brasileiro dos 
Corretores de Seguros marca 
retomada dos eventos presenciais

Evento aconteceu entre os dias 03 e 05 de março, 
em Campinas - SP, com a presença de cerca de 2 mil pessoas 
entre corretores de seguros, seguradoras e imprensa

Solenidade de abertura

À noite aconteceu a solenidade de abertura ofi cial do even-
to. Estavam presentes Boris Ber, Presidente do Sincor-SP, 
Alexandre Camillo, Superintendente da Susep, Armando Ver-
gilio, Presidente da Fenacor, Lucas Vergilio, deputado federal 
e Presidente da ENS, Joaquim Mendanha de Ataídes, presi-
dente do IBRACOR e Dário Saadi, prefeito de Campinas.

A retomada dos eventos presenciais foi o assunto prin-
cipal de todos os discursos. Armando Vergilio falou sobre o 
futuro do mercado de seguros com Camillo à frente da Susep. 
O presidente da Fenacor também criticou algumas medidas 
de Solange Vieira, como superintendente da entidade.

A solenidade contou com jantar e show da dupla Marcos 
e Belutti, patrocinado pela Bradesco Seguros, que cantaram 
os sucessos da carreira.

No segundo dia, a festa, patrocinada pela SulAmérica, fi -
cou por conta do Mumuzinho, cantor sambista que agitou a 
galera. No terceiro e último dia, as cantoras Luiza Possi, Pau-
la Lima e Fernanda Abreu encerraram o evento.
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Mulheres falam sobre 
home offi ce e produtividade

Na tarde de sábado (05), as executivas do mercado de 
seguros apresentaram um painel para falar de “Home-Of-
fi ce e Produtividade”. A mediadora do encontro foi Maria 
Filomena Branquinho, Corretora de Seguros e Vice-pre-
sidente da Fenacor. Izabella Camargo, jornalista, apre-
sentadora, palestrante e escritora; Patrícia Chacon, CEO 
da Liberty Seguros e Maria Helena Monteiro, diretora do 
ensino técnico da Escola de Negócios e Seguros, foram as 
painelistas.

No bate-papo, as executivas falaram sobre as mulhe-
res na atualidade, comportamento, burnout, visão de um 
cargo de liderança feminino e dados atualizados sobre a 
atuação das mulheres no mercado.

Impactos da pandemia na saúde

Os efeitos da pandemia sobre o sistema de saúde, quais 
as lições aprendidas e o que esperar do futuro foram al-
guns dos assuntos discutidos no painel “A pandemia e suas 
consequências no seguro saúde”, durante o 22º Congresso 
Brasileiro dos Corretores de Seguros. Participaram Ricar-

do Bottas, presidente da SulAmérica, e Manoel Peres, di-
retor-presidente da Bradesco Saúde e da FenaSaúde.

Na ocasião eles comentaram sobre os atendimentos 
feitos desde 2020 quando começou a pandemia e os efei-
tos em cada empresa.

No caso da Bradesco Seguros, Peres destacou os mo-
mentos mais difíceis, como quando houve falta de mate-
riais. “Tudo isso foi duro e ainda tínhamos a missão adi-
cional de preparar as pessoas para se precaver”, relatou. 
Ele disse que foi feito material orientativo. “Vivemos si-
tuações difíceis como o caso de Manaus e felizmente per-
cebemos que com cuidados e isolamentos, foi possível dar 
conta do atendimento”, ponderou.

Ricardo Bottas falou da Sulamérica e disse que a pan-
demia reforçou na empresa a convicção de que a estraté-
gia adotada estava certa. “São 2,5 milhões de benefi ciários 
e quando consideramos o produto de odonto, o número 
sobe para 4,5 milhões”, disse.

O executivo acrescentou que desde que começou a pan-
demia a companhia consolidou uma série de iniciativas 
porque a companhia já fazia uso de tecnologia. Ele citou 
como exemplo o reembolso digital e o “médico na tela” 
– o uso da telemedicina não tinha regulamentação – foi 
aprovada provisoriamente durante a pandemia – que já 
era usado um ano antes da pandemia. “Havia resistência, 
inclusive, dos médicos para uso de telemedicina. Hoje, 
temos 2 milhões de atendimento com médico e psicólogo 
na tela. A estratégia que imaginamos que iria nos colocar 
como destaque já estava sendo acelerada”, analisou.

“Educação – Um Caminho Seguro”

Lançada durante o 22º Congresso Brasileiro dos Correto-
res de Seguros, a campanha “Educação – Um Caminho Se-
guro”, que tem extrema relevância social, começou com o "pé 
direito". Ainda durante o evento, três das maiores segurado-
ras do mercado brasileiro- Bradesco, SulAmérica e Liberty 
- anunciaram um grande volume de doações de kits de mate-
rial escolar que serão destinados a crianças e jovens carentes. 

Segunda ação social promovida pela Fenacor e que, 
mais uma vez, fi cará sob a responsabilidade do programa 
“Família em Ação”, a campanha “Educação – Um Cami-
nho Seguro” foi apresentada pela comissão organizadora 
no almoço de congraçamento das mulheres do mercado 

Parte da iniciativa “Família em Ação”, a Fenacor de-
senvolveu a campanha “Educação – Um Caminho Segu-
ro”, que consiste na doação de kits escolares para crian-
ças em situação de vulnerabilidade. Além disso, em 
parceria com a Escola de Negócios e Seguros (ENS), foi 
reativado o projeto “Amigo do Seguro”, que tem como 
objetivo possibilitar a jovens a conquista de uma vaga 
de trabalho no mercado de seguros.

Esse projeto alcançou centenas de jovens, entre eles 
o economista e ex-BBB Gil do Vigor, que, em 2008, após 
passar pelo "Amigo do Seguro", trabalhou na Corretora 
Bertier, de Claudia Diniz, ex-presidente do Sincor PE.

Gil do Vigor esteve presente no último dia do 22º 
Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguro e contou 
como foi sua experiência. “Uma das grandes oportuni-
dades da minha vida veio através desse projeto, que é 
incrível. Aprendi o que era sinistro, o que era apólice, 
como funcionava um plano de saúde. A gratidão pela 
oportunidade que eu recebi vai se perpetuar por toda 
vida”, pontuou.

O ex-BBB ainda destacou que um projeto como o 
que a Fenacor e a ENS estão desenvolvendo pode salvar 
a vida de muitos jovens. “A gente fala muito sobre so-
nhos, mas, infelizmente, apenas sonhar não é sufi ciente, 
é preciso que haja oportunidades. O programa faz par-
te da minha vida, da minha jornada, da minha história. 
Outros jovens precisam dessa oportunidade também.

Gil do Vigor conta 
experiência com o 
"Amigo do Seguro" 
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de seguros, na sexta-feira (04 de março). “Convido a todas 
para nos ajudarem a alcançar, com esse projeto, o mesmo 
sucesso obtido na primeira campanha, que destinou 22 
mil cestas básicas para famílias carentes diretamente atin-
gidas pela pandemia”, conclamou Simone Queiroz, que in-
tegra a comissão junto com Maria Filomena Branquinho, 
Patrícia Macedo de Paiva e Maria Helena Monteiro.

Ituran Brasil

O CEO da Ituran Brasil, Amit Louzon, destacou a feli-
cidade da volta dos eventos presenciais e a importância de 
poder falar olho no olho e encontrar os parceiros. “Esta-
mos muito felizes por encontrar vocês e todos nossos cole-
gas, parceiros e concorrentes também”, ressaltou.  

A companhia apresentou seu portfólio no evento, com des-
taque para o “Ituran com Seguro”. “O grande lançamento é o 
"Ituran Com Seguro Motos", que é um produto que estamos 
entrando no mercado agora com grande penetração e tarifas, 
então fazemos o convite para o corretor de seguros conhecer 
o portfólio completo, o Ituran Com Seguro, os produtos de 
monitoramento, Ituran Com Seguro Moto, produtos de perda 
parcial, carro reserva. Enfi m, todo o portfólio que temos para 
o corretor parceiro”, convidou Roberto Posternak, diretor co-
mercial da Ituran. “O cliente tem fl exibilidade para escolher a 
cobertura que ele quiser e precisa. A Ituran tem algumas me-
todologias que o cliente não precisa comprar alguma coisa que 
não quer ou que não vai usar”, destacou Louzon.

Fabiano Branco, Gerente Executivo Comer-
cial - Novos Negócios na Europ Assistance

A Europ Assistance apresentou sua plataforma de 
vendas de assistências 24 horas para os corretores, que 
deve estar pronta ainda no 1º semestre. “O corretor vai 

poder fazer a venda por essa plataforma. A ideia é trazer-
mos novidades em serviços diferenciados, com soluções 
diferenciadas para incrementar a receita do corretor”, 
explica Fabiano Branco.

“É um prazer participar do evento com grandes compa-
nhias de seguros, e eu acho que a Europ fortalece a marca e 
trás bastante visibilidade para o corretor e para os players 
dos diferenciais que podemos oferecer”, ressaltou.

Marcos Machini, Vice-Presidente 
da Liberty Seguros

O Vice-Presidente da Liberty Seguros, Marcos Machini, 
destacou que as pessoas sentem falta de algo quando per-
dem e, que foi assim com os eventos presenciais nos dois 
anos de pandemia. “Perdemos nos últimos dois anos um 
congresso com a participação das seguradoras, dos corre-
tores, palestrantes, a troca de conhecimento, o contato, o 
abraço, o aperto de mão, e falar de negócios, de mercado”, 
expressou. 

A Liberty apresentou a campanha "Cresça com a Liber-
ty", que é um conjunto de ferramentas disponibilizadas, 
feitas junto com os corretores, através do conselho. “É um 
pacote de ferramentas de gestão, treinamento, novos pro-
dutos, digital, para ajudar o corretor na sua comunicação, 
que também se tornou mais digital ao longo da pande-
mia”, explicou Machini.

Lucas Vergilio, Presidente da 
Escola de Negócios e Seguros (ENS)

Lucas Vergilio ressaltou a importância do corretor 
de seguros para o mercado. “No estande da ENS mos-
tramos a importância do corretor de seguros para todo 
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guros a confi ança do nosso setor de
Seguros. E, particularmente na minha área, que é o se-

guro de vida, a gente acredita muito na continuidade do 
crescimento do setor que cresceu mesmo antes da pande-
mia e que agora continuou tendo crescimento”, ressaltou.

Leonardo Pereira de Freitas, Diretor da Or-
ganização de Vendas do Grupo Bradesco Se-
guros

“Era um desejo muito grande o nosso de estarmos no 
22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros,  que 
mostra toda a nossa capacidade de superação. O congres-
so tem uma importância muito grande por trazer conheci-
mento, debater temas relevantes, desafi os e oportunida-
des no mercado de Seguros e além de tudo a oportunidade 
de rever amigos”, disse o executivo. 

Simone Cesena, Diretora de Marketing da 
SulAmérica

A SulAmérica participou ativamente do evento, com 
executivos nos painéis, levando bastante conteúdo para o 
público presente. “O time da Sulamérica está com uma su-
per energia boa, recebemos os nossos parceiros com muito 
conteúdo interessante. O nosso estande estava com muita 
ativação, com informações importantes, inclusive com um 
teste de saúde integral que ajudou todo mundo a entender 
um pouco mais sobre a saúde física, emocional e fi nancei-
ra”, explicou.

Os conteúdos estão disponíveis na íntegra 
no Canal do YouTube da Revista Seguro Total.

o nosso mercado, vendo as perspectivas de futuro, que 
eu não tenho dúvidas terão muitas oportunidades, não 
só para o corretor de seguros, mas para o crescimento 
do nosso setor”.

Alexandre Camillo, 
Superintendente da Susep

Camillo falou sobre a resiliência do mercado segu-
rador durante a pandemia. “Deixamos de maneira ine-
quívoca demonstrado o quanto o produto seguros é 
importante para a sociedade enquanto instrumento de 
proteção, reparador de perdas,  renovação de esperan-
ças e o congresso (dos corretores de seguros) demons-
tra exatamente isso”, disse. Ele ressaltou o papel da Su-
sep no mercado, ouvindo outros agentes do setor para 
entender como direcionar ações de desenvolvimento. 
“A Susep se sentiu honrada de participar deste evento 
para justamente entender os anseios de todos os atores 
do mercado, para que possamos cumprir com a nossa 
missão principal que é fomentar o desenvolvimento do 
mercado de seguros”.

Marcos Kobayashi, Diretor Comercial Na-
cional Vida da Tokio Marine Seguradora

O executivo destacou o crescimento do seguro indivi-
dual na pandemia. “Na Tokio em 2020 e 2021 o seguro in-
dividual cresceu na ordem de 50% ao ano. Isso para nós é 
importantíssimo porque reforça nosso compromisso com 
o corretor e com o consumidor na entrega de produtos e 
serviços de qualidade”. Kobayashi ainda destacou a men-
sagem otimista da Tokio na continuidade de crescimento 
do mercado de seguros. "Trouxemos para o corretor de se-
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Por Tatiane Pina

A conteceu no dia 18 de março o II Encon-
tro Presencial Fórum de GR, no Espaço 
GAP, em São Paulo. O evento aconteceu 
no ano passado de forma híbrida, e com 
a flexibilização dos encontros presenciais, 

os organizadores voltaram ao formato presencial. O 
dia ainda foi marcado pela liberação do uso de más-
caras em locais fechados pelo Governo do Estado de 
São Paulo.

O Fórum de GR  reúne profissionais influentes da 
área de Gerenciamento de Riscos (dos mais variados 
players), exclusivamente para a troca de informações 
sobre gerenciamento de riscos, sinistros, logística, ino-
vações, estudos, estatísticas, áreas de risco e demais 
informações e dados relevantes. O Fórum é composto 
por 4 grupos de whatsapp para trocas de informações 
e notícias do mercado.

Em 2019, o evento teve sua primeira edição, que 
tem como principal missão expandir o networking dos 
presentes. O evento contou ainda com palestras dos 
mais variados temas que contribuíram para a discus-
são do mercado de gerenciamento de riscos e todas 

Tecnologia em gerenciamento 
de risco é tema principal do 
II Encontro do Fórum de GR
Evento marcou a liberação do uso de máscaras em locais 
fechados em São Paulo e foi marcado por debates, 
networking e muito conhecimento

suas vertentes. Para Leonardo Cerqueira Souza, um 
dos fundadores do Fórum de GR, o encontro superou 
as expectativas. “Já tínhamos uma expectativa alta 
desde o pré-evento por conta dessa demanda repre-
sada por conta da pandemia, mas o evento superou a 
nossa expectativa em relação ao público, aos conteú-
dos, à interação do pessoal, então a gente só tem agra-
decer a todos”, disse.

Por conta da pandemia e a incerteza das mudanças 
que viriam, o encontro precisou ser adiado. Em 2021, 
os organizadores decidiram realizar em formato híbri-
do, mas com foco no online. Fabricio Souza, um dos 
fundadores, disse que o principal desafio foi ter que re-
marcar o evento tantas vezes. “Tivemos que retroceder 
algumas vezes, os apoiadores, parceiros e o público fo-
ram compreensivos. E é um presente poder estar com 
todo mundo presente,  batendo papo, fazendo esse Ne-
twork, que é o propósito do fórum”, ressaltou.

Fabricio ainda contou que a ideia é ter a presen-
ça das seguradoras nas próximas edições. “Já fizemos 
alguns convites, é um público que a gente espera tam-
bém, é a nossa ideia falar para todos sobre gerencia-

Marcos Machini, 
Vice Presidente Comercial da Liberty Seguros

Fabricio Souza, José Francisco e Leonardo Souza
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mento de risco, ciber, operacional, todos são bem-vin-
dos no fórum”, explicou. Leonardo disse que o mais 
importante é a experiência do evento, que vai além 
das palestras. “Mesmo crescendo o evento, queremos 
manter a qualidade e essa questão intimista, que é um 
evento de amigos, então se não está necessariamente 
os nossos amigos são os amigos dos nossos amigos. E 
esse é o mais gostoso da história, vira uma confraterni-
zação. Além de o cara ir para casa com aquele conteúdo 
que faz pensar, ele vai com aquela experiência de ter 
visto os amigos, ampliado o network. Então acho que 
a gente vive a expectativa de cada vez mais fomentar 
isso”, explicou.

Expositores

O II Encontro do Fórum de GR contou com alguns 
estandes de expositores. A Revista Seguro Total con-
versou com alguns referentes ao encontro e as expecta-
tivas para 2022. Marcos Paulo, diretor operacional da 
W4 consultoria, falou que a parceria com o Fórum visa 
contribuir com a iniciativa de debate acerca do merca-
do. “Para nós é uma iniciativa inovadora e só traz bons 
benefícios ao mercado de gerenciamento de riscos, se-
gurança,

Transportes e de Seguros. E também ter a oportu-
nidade de rever amigos depois de tanto tempo longe e 
falar um pouquinho sobre algumas das novidades da 
W4”, contou. 

A W4 Consulting é uma empresa de consultoria es-
pecializada em gestão de riscos que desenvolve projetos 
sob medida para as apólices de frota, transporte, pro-
perty e meio ambiente. “Na gestão de segurança espe-
cializada hoje nós contamos com parceiros no Brasil 
todo para gestão de escolta armada, serviços de pron-
ta-resposta, fiscal de rota e salvaguarda. E na regulação 
de sinistros temos atendimento com as principais com-
panhias de seguros do Brasil”, explica Marcos Paulo.

O diretor de operações do Grupo Invicta, Felipe Tei-
xeira, contou um pouco sobre a dinâmica da empresa. 
“Nós fornecemos uma gestão 360 da nossa operação. 
Todas as atividades demandadas pelos nossos clientes 

é levada para uma rodada de reuniões com todas as 
áreas da empresa, nós fazemos questão de envolver to-
dos no processo com a finalidade de fornecer ao cliente 
uma operação mais personalizada possível”, explicou. 
O grupo Invicta especializou-se em atender Startup, 
fornecendo suporte para empresas do ramo de tecno-
logia. 

A GuardCenter -  tecnologia em segurança virou a 
chave há cerca de dois anos. A empresa iniciou ofere-
cendo gestão de segurança, especializada em gestão de 
escolta armada, pronta resposta, segurança patrimo-
nial e eletrônica. Hoje a empresa é focada em tecnolo-
gia e gestão em segurança. Rômulo Maranhão, diretor 
comercial da empresa, fala mais sobre os processos e 
produtos da empresa. “A GuardCenter se inovou com 
relação aos processos. Hoje as empresas procuram fa-
cilidades no processo de solicitação, acompanhamento 
de escolta, planilha de medição, faturamento. No 2º 
semestre de 2021 lançamos um software de gestão em 
segurança na qual você tem um controle total das ope-
rações”, esclareceu. 

A Brasil Risk é voltada para soluções logísticas em 
tecnologia e gerenciamento de riscos para prevenção 
de acidentes e roubo. “A ideia é entregar uma solução 
única para o cliente, sendo ele embarcador, transpor-
tador, tecnologias”, explicou Alexandre Camargo, Di-
retor de operações na Brasil Risk.

O Grupo Golden Sat é provedor de soluções em 
tecnologia para rastreamento e localização de bens 
e cargas. No II Encontro do Fórum de GR, o Grupo 
apresentou um novo conceito de transporte, com baús 
e carros blindados integrados a máxima tecnologia, 
equipamentos de radio frequencia, mdvr, toda a parte 
de roteirização, integração de sistemas e inteligência, 
tripla camada de aço, “é um cofre sobre rodas”, segun-
do o CEO Thiago Iuga. "Com muita alegria e sucesso, 
fazendo parte do evento e revendo amigos que a lon-
go tempo não tínhamos o prazer de abraçar, por conta 
da pandemia. Quero parabenizar os organizadores do 
evento, a festa está linda, com pessoas que são termô-
metros do mercado e mais uma vez agradecer a opor-
tunidade de colaborar com o Fórum de GR”, destacou.
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OGrupo SURA reportou ao mercado os resul-
tados consolidados de 2021, que mostram 
uma recuperação acima do esperado, graças 
à resiliência dos negócios da Suramericana, 
o progresso da SURA Asset Management e 

a recuperação dos outros investimentos estratégicos do 
portfólio em Bancolombia, Grupo Nutresa e Grupo Argos.

As receitas operacionais aumentaram 19.0%, ou seja, 
um crescimento orgânico de USD 1,062 milhões num só 
ano, para um total de USD 6,638 milhões* e um cresci-
mento de 16.5% comparado ao resultado obtido em 2019, 
antes da pandemia. Isso foi impulsado pelo aumento de 
prêmios emitidos pela Suramericana, de comissões na 
SURA Asset Management e o bom desempenho do mé-
todo de participação em companhias associadas que ti-
veram um valor recorde, explicado principalmente pela 

Grupo SURA alcança 
receita consolidada de 
USD 407 milhões em 2021
Para 2022, o Grupo prevê um crescimento 
entre 10% e 15% em seu lucro líquido

redução em provisões de Bancolombia por menor risco na 
sua carteira de crédito.

“Os resultados obtidos ao fechamento de 2021 supe-
raram nossas expectativas de crescimento para todos os 
negócios da SURA e nos aproximam a níveis pré-pande-
mia. Além disso, refl etem o compromisso com a criação 
de valor para nossos acionistas e com o desenvolvimento 
harmônico da sociedade com uma visão de longo prazo. 
Seguiremos em 2022 acompanhando os esforços de ren-
tabilidade das Companhias do portfólio e suas iniciativas 
para entregar bem-estar aos latino-americanos”, afi rmou 
Gonzalo Pérez, Presidente do Grupo SURA.

Quanto aos gastos operacionais, houve aumento de 
15.7% no ano, explicados, principalmente, pela maior si-
nistralidade na Suramericana no marco da pandemia, que 
se aliviou parcialmente pelo controle de gastos adminis-
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trativos e efi ciências obtidas nas diferentes Companhias. 
Dessa forma, o lucro operacional consolidado cresceu 
59.2% até USD 685 milhões e o lucro líquido consolidado 
foi para USD 407 milhões, 4.5 vezes superior ao de 2020 
e equivalente a 89% da obtida em 2019. Por outro lado, 
o patrimônio líquido consolidado atingiu USD 7,853 mi-
lhões**, um avanço de 9.5%, impulsado pelo aumento do 
lucro líquido.

“O desempenho fi nanceiro de 2021 se aproxima a ní-
veis pré-pandemia. A boa dinâmica dos negócios, o fl uxo 
adequado de ingressos e manter o controle de gasto nos 
permitirá avançar em 2022 numa tendência favorável 
para gerar um retorno econômico por cima do custo do 
capital para nossos acionistas”, expressou Ricardo Jara-
millo, Vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios e 
Finanças do Grupo SURA.

De acordo com os planos de negócios, estima-se que 
ao fechamento de 2022 o Grupo SURA obtenha um cres-
cimento do lucro líquido consolidado entre 10% e 15% em 
comparação a 2021, o que permitiria que o retorno sobre 
o patrimônio líquido ajustado (ROE ajustado) aumentasse 
entre 8% e 9%.*

Destaques não fi nanceiros 
relevantes em 2021:

Como parte do desenvolvimento da sua estratégia, o 
Grupo SURA adiantou e acompanhou à suas fi liais em di-
versas iniciativas que são parte da sua gestão de capital 
humano, social e natural:

● Se estabeleceu um marco de atuação para a gestão 
dos riscos e oportunidades associados à mudança climá-
tica e se atualiza a Política de Investimento Sustentável, 
segundo as tendências globais;

● A estratégia de direitos humanos da Companhia e a 
exposição a riscos de direitos humanos de forma setorial 
foram defi nidas para gerenciar adequadamente potenciais 
violações de direitos humanos;

● As empresas do Grupo Empresarial SURA registra-
ram um total de 33.408 empregados e no último ano foi 
dada ênfase a preservação de empregos e em gerar opor-
tunidades para jovens: 42% de 5.279 contratações foram 
ocupadas por pessoas menores de 30 anos;

● A Fundação SURA na Colômbia celebrou 50 anos de 
existência e durante 2021 cresceu junto com 126 institui-
ções com as quais promoveu 95 iniciativas que benefi cia-
ram mais de 124 mil pessoas e cerca de 1,500 organiza-
ções;

● O Grupo SURA se mantém como a única companhia 
latino-americana na indústria de serviços fi nanceiros di-
versos incluída no índice mundial Dow Jones de Susten-
tabilidade de S&P. Além disso, conquistou a medalha de 
bronze no Anuário de Sustentabilidade 2022.

Desempenho das fi liais

SURA Asset Management (especialista em poupança 
para aposentadoria, poupança, investimento e gestão de 
ativos) acumulou 21.6 milhões de clientes em seis países 

da região e seus ativos sob gestão aumentaram 7.4%, para 
USD 142,163 milhões. Em 2021, registrou USD 810 mi-
lhões em receita operacional, 10.6% maior que em 2020.

Este resultado foi impulsionado, principalmente, pe-
las receitas de tarifas e comissões, que avançaram 11.8% 
no negócio de Poupança para Aposentadoria e 25.4% no 
segmento Poupança Voluntária, através de Investimen-
tos SURA (poupança voluntária para pessoas físicas) e 
SURA Investment Management (a plataforma regional 
para o segmento institucional). Ao todo, o lucro líqui-
do consolidado aumentou 45.3% e totalizou USD 167 
milhões. Vale destacar que em 2021, essa filial conti-
nuou sua desalavancagem com uma redução de dívida 
de USD 155.9 milhões.

Por sua vez, a Suramericana (especializada em se-
guros, tendências e riscos) fechou 2021 com um cresci-
mento de 16.5% em prêmios emitidos, as quais somaram 
USD 5,821 milhões, impulsados pelos crescimentos nos 
seus três segmentos de asseguramento: Vida (13.2%), 
Saúde (30.7%) e Gerais (10.9%). O anterior junto a um 
rigoroso controle de gasto administrativo alivia parcial-
mente o aumento da sinistralidade pela reabertura das 
economias e a pandemia. Durante 2021, a Suramerica-
na destinou USD 438 milhões a sinistros associados a 
covid-19, não obstante, graças ao avanço na vacinação, 
a sinistralidade mostra melhora nos segmentos de Vida 
e Saúde.

Assim, o lucro líquido foi de USD 18 milhões, 68.6% 
menor ao de 2020, impulsionado pelos rendimentos 
dos portfólios de investimentos. Finalmente, a Surame-
ricana fechou 2021 com reservas técnicas de USD 5,853 
milhões, que aumentaram 10.6% demonstrando sua 
força para cumprir suas obrigações com mais de 21.2 
milhões de clientes em nove países da região.

 Proposta de dividendo

O Conselho Diretivo do Grupo SURA levou para a 
Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, no último 
dia 25 de março, um dividendo ordinário de COP 784 
por ação, isto representa um crescimento de 30%, em 
comparação ao pago em 2021. Desta forma, a Compa-
nhia é consistente com seu objetivo de gerar valor aos 
acionistas, tendo em conta um crescimento anual com-
posto de 10% do dividendo ordinário desde 2002.

Reexpressão de cifras em dólares:*Cifras Estado de 
Resultados Integrais, à taxa de câmbio média de 2021: 
COP 3,743.09; **Cifras do Estado de Situação Finan-
ceira, à taxa de câmbio ao fechamento de 2021: COP 
3,981.16.

1. As declarações de divulgações futuras relaciona-
das ao Grupo SURA, Suramericana, SURA Asset Ma-
nagement e suas respectivas subsidiárias, foram feitas 
com base em premissas e estimativas da administração 
da Companhia. Para melhor ilustração e tomada de de-
cisão, os números são administrativos e não contábeis, 
por isso podem diferir daqueles apresentados por en-
tidades oficiais. O Grupo de Inversiones Suramericana 
não assume nenhuma obrigação de atualizar ou corrigir 
as informações contidas neste comunicado.
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Por Tatiane Pina

No dia 18 de março, o Sincor-SP reuniu a im-
prensa especializada na nova sede da enti-
dade para falar sobre as mudanças na nova 
gestão de Boris Ber. O encontro marcou a re-
tomada presencial das atividades e eventos 

e a liberação do uso de máscaras em locais fechados pelo 
Governo de São Paulo.

O presidente do Sincor-SP, Boris Ber, ressaltou que a 
entidade está à disposição da imprensa. “Sempre apoia-
mos a imprensa do setor de seguros e vamos continuar a 
fazer isso. Nosso espaço está disponível a todos, inclusive 
ao estúdio da TV Sincor-SP”.

Entre as pautas do encontro, Boris abordou sobre as as-
sistências 24h. O serviço tem um alto índice de reclamações 
dos segurados, e o presidente do Sincor-SP falou que a en-
tidade tem conversado com os representantes das segura-
doras a fi m de melhorar o atendimento. Com a pandemia, o 
mercado de seguros continuou em crescimento, com desta-
que para o seguro residencial, que hoje conta com cerca de 
11 milhões de residências seguradas, e as seguradoras têm 
buscado se adequar ao maior número de benefi ciários.

Guerra Rússia x Ucrânia
Outro assunto abordado é a possível falta de peças para 

automóveis devido a guerra que acontece entre Rússia e 
Ucrânia. Boris relatou alguns casos pessoais, alegando que 
o mercado já tem sofrido com os efeitos da guerra, que 
também trás outros problemas. Mas, ele acredita na resi-
liência do mercado, afi rmando que “o mercado é criativo”. 

Infl ação
Novamente citando que o mercado é criativo, Boris dis-

se que é necessário se adaptar às mudanças do mundo, e 
que acredita que todos terão que aprender a lidar com as 
oscilações de preços em diversos segmentos.

Promessas de campanha
A ideia é ter uma harmonia entre as entidades, com o 

Sincor-SP se posicionando mais fortemente no mercado. 
Boris ainda citou que a Susep já trocou alguns colegiados 
para o mandato do Alexandre Camillo. Falou ainda que 

algumas mudanças serão mais rápidas por serem mais 
fáceis, mas que outras levarão mais tempo a se cumprir, 
como o open insurance.

Além disso, ele cita que todos os projetos da entidade 
terão um conselheiro orientador e responsável pela ação. 
E, que todas as promessas de campanha terão uma pres-
tação de contas.

Nova identidade visual
Outro ponto abordado foi a nova identidade visual do 

Sincor-SP, abordada nas redes sociais e na nova lingua-
gem utilizada. As cores padrões continuam, mas Elaine 
Lisbôa, Coordenadora de Comunicação no Sincor-SP, ex-
plicou que a equipe de comunicação se adequa ao estilo do 
novo comandante. O site ganha novas colunas para identi-
fi car os diversos assuntos que serão abordados.

O coordenador de eventos, Juan Carlos Pereira, mos-
trou o ConectaCor, um fórum dentro do APP Sincor Di-
gital que vai possibilitar aos associados de enviar ques-
tionamentos sobre os mais diversos ramos de seguros. As 
perguntas passarão por uma curadoria e serão encami-
nhadas aos especialistas do Sincor-SP.

O programa “Direto e Reto” passará a se chamar “Sin-
corCast” e terá um rodízio da diretoria na participação e 
teve sua estreia em 6 de abril. Com a retomada das ati-
vidades, o Sincor-SP deve mesclar o presencial com o re-
moto. Devido a pandemia, muitos eventos foram feitos em 

Mudança na identidade visual e forma 
de se comunicar com os associados 
marca nova fase do Sincor-SP
Em coletiva com a imprensa especializada, Boris Ber repassa 
as novidades da entidade, com foco no relacionamento com o 
mercado e corretor de seguros
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AAme — plataforma financeira da America-
nas S.A. – oferece a contratação de seguro 
de vida com mensalidade a partir de R$ 5. 
O produto, desenvolvido em parceria com 
a Pulso Seguros e a MetLife contempla co-

bertura por morte, invalidez por acidente, assistência 
funeral, diária por internação hospitalar e assistência 
funeral para os beneficiários, sejam eles filhos, pais, 
sogros ou cônjuge. A oferta do seguro de vida comple-
menta o portfólio de produtos do hub de seguros da 
Ame, que já conta com seguro residencial, de celular, 
portátil, pet e dental.

O produto é válido para contratação por pessoas de 
18 a 60 anos, com reenquadramento etário após cin-
co anos da contratação, e não há qualquer variação de 
preço por atividade profissional. O valor de cobertura 
pode chegar a R$ 200 mil em caso de morte ou invali-
dez, para ser utilizado como o segurado quiser, e, além 
disso, o segurado concorre a um sorteio mensal de R$ 
10 mil. Para adquirir o serviço, basta acessar a área de 
“Seguros e planos”, disponíveis dentro do menu inicial 
do super app Ame Digital e selecionar “Seguro vida”. 
A contração dos planos é imediata e sem burocracia e 
o consumidor pode fazer o pagamento com cartão de 
crédito, saldo da conta Ame e até com o cashback re-
cebido em compras anteriores com a carteira digital.

“Estamos muito orgulhosos e entusiasmados com o 
lançamento da parceria com a Ame, que assim como 
nós da MetLife tem o objetivo de democratizar o aces-
so aos serviços financeiros e oferecer soluções que são 

essenciais na vida das pessoas. Desenvolvemos uma 
proposta simples, intuitiva e digital exatamente 

para este momento em que os clientes reconhe-
cem o valor do seguro para utilizar em vida e 

proteger a família. O objetivo é que o cliente 
tenha uma solução customizada e que cabe 
no bolso, além de contar com a proteção do 
seguro de vida em alguns minutos através 
do super app”, comenta Marcelo Tomei, di-
retor comercial da MetLife Brasil.

MetLife e Ame fi rmam parceria para 
comercialização de seguro de vida

O produto, desenvolvido 
em parceria com 
a Pulso Seguros, 

reforça estratégia 
de crescimento da 

plataforma 
fi nanceira da 

Americanas S.A 
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ACoface ajustou a sua projeção para o desem-
penho da economia brasileira em 2022. A 
previsão agora é de um crescimento de PIB de 
0,4% neste ano, ante expectativa anterior de 
estabilidade.

“Tivemos no começo de março a divulgação do PIB do 
ano passado, uma alta de 4,6% e um quarto trimestre um 
pouco melhor, uma expansão de 0,5%, em relação ao tri-
mestre anterior, levando a economia ao nível 0,5 acima do 
patamar pré-pandêmico do quarto trimestre de 2019. Isso 
acabou gerando também um carregamento estatístico de 
0,3%. Isso quer dizer que mesmo que a economia fi casse 
constante nos quatro trimestres deste ano, teríamos uma 
alta de 0,3%, o que nos levou a melhorar um pouco a es-
timativa do PIB, de estabilidade para uma alta de 0,4%”, 
afi rmou Patrícia Krause, economista-chefe da Coface 
América Latina, durante a apresentação sobre a “Atualiza-
ção do contexto macroeconômico global”.

No entanto, segundo a economista, a preocupação com 
a infl ação segue relevante. Na sua avaliação, embora o IPP 
em 12 meses (índice de preço ao produtor) tenha mostrado 
uma desaceleração nos últimos meses, a alta de preços das 

Coface prevê crescimento de 
0,4% para o PIB brasileiro
Segundo Patrícia Krause, economista-chefe da 
Coface América Latina, infl ação segue como uma 
das principais preocupações no país

commodities pode pressionar novamente o indicador. “O 
que alivia um pouco é a situação do câmbio, mas ainda sim 
as altas de preços de commodities no mercado internacio-
nal são bastante expressivas”, disse.

Patrícia destacou que a taxa de juros real positiva tem 
ajudado o desempenho do câmbio junto com o aumento 
de preço das commodities. Segundo ela, esse cenário, alia-
do à queda de mais de 10% na Bolsa em 2021- o que dei-
xou os ativos brasileiros mais atrativos para o investidor 
estrangeiro – contribui para a entrada de fl uxo de investi-
mento de curto prazo.

“É claro que o câmbio é sempre uma variável muito 
volátil. É um cenário muito incerto, é difícil saber se o 
câmbio vai se apreciar ainda mais. No segundo semestre, 
a gente tem alguns fatores adicionais de risco; então pode 
haver um viés de depreciação novamente”, ponderou.

Entre os fatores de risco, a economista destacou a con-
dução da política monetária dos países desenvolvidos, 
principalmente o comportamento do Fed, e as eleições 
presidenciais no Brasil. “Sabemos que a situação fi scal do 
país é um calcanhar de Aquiles. Então, no segundo semes-
tre, com a discussão de planos para a consolidação fi scal, 
podemos sentir uma volatilidade maior na taxa de câm-
bio”, acrescentou.

Cenário global de estagfl ação
Patricia também falou dos impactos da guerra entre a 

Rússia e a Ucrânia na economia global, que completou um 
mês na última semana. “A situação deteriorou-se muito e 
é difícil estimar possíveis resoluções e quando serão to-
madas. Agora, começa uma nova rodada de negociação na 
Turquia”, comentou.

Para a economista, as sanções impostas à Rússia foram 
mais severas que as esperadas – proibição de exportações, 
desconexão com o sistema SWIFT, congelamento das re-
servas -, o que acabou isolando o país.

“De um modo geral, o impacto é de queda na ativida-
de econômica global e de alta da infl ação. Se no começo do 
ano, já discutimos a preocupação com a infl ação no Brasil e 
no cenário global, ela ganhou ainda mais força por conta de 
a região Rússia – Ucrânia ser grande produtora de commo-
dities energéticas, agrícolas e minerais e possíveis novas in-
terrupções nas cadeias de suprimentos. Aí, vem o receio do 
cenário de estagfl ação, caracterizado por baixo crescimento 
do PIB e infl ação elevada, levando os Banco Centrais a re-
pensarem suas políticas de taxas de juros”, explicou.
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Diante do cenário imposto pela guerra, a Coface pro-
jeta que o crescimento da economia mundial desacelere 
para 3,6% em 2022, após uma alta de 5,6% estimada no 
ano passado. Segundo Patrícia, há ainda um viés de baixa 
por não ser possível saber por quanto tempo se estenderá 
o confl ito.

No caso dos Estados Unidos, a taxa de expansão do PIB 
deve cair de 5,6% em 2021 para 3,7% neste ano. A China 
terá uma desaceleração de 8,1% para 5,2%, no período.

Para a Zona do Euro, região fortemente impactada 
pelas tensões geopolíticas, o crescimento econômico pre-
visto pela Coface é 2,8% em 2022, ante os 4% estimados 
inicialmente. Segundo a economista, há vários canais de 
contágio na região, como o poder de compra impactando 
consumo das famílias, interrupções nas cadeias de supri-
mentos e sanções da Rússia, deterioração do sentimento 
econômico reduzindo os investimentos e a falta de gran-
des estímulos fi scais. “O impacto, médio, estimado é de 
uma queda de 1,2 p.p. para a taxa de crescimento e uma 
alta de 1,8 p.p. para a infl ação em 2022. No grupo de pa-
íses com maiores revisões de perspectiva de crescimento, 

temos o caso da Alemanha e da Itália por conta da maior 
dependência do gás natural da Rússia, em comparação 
com outros países”, acrescentou.

Já a América Latina não será poupada pela guerra, mas 
deve ser relativamente menos afetada. Segundo a econo-
mista, o fl uxo comercial entre os dois países e o mercado 
latino-americano é pequeno. Rússia e Ucrânia represen-
tam apenas 0,5% e 0,04%, respectivamente, do total das 
exportações da região. No caso das importações, as fatias 
são de 0,4% e 0,03%.

“Além de esses países não serem tão representativos, 
tem o fato da região ser benefi ciada pela alta dos preços 
das commodities, que não devem ter grandes difi culdades 
de realocação para outros mercados. Já nas importações o 
que chama atenção é a forte dependência de fertilizantes, 
do total importado pela América Latina da Rússia, 48% 
são fertilizantes. No Brasil, há uma preocupação do Minis-
tério da Agricultura e negociações com Canadá. Há indica-
tivos também que teremos um maior volume do Canadá, 
embora não seja claro se isso pode ser sufi ciente para a 
próxima safra”, completou.

“De um modo geral, 
o impacto é de 

queda na atividade 
econômica global e 
de alta da infl ação."
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VAI E VEM

Eduardo Álvarez é o novo Chief 
Growth Offi cer da VidaClass

Profi ssional traz seu know-how em tecnologia, saúde, 
startups e produtos para a healthtech

A VidaClass anuncia Eduardo Álvarez, para liderar a área comercial da plataforma, trazendo ênfase em tecnologia, marke-
ting e desenvolvimento de produtos. Formado em Direito e Administração de Empresas com especialização em fi nanças, 
ambos pela Universidad Pontifi cia Comillas (Espanha), Álvarez já trabalhou em 15 países e faz parte de vários grupos de 
investidores anjo. O executivo vem do Grupo NotreDame Intermédica (GNDI), onde atuou como diretor de Segmentos e 
Produtos, fazendo também avaliação de investimentos em startups de saúde. 

MDS anuncia a contratação 
de Davi Wu

Profi ssional assume o cargo de Diretor Executivo 
de Negócios Internacionais

Um novo passo importante é dado pela empresa ao anunciar a contratação do executivo Davi Wu. Especialista em rela-
ções internacionais, o profi ssional tem, em média, 20 anos de experiência no mercado chinês e cerca de 10 anos de atu-
ação direta na área de seguros. Wu já trabalhou na MDS entre 2012 e 2015 como Gerente de Novos Negócios e acumula 
passagens por grandes empresas do mercado segurador e de consultoria, a exemplo do Grupo Buritipar e da KPMG.
“É uma grande alegria receber o convite do José Manuel para retornar à casa na qual iniciei a minha trajetória em segu-
ros. Agradeço também ao Ariel Couto, que endossou a oportunidade e compactua com os planos e iniciativas que temos 
para a MDS junto ao cenário mundial”, destaca Wu.

Santander Auto anuncia novo CFO Gustavo Rodrigues será o líder da área fi nanceira a partir de março; 
movimento reforça os planos de crescimento da insurtech

A Santander Auto, seguradora digital especializada no ramo automotivo, informa que o especialista em fi nanças e gestão 
de negócios Gustavo Rodrigues é seu novo diretor executivo de fi nanças (CFO). A chegada de Rodrigues à liderança da 
área reforça as perspectivas de crescimento da seguradora.
Gustavo Rodrigues tem mais de 20 anos de experiência profi ssional em gestão de projetos e planejamento no setor de 
fi nanças. O executivo já trabalhou em empresas nacionais e multinacionais dos segmentos de energia, alimentos e be-
bidas. Nos últimos 8 anos, esteve à frente de diversas posições de liderança na área fi nanceira do segmento de seguros, 
tais como Diretor Financeiro da SulAmérica Auto e Diretor de Tesouraria e Real Estate da Allianz Brasil.

Aon nomeia Paula Ferreira como CEO de 
Resseguros para a América Latina

Pablo Muñoz assume como Chairman de Resseguros para a região e Líder 
Estratégico de Crescimento do Resseguro Facultativo Global

A Aon plc anunciou Paula Ferreira como Chief Executive Offi cer de Resseguros para a companhia na América Latina. 
Reportando-se a Andy Marcell, CEO Global de Resseguros, Paula, que foi anteriormente Líder de Crescimento de Resse-
guros da Aon e Presidente para a América Latina, conta com 13 anos na empresa e 26 anos no setor de resseguros. Em 
sua nova função, ela terá total responsabilidade em P&L, liderando e gerenciando recursos regionais - ao mesmo tempo 
em que formula estratégias de crescimento de clientes para a região - e fomentando produtos e serviços inovadores para 
ajudar os clientes a tomarem melhores decisões de negócios.

Thiago Schmidt é novo Head de 
Seguros da Sabemi Mudança integra os projetos de expansão da Sabemi para 2022

A Sabemi tem um novo Head de Seguros, responsável por todo o Brasil. O cargo agora passa a ser ocupado por Thiago 
Schmidt, que até então era responsável pela região Sudeste do país.
Schmidt assume o lugar antes ocupado pelo atual Diretor Executivo de Seguros da empresa, Rodrigo Pecoraro. Com 
mais de 16 anos de atuação no mercado, o executivo acumula experiência nas áreas comerciais e de relacionamento 
com canais de vendas. Como Head de Seguros, Schmidt levará para todas as regionais a experiência e os bons resultados 
alcançados no Sudeste, região pela qual foi responsável nos últimos 12 meses.

Tokio Marine apresenta 
novo Diretor de Tecnologia

Sergio Miotto assume o desafi o com foco em desenvolver inovações tec-
nológicas que benefi ciem os corretores e clientes da seguradora

A Tokio Marine anuncia Sergio Miotto como novo Diretor de Tecnologia. Com formação em Gestão de Sistemas da Infor-
mação e cerca de 20 anos de experiência profi ssional no mercado de seguros, Miotto iniciou sua trajetória na Companhia 
em 2016, contratado como Gerente de Tecnologia. Sua constante busca por inovações e soluções para a empresa e seus 
públicos fez com que recebesse uma promoção em 2019, assumindo como Superintendente de Tecnologia, e cerca de 
três anos depois, o executivo encara o novo desafi o como Diretor de Tecnologia.
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ATokio Marine apresenta um novo produto 
voltado a indústrias e empreendimentos 
comerciais de diversos segmentos. Com o 
Seguro de Riscos Ambientais – Instalações 
Fixas, a Companhia amplia o seu portfólio, 

no qual já consta uma opção de proteção do meio am-
biente relacionada ao transporte terrestre rodoviário. 
Com esse lançamento, o Segurado contará com a prote-
ção ambiental para acidentes que ocorram no local do 
risco e/ou migrem além dos limites físicos para a ativi-
dade segurada.

Esse novo produto está alinhado ao Tokio ESG, pilar 
estratégico da Seguradora que visa aumentar ainda mais 
as iniciativas sociais, ambientais e de governança, com 
foco nas melhores práticas empresariais. O seguro ofe-
rece aos contratantes diferenciais competitivos na busca 
de mercado de desenvolvimento sustentável e uma con-
sultoria em gerenciamento de riscos que, por meio de 
um diagnóstico prévio a aceitação do Seguro, tem o obje-
tivo de mitigar possíveis riscos como sanções por danos 
causados ao meio ambiente, gerando mais valor para o 
contratante investir no próprio negócio. E também for-
nece mais segurança sob a ótica da sustentabilidade da 
atividade ao longo do tempo.

Para o Diretor Executivo de Produtos Pessoa Jurí-
dica da Tokio Marine, Felipe Smith, o novo produto é 
resultado do compromisso da Companhia com as ques-
tões socioambientais. “Estamos sempre atentos às novas 
demandas da sociedade e buscamos desenvolver pro-
dutos que atendam às necessidades de nossos Clientes 
e exigências do mercado. Há uma tendência global na 
valorização das políticas socioambientais das empresas, 
que são percebidas como um importante ativo analisado 

Tokio Marine amplia portfólio de 
Seguro de Riscos Ambientais
Novo produto para Instalações Fixas 
incorpora as melhores práticas em ESG

pelos acionistas. O Seguro Riscos Ambientais – Instala-
ções Fixas permite que mais negócios sejam fechados com 
segurança não só para as partes envolvidas, como para o 
meio ambiente”, explica Smith.

Os objetivos da apólice de Riscos Ambientais são re-
embolsar os gastos de limpeza e remediação; ações emer-
genciais ambientais, salvamento e contenção de sinis-
tros, gastos com a defesa e assessoria jurídica ambiental, 
minimizando os efeitos de um eventual acidente ambien-
tal. A ocorrência inesperada de um evento de poluição 
ambiental pode gerar grandes prejuízos para a empresa 
e a sociedade.

Benefícios da contratação do Seguro 
Riscos Ambientais – Instalações Fixas

● Conscientização do Seguro Ambiental como instru-
mento econômico para o Desenvolvimento Sustentável;

● Inclusão do Seguro de Risco Ambiental como critério 
do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE, da B3)

● Continuidade dos Negócios em um mercado cada vez 
mais competitivo e com cobrança de indicadores fi rmes na 
fi losofi a ESG;

● Garantia de mais segurança ao investidor ou fi nan-
ciador sob a ótica da sustentabilidade da atividade ao lon-
go do tempo;

● Apoio à gestão sustentável da marca perante a socie-
dade civil;

● Diferencial competitivo na busca de mercado quanto 
ao compromisso sustentável;

● Redução do risco de sanções por danos causados ao 
meio ambiente, gerando mais valor para a Companhia in-
vestir no próprio negócio.
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Marcando o primeiro evento presencial do 
Sincor-SP em 2022, o Debate com a Supe-
rintendência da Susep, realizado em par-
ceria com o SindsegSP, aconteceu nesta 
segunda-feira (18/04), em São Paulo. Na 

ocasião, os presidentes Boris Ber e Rivaldo Leite recebe-
ram o superintendente Alexandre Camillo, o presidente da 
Fenacor, Armando Vergílio, o novo presidente da CNseg, 
Dyogo de Oliveira, que assume no fi m deste mês, e equipe 
da Susep, composta por Marcelo Rocha, Augusto Coelho, 
José Nagano e Carlos Queiroz.

O presidente do SindsegSP, Rivaldo Leite, abriu os tra-
balhos celebrando a retomada dos eventos presenciais. 
“Há muito tempo tínhamos a necessidade de um momen-
to especial, de voltar a nos reunirmos. Durante esses pou-
co mais de dois anos, trabalhamos exaustivamente para 
cumprir com o nosso papel de protetores e, são nessas cri-
ses que percebemos que a união é importante”, destacou.

Durante seu discurso, o presidente do Sincor-SP, Boris 
Ber, lembrou da relação com Camillo, quando o mesmo 
era presidente da entidade. “Por nove 
anos, eu e Camillo trocamos planos, fi -
zemos projeções, debatemos e, hoje, ter 
ele na Susep é um grande orgulho para 
todos nós do Sincor-SP. Que você possa 
trazer para o mercado, e para os corre-
tores, tudo aquilo que você se dispor a 
realizar”.

Dyogo de Oliveira ressaltou que o en-
contro com as entidades representa um 
momento de mudança, principalmente, 
com Camillo à frente da Susep. “Temos 
uma expectativa de que essa gestão da 

autarquia traga alívio e uma grande visão de futuro, de 
construir uma pauta que dê ao nosso setor a percepção e a 
relevância que ele tem”.

Armando Vergílio concordou e destacou que com uma 
nova gestão na Susep, renasce o diálogo com a autarquia 
e se inicia a construção de um novo mercado. “Temos que 
corrigir erros que foram cometidos. Este é um momento 
especial de alinhamento, nessa conjuntura que estamos 
vivendo. Se a sociedade não nos via muito bem, acredito 
que a pandemia veio para mudar isso. O comportamento 
do setor de seguros e, principalmente, do corretor de segu-
ros está mudando essa percepção da sociedade”.

Em seu discurso, Alexandre Camillo apresentou os 
diretores da Susep e acrescentou: “o que comprova nos-
sas intenções são nossas ações. E a nossa diretoria aqui 
presente é a constatação do diálogo, da nossa intenção de 
manter a conexão e as portas abertas com o setor”.

Marcelo Rocha, diretor 1 da Susep, é responsável pela 
regulação e supervisão de grandes riscos e resseguros, bem 
como da autorização e credenciamento das supervisiona-

Debate com a Susep reúne 
lideranças e reforça diálogo 
com o setor de seguros
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A Omint Seguros lança a campanha “Desbravando Fron-
teiras”, cujo objetivo é incentivar os corretores parceiros que 
comercializam o seguro viagem Omint por meio de premia-
ção de acordo com as suas vendas mensais. A ação acontece 
até o dia 30 de novembro de 2022.

Segundo o head de Seguro Viagem da Omint, Fábio Pes-
soa, para cada bilhete internacional emitido e embarcado, 
dentro do período vigente da campanha, o corretor ganhará 
R$ 30. Ao fi nal da jornada, os três primeiros colocados con-
correrão a prêmios de até R$ 15 mil.

“Nós mantemos um estreito relacionamento com os cor-
retores que comercializam o seguro viagem Omint e quere-
mos valorizar e reconhecer estes profi ssionais, que tiveram 
um último biênio muito afetado em decorrência da pande-
mia”, afi rma. “A campanha chega em um momento muito 
oportuno, com uma forte expectativa de reaquecimento do 
turismo internacional em decorrência do controle da pande-
mia”, complementa.

Para participar o corretor deve ser cadastrado na Omint e 
realizar o aceite da campanha pelo site ofi cial da ação. Confi -
ra o regulamento.

Flexibilização das restrições de viagens
A confi ança em realizar viagens internacionais tem au-

mentado com o avanço mundial da vacinação contra a Co-

vid-19 e a reabertura de fronteiras mundiais, sobretudo com 
uma maior fl exibilização das restrições. O Reino Unido, por 
exemplo, removeu no último dia 18 todas as condições re-
lacionadas à Covid-19 para a entrada em seus territórios.

“A decisão do Reino Unido cria uma tendência mundial 
de acelerar a retomada das viagens internacionais, que é 
uma das grandes responsáveis pelo aquecimento da eco-
nomia local”, afi rma Pessoa.

das, dos corretores de seguros e dos processos administra-
tivos sancionadores e dos processos de regimes especiais. 
“Vamos começar a verifi car as normas e a cumprir o plano 
de regulação. Temos a intenção de cumprir essa agenda da 
melhor forma possível.

O diretor 2, Augusto Coelho, fica responsável pela re-
gulação e supervisão de seguros massificados de danos, 
seguros de pessoas, previdência complementar aberta e 
capitalização, orientação ao consumidor e a promoção 
da educação financeira. “Vamos construir junto com 
o mercado um ambiente regulatório favorável e criar 

oportunidades para todo o setor”.
José Nagano, diretor 3, fi cará a cargo de fi scalizar as 

normas prudenciais, o Sistema de Registro de Operações, 
Open Insurance, bem como a supervisão de governança, 
estrutura de gestão de riscos, controles internos e preven-
ção à lavagem de dinheiro. “Os desafi os são retomar o di-
álogo, a fomentação do seguro, além de propor e apoiar o 
crescimento do setor”.

Já a diretoria 4 será liderada pelo coordenador Carlos 
Queiroz, que está em processo de nomeação e será respon-
sável pela supervisão, monitoramento e fi scalização das 
operações e do funcionamento das supervisionadas.

O superintendente ainda apresentou os dados mais re-
centes do setor de seguros, destacando o avanço de 11,8% 
em 2021. “Todo o trabalho do mercado e do entendimento 
de como deveríamos atender a sociedade é o refl exo desse 
crescimento do setor. Isto é para alertar o quanto ainda 
temos que fazer. Os corretores podem viver situações con-
fl ituosas e é preciso ter o entendimento que esses números 
se fazem possíveis graças à atuação desses profi ssionais”.

Sobre o futuro, Camillo lembrou os presentes que o 
mercado de seguros trabalha com muita transparência, 
concorrência e tecnologia. “Estamos levando uma estrutu-
ra organizacional que dará um atendimento muito melhor 
para todos os players do setor”.

Omint lança ação para premiar corretores
Campanha Desbravando Fronteiras vai premiar as 
vendas mensais até o dia 30 de novembro de 2022, 
com prêmios que podem chegar até a R$ 15 mil

“Todo o trabalho do mercado 
e do entendimento de como 
deveríamos atender a sociedade 
é o refl exo desse crescimento do 
setor.  Os corretores podem viver 
situações confl ituosas e é preciso 
ter o entendimento que esses 
números se fazem possíveis graças 
à atuação desses profi ssionais”
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AInFormaSeg é uma empresa brasileira que 
oferece para o mercado uma Plataforma in-
tegrada e inteligente para a Gestão de Segu-
rança Empresarial e Risco. Desenvolvida com 
metodologias reconhecidas de análise e de 

medição dos riscos (Mosler, SWOT, Matriz de Risco entre 
outras) e com sistema de gestão de qualidade PDCA, for-
necendo ao Gestor de Segurança e Risco o que há de mais 
moderno e apropriado para o desenvolvimento das ativi-
dades relacionadas à segurança e riscos corporativos, com 
alcance dos atores estratégicos, táticos e operacionais.

Tratar dados e informações, convertendo-os em co-
nhecimento é a vocação da Plataforma InFormaSeg. Dis-
ponibilizar ferramentas que congreguem e tratem os inci-
dentes, acidentes, ocorrências, não conformidades e ainda 
disponibilizar um amplo e apropriado ambiente para ela-
boração de auditorias de segurança, análises de riscos, 
inspeções de riscos, SLA´s, KPI´s e atividades de rotina, 
como a ronda, são outros diferenciais do InFormaSeg.  

A Plataforma InFormaSeg foi concebida para gerar de-
zenas de gráfi cos e indicadores, sendo possível potenciali-
zar a geração de outros indicadores. 

Possuindo um sistema de busca de informações e um 
banco de dados que coleta os dados de forma segmentada, 
a Plataforma gera informações concisas e precisas sobre as 
movimentações diárias e de rotina, facilitando a visualiza-
ção, o controle e a tomada de decisões da Alta Gestão de 
Segurança e Risco.

Relacionamos aqui algumas vantagens 
da Plataforma InFormaSeg:

• Controle de Follow-ups;

• Dashboard com indicadores e gráfi cos atualizados 
em tempo real;

• Gerenciamento das Ocorrências, Incidentes e Aci-
dentes;

• Gerenciamento efi caz das Auditorias de Segurança;

• Gerenciamento apropriado das Análises de Riscos;

• Apontamento de Gaps e de áreas de oportunidade 
de melhorias;

• Gerenciamento das SLA´s e KPI´s;

• Planejamento efi caz com foco na redução dos riscos;

• Criação de históricos e relatórios em banco de dados.

A Plataforma InFormaSeg pode ser utilizada atra-
vés de Smartphone, tablet ou desktop. Tanto a coleta 
de dados, a inserção de dados e geração de indicado-
res podem ser feitos em tempo real, nos padrões mo-
bile e responsivo.

Tratar dados e informações, convertendo-os em conhecimento 
é a vocação da Plataforma InFormaSeg

InFormaSeg disponibiliza aos seus 
usuários uma Plataforma que facilita 
o trabalho da Gestão de Risco
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Quer saber mais?
Fale com o seu Corretor.

Este Seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S/A — CNPJ 33.164.021/0001-00 — Código SUSEP n° 06190. Tokio Marine Residencial Processo SUSEP 
no 15414.100910/2004-39 e Tokio Marine Residencial Fácil Processo SUSEP no 15414.100910/2004-39 . O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da 
Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Consulte as Condições Gerais do produto ou serviço disponíveis em www.tokiomarine.com.br.  
Central de atendimento, para tirar dúvidas, consultas e informações adicionais: 0300 33 86546. Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,  
das 8 às 20 horas. Ouvidoria, para reclamações: 0800 449 0000. Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30. Abril/2022

tokiomarine.com.br 
/TokioMarineSeguradora
(11) 99578-6546 
tokiomarineseguradora

TOKIO MARINE

RESIDENCIAL

Só o Seguro Tokio Marine Residencial vem  
com a Cobertura Resolvedora. Isso significa 
que, de problemas na fechadura à perda de 
bens do imóvel, ele Resolve.

SEGURO
TOKIO MARINE  
RESIDENCIAL

RESOLVE

Cobertura contra 
roubo e incêndio

Assistência 24h com encanador, 
eletricista, chaveiro e muito mais

Aumente a sua comissão  
com a campanha Ganho Extra
Residencial até 31/07. 

Parcelamento sem juros 
que não compromete 
o limite do cartão

E se a pia
entupir?

Uma Seguradora
completa pra você

ir mais longe.
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