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EVENTO DE GRANDE ENVERGADURA

Em um país como o Brasil, o mercado segurador en-
frenta desafios com a mesma frequência como em 
outras economias ao redor do mundo. A ativida-
de seguradora adaptou-se à disseminação do vírus 
SARS-CoV-2 e, como exemplo fantástico de resiliência 
e disrupção, conseguiu superar as adversidades iniciais 
e continuou em ritmo crescente, embora em velocida-
de um pouco inferior ao advento novo coronavírus. 
Mesmo com a nova variante, a Ômicron, o mercado dá 
mostras de sua força, a vacinação continua célere e um 
novo cenário da estabilização do contágio está próxi-
mo. Com essa informação, a Fenacor, em parceria com 
o Sincor São Paulo, realiza o 22º Congresso Brasileiro 
dos Corretores de Seguros em Campinas (SP), um dos 
municípios paulistas mais pujantes do Estado. 
Há a expectativa de um grande congresso, a contar 
pelo time renomado de palestrantes que irão se apre-
sentar. Com os devidos cuidados sanitários, a Exposeg 
reunirá algumas das maiores seguradoras, que mos-
trarão seus produtos e novidades aos corretores. Em 
sua edição nº 40, Insurance Corp brinda os leitores 
com um "Caderno Especial sobre o Congresso", com 
matérias de interesse, incluindo a programação de um 
dos eventos mais aguardados pelos profissionais. 
Em sua matéria de capa, IC traz a expertise da Europ 
Assistance Brasil (EABR). A empresa empunha uma 
bandeira das mais importantes: liderar um movimen-
to de democratização das assistências para a popula-
ção que não possui acesso a esse tipo de serviço. É algo 
inédito, convenhamos. “O crescimento pela busca de 
produtos que facilitem a vida dos clientes se apresen-
ta como a oportunidade ideal para colocar em prática 
ideias inovadoras e transformar a realidade do setor 
de seguros”, afirmou na reportagem Newton Queiroz, 
CEO da EABR e da CEABS Serviços.
Na sua tradicional seção “Diálogo”, a revista entrevis-
tou a vice-presidente executivo do Seguro PASI, Fa-
biana Resende. A executiva é responsável pelas áreas 
comercial, de operações, desenvolvimento de no-
vos produtos e tecnologia, entre outros segmentos 
estratégicos ligados ao produto. Sem dúvida, uma 
mulher de destaque no setor.
Nesta edição, apresentamos os principais objetivos 
dos quatro presidentes eleitos nas federações que 
compõem a CNseg – FenSeg, FenaPrevi, FenaSaú-
de e FenaCap e demais matérias de repercussão.
Boa leitura!

ONE MAJOR EVENT

In a country like Brazil, the insurance market faces 
challenges with the same frequency as other eco-
nomies around the world. The insurance activities 
have adapted to the spread of the SARS-CoV-2 vi-
rus and showing fantastic resilience and disrup-
tion, they have managed to overcome initial setba-
cks and keep at an increasing pace, albeit at a speed 
that is slightly lower than before the onset of the 
coronavirus pandemic. 
Even with the new Ômicron variant, the market is 
still showcasing its strength, as vaccination continues 
fast and infection stabilization on the horizon. With 
this information in hand, Fenacor, in partnership 
with Sincor São Paulo, holds the 22nd Brazilian Con-
vention of Insurance Brokers in Campinas (SP), one 
of the most thriving cities in the State of São Paulo. 
Expectations of a great convention are high, if only 
for the renowned team of speakers who will be fea-
tured. Following safety protocols, Exposeg will bring 
together some of the largest insurance companies to 
show their products and share their news with broke-
rs. Currently in its 40th issue, Insurance Corp offers 
readers a Special Section on the Convention, with 
several articles of interest, including the schedule of 
one of the most awaited events for professionals. 
In our cover story, IC brings the expertise of Europ 
Assistance Brasil (EABR). The company has one of 
the most important goals: to lead a movement to 
democratize assistance to population that still does 
not have access to this type of service. It’s an unpre-
cedented move. ‘Growing demand for products that 
make life easier for customers is an ideal opportu-
nity to put innovative ideas into practice and trans-
form the reality of the insurance sector’, says Newton 
Queiroz, CEO of EABR and CEABS Serviços.
In our classic ‘Dialogue’ section, the magazine in-
terviewed Seguro PASI Executive Vice President, 
Fabiana Resende. The executive is responsible for 
the commercial, operations, product development 
and technology departments, among other strate-
gic segments related to products. Without a doubt, 
she is a prominent woman within the  sector.
In this edition, we present the main goals of the four 
presidents elected for the Federations that make up 
the CNseg – FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde and Fe-
naCap, as well as other relevant articles.
Good reading!

MESSAGE TO THE MARKET
MENSAGEM AO MERCADO
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Iniciamos o ano entre-
vistando com exclu-
sividade Fabiana Re-
sende, vice-presidente 
executiva do Seguro 
PASI. Antes de assumir 
este cargo, ela atuou 
na companhia como 
gerente de marketing 
e diretora executiva. 
Fabiana é graduada em 
Administração de Em-
presas com ênfase em 
Finanças, pelo IBMEC, 
iniciou sua carreira 
atuando no mercado 
de capitais e conso-
lidou sua carreira no 
PASI onde está há 16 
anos. Em 2020, relatou 
sua trajetória triunfan-
te, na Antologia “Mu-
lheres no Seguro”, pela 
Editora Leader.  

Insurance Corp – Fa-
biana, como foi lidar 
com a pandemia e ad-
ministrar os riscos e 
sua equipe? 
Fabiana Resende - A 
pandemia mudou com-
pletamente a rotina de nossa empresa e dos colabo-
radores do PASI. Para garantir a segurança de nossa 
equipe, adotamos imediatamente o modelo de home 
office para todos os funcionários e desativamos qual-
quer atividade presencial. O ponto mais delicado desse 
processo, foi preparar as pessoas para uma adaptação 
muito rápida às mudanças que chegaram. Processos 
foram acelerados de uma forma absurda e conduzir 
toda empresa, para uma nova página em curto prazo 
e diante de um período de tanta instabilidade emo-
cional, foi meu maior desafio durante a pandemia.

We have started the year 
by having an exclusive 
interview with Fabiana 
Resende, Seguro PASI 
‘s Executive Vice-Presi-
dent. Prior to taking on 
this role, she served in 
the company as Marke-
ting Manager and Exe-
cutive Director. Fabiana 
has a degree in Business 
Administration  from 
IBMEC with a major in 
Finance, and started her 
career working in the 
securities market, fur-
ther consolidating her 
career at PASI, where 
she has been for 16 ye-
ars. In 2020, she descri-
bed her successful story 
in the anthology ‘Wo-
men in Insurance’ from 
Editora Leader.

Insurance Corp – Fabia-
na, what was it like dea-
ling with the pandemic 
and managing the risks 
as well as your team? 
Fabiana Resende - The 
pandemic has comple-

tely changed the routine of our company and  PASI 
employees. To ensure the safety of our team, we im-
mediately switched to the home office work- model 
for all employees and canceled any face-to-face ac-
tivities. The most delicate point in this process was 
to train our employees to adapt very quickly to the 
changes that came. Our processes were swiftly accele-
rated, and to lead the whole company to a new stage 
in the short term, and doing so in face of a period of 
so much emotional instability, was my biggest chal-
lenge during the pandemic.

Fabiana: “A Central de Amparo PASI foi serviço mais consumido 
pelos segurados durante a pandemia e nosso maior diferencial”
Fabiana: ‘PASI Support Center was the service policyholders used the 
most during the pandemic, and it was our biggest differential’

'The main challenge will be 
to maintain the growth pace'

“O principal desafio será manter 
o ritmo de crescimento”

DIÁLOGO

Por/by: Márcia Kovacs
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IC – Qual foi o produto da companhia que mais im-
pactou e auxiliou os segurados durante a pandemia? 
FR - Sem dúvida a Central de Amparo PASI foi o 
nosso serviço mais consumido pelos segurados 
durante a pandemia e nosso maior diferencial de 
destaque para as empresas clientes e novos contra-
tantes. Possuímos uma central de atendimento ex-
clusiva, que atua em todo o Brasil e presta atendi-
mento personalizado aos segurados e suas famílias, 
7 dias por semana, que possui profissionais alta-
mente capacitados e especializados. Desde o início 
da pandemia, contabilizamos 9.200 atendimentos 
realizados pela Central, sendo que 70% foram de 
atendimentos psicológicos.

IC – Quais as novidades que vocês pretendem 
apresentar ao mercado neste ano? 
FR - Nosso planejamento está focado em continu-
armos os investimentos em novas plataformas e 
soluções tecnológicas que trazem mais facilidade e 
agilidade para a rotina do corretor, clientes e segu-
rados. Já estamos com previsão neste ano, do lan-
çamento do Amparo Funeral Sênior, que atenderá 
um público excluído da maior parte das apólices de 
seguro de vida. Iniciamos também a reestruturação 
do Agrovida, voltado para trabalhadores rurais e 
do PASI Gold que tem foco em atender as empresas 
com exigências de capitais segurados mais elevados. 

IC – Como tem sido a aceitação dos corretores na 
transformação digital do novo modelo de comer-
cialização da companhia? 
FR - Tínhamos a nossa contratação toda feita no 
tradicional modelo de papel assinado, porém em 
2017 iniciamos a comercialização de forma total-
mente digital, com o lançamento do Seguro Esta-
giários PASI. Desde então já são vários produtos 
comercializados somente on-line através da plata-
forma dos Seguros Imediatos, e em 2021 consoli-
damos nossa comercialização seguros coletivos VG 
ou AP para as empresas, de forma 100% digital. Isso 
foi um divisor de águas na história da empresa e a 
receptividade por parte dos corretores foi enorme, 
conseguimos de forma rápida a transição digital.

IC – Com sua experiência, como vislumbra o ce-
nário para o setor de seguros em 2022? 
FR - O ano de 2022 será em geral um ano desafiador 
pela instabilidade política e econômica prevista, e 
que já começa a ser vivenciada. Teremos também 
o desafio de administrar esta nova fase da pande-
mia, com novas variantes, causando um cenário de 
incertezas. Porém acredito que para vários ramos 
do mercado segurador, haverá muitas oportunida-
des de crescimento e inovação. O principal desafio 
para 2022 será o de manter esse ritmo de cresci-
mento e lançamentos, tanto de produtos quanto de 
ferramentas tecnológicas. 

IC – Which of the company’s products has impacted and 
helped policyholders the most during this pandemic? 
FR - Without a doubt, the PASI Support Center was 
the service policyholders used the most during the 
pandemic, and it was our biggest differential for 
client companies and new hirers. We have an exclu-
sive customer support service which operates throu-
ghout Brazil, offering individualized service to poli-
cyholders and their families, 7 days a week, by highly 
trained and specialized professionals. Since the be-
ginning of the pandemic, we have had 9,200 support 
requests responded  by our Center, 70% of which were 
for psychological support.

IC – What novelties do you intend to present to the 
market this year? 
FR - Our plan is to further invest in new platforms and 
technological solutions that bring more ease and agility 
to the day-by-day of brokers, clients and policyholders. 
We are already planning to launch the Senior Fune-
ral Support later this year, focused on serving a public 
that is frequently excluded from most life insurance 
policies. We have also started restructuring Agrovida, 
aimed at rural workers, and PASI Gold, which serves 
companies with higher insured capital requirements. 

IC – How have brokers accepted the digital transfor-
mation of the company’s new sales model? 
FR - We had all our contracts signed on paper, but in 
2017 we started deal products completely online, star-
ting with the launch of the PASI Internship Insuran-
ce. Since then, several products have been sold only 
online through the Immediate Insurance platform, 
and in 2021 we consolidated our marketing of life and 
personal hazard collective insurance for companies, 
in a 100% online model. This was a watershed in the 
company’s history and the brokers’ response was ex-
cellent, so we quickly managed to switch to an online 
model.

IC – With your vast experience, what do you envision 
for the landscape of the insurance sector in 2022?
FR - The year 2022 will be a challenging year in ge-
neral due to the expected political and economic ins-
tability, which we have already begun to experience. 
We will also have the challenge of dealing with this 
new phase of the pandemic, with new variants which 
cause a lot of uncertainty. However, I believe that for 
various branches of the insurance market there will be 
many opportunities for growth and innovation. The 
main challenge for 2022 will be to maintain this rate 
of growth and launch both new products and techno-
logical tools. 

DIALOGUE
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Strong entity’s leadership
Nome de peso no comando da entidade

No dia 30 de abril to-
mará posse como o 
novo diretor-presiden-
te executivo da Confe-
deração Nacional das 
Seguradoras (CNseg), 
o economista e ex-mi-
nistro Dyogo Henri-
que de Oliveira para 
um mandato de três 
anos. Ele irá suceder a 
Marcio Coriolano que 
havia formalizado an-
tecipadamente a sua 
decisão de não prosse-
guir à frente da Direto-
ria Executiva. O nome 
de Dyogo será referen-
dado as eleições que 
acontecem neste dia 9 
de março.
As lideranças do setor 
de seguros decidiram 
por chapa única para o 
pleito do Conselho Di-
retor da Fenaseg e da 
CNseg, que prevê con-
dução da maioria dos 
membros do atual mandato. Como presidente do 
Conselho foi indicado Roberto de Souza Santos, di-
retor-presidente e de Relações com Investidores da 
Porto Seguro. Ele contará com três vice-presiden-
tes, mais quatro vice-presidentes natos que são os 
presidentes das federações associadas e 17 diretores 
do colegiado superior.
Natural de Araguaína, Tocantins, o economista Dyo-
go possui extenso currículo e experiência de gestão 
nas áreas pública e privada, incluindo amplo conhe-
cimento do sistema de seguros privados. Foi titular 
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão no governo de Michel Temer. É graduado e 
mestre em ciências econômicas pela Universidade 
de Brasília (UNB) e especialista em políticas públi-
cas e gestão governamental pela Escola Nacional de 
Administração Pública (Enap). Na área de seguros, 
ocupou a presidência do Conselho de Administra-
ção do IRB Brasil Resseguros, entre 2008 e 2011, e 
do Conselho de Administração da Fundação de Pre-
vidência Complementar do Servidor Público Fede-
ral, de 2012 a 2016.

On April 30th, econo-
mist and former minis-
ter Dyogo Henrique de 
Oliveira will take office 
as the new CEO of the 
National Confederation 
of Insurance Companies 
(CNseg). He will succeed 
Marcio Coriolano, who 
had previously annou-
nced his decision not 
to continue leading the 
Executive Board. Dyo-
go’s appointment will 
have to be confirmed in 
the elections to take pla-
ce this March 9th.
The leaders of the in-
surance sector decided 
on a single-candidate 
slate in the election for 
the Board of Directors 
of Fenaseg and CNseg, 
and the majority of the 
members of the current 
term are to be reappoin-
ted. Roberto de Souza 
Santos, CEO and Inves-

tor Relations Officer at Porto Seguro was appointed 
as Chairman of the Board. He will be aided by three 
vice-presidents, by four other vice-presidents who are 
presidents of associated federations, and  by 17 direc-
tors of the higher committee.
Born in Araguaína, Tocantins, economist Dyogo has 
an extensive curriculum and vast management expe-
rience in the public and private sectors, which inclu-
des his extensive knowledge of the private insuran-
ce system. He was head of the Ministry of Planning, 
Development and Management under president Mi-
chel Temer. He holds a degree and a master’s degree 
in economics from the University of Brasília (UNB) 
and a specialization degree in Public Policy and Ma-
nagement from the National School of Public Admi-
nistration (Enap). In the insurance sector, he served 
as chairman of the Board of Directors at IRB Brasil 
Resseguros between 2008 and 2011, and of the Board 
of Directors at the Federal Public Servants Comple-
mentary Pension Plan Foundation from 2012 to 2016.

Dyogo possui extenso currículo e experiência de gestão nas áreas 
pública e privada
Dyogo has an extensive curriculum and vast management experience 
in the public and private sectors

CNSEG CNSEG

M
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Quem tem Porto 
Seguro Saúde,
tem mais do
que um produto,
tem uma 
oportunidade
de crescimento.

Com o Porto Seguro
Saúde, seu portfólio
tem acesso a nossos
melhores serviços:

Apoio comercial durante todo
o processo de venda.

Serviços de atendimento com qualidade.

Comissionamento atrativo.

Seguro Saúde com abrangência em SP e RJ
e Seguro Odonto com abrangência nacional.

Qualidade Porto Seguro.

Ofereça os produtos Porto Seguro Saúde para seus clientes
Em caso de dúvidas, procure seu gerente comercial ou acesse  www.portoseguroeducacao.com.br
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Worldwide disasters have been exponential
Catástrofes no mundo foram exponenciais

Estudo recente di-
vulgado pela Mu-
nich Re aponta que 
desastres naturais 
em 2021, entre fu-
racões, tornados, 
tempestades tropi-
cais e terremotos, 
causaram perdas 
21 maiores que nos 
vinte anos anterio-
res em todo o pla-
neta. O volume de 
perdas totalizou 
US$ 280 bilhões. 
Esse número foi 
maior comparado 
a 2020 (US$ 210 bi-
lhões) e 2019 (US$ 
166 bilhões). Por outro lado, as perdas seguradas no 
ano anterior somaram US$ 120 bilhões, superando os 
dados de 2020 (US$ 82 bilhões) e 2019 (US$ 57 bilhões).
Os Estados Unidos responderam por uma parcela bas-
tante expressiva das perdas por desastres naturais no 
ano passado – cerca de US$ 145 bilhões – dos quais 
cerca de US$ 85 bilhões foram segurados, segundo 
estudo da Munich Re. O furacão Ida, que devastou o 
estado da Luisiana, no final de agosto e início de se-
tembro, foi considerado o desastre mais o oneroso do 
ano, com perdas globais de US$ 65 bilhões (perdas se-
guradas de US$ 36 bilhões).
Ainda segundo a resseguradora alemã, na Europa, 
inundações repentinas após chuvas extremas causa-
ram perdas de US$ 54 bilhões (46 bilhões euros). O 
desastre natural mais caro aconteceu no oeste da Ale-
manha. Inundações destruíram edifícios. Foram re-
gistrados danos graves à infraestrutura, sobretudo o 
comprometimento de pontes e estradas.
As imagens dos desastres naturais de 2021 são pre-
ocupantes, na análise do membro do Conselho de 
Administração da Munich Re, Torsten Jeworrek. 
“As sociedades precisam se adaptar urgentemente 
aos crescentes riscos climáticos e tornar a prote-
ção do clima uma prioridade”, conclama. Já o Chief 
Climate and Geo Scientist da Munich Re e chefe da 
Climate Solutions Unit, Ernst Rauch, alerta: “As es-
tatísticas de desastres de 2021 são terríveis porque 
os eventos extremos provavelmente se tornarão 
mais frequentes ou mais graves como resultado das 
mudanças climáticas”.

A recent study re-
leased by Munich 
Re indicates that 
natural disasters 
in 2021, including 
hurricanes, torna-
dos, tropical storms 
and earthquakes, 
caused worldwide 
losses that were 21 
times greater than 
those in the pre-
vious twenty ye-
ars. The volume of 
losses totaled US$ 
280 billion. That 
number was hi-
gher when compa-
red to 2020 (US$ 

210 billion) and 2019 (US$ 166 billion). On the other 
hand, insured losses in the previous year totaled US$ 
120 billion, surpassing the numbers for 2020 (US$ 82 
billion) and 2019 (US$ 57 billion).
The United States accounted for a very significant sha-
re of the losses from natural disasters last year – about 
US$ 145 billion – out of which about US$ 85 billion 
were insured, according to a study by Munich Re. Hur-
ricane Ida, which devastated the state of Louisiana in 
late August and early September, was considered the 
most costly disaster of the year, with global losses of 
US$ 65 billion (US$ 36 billion in insured losses).
Also according to the German reinsurer, in Europe, 
flash floods after extreme rains caused losses of US$ 
54 billion (46 billion euros). The costliest natural di-
saster happened in western Germany, where floods 
destroyed buildings, and serious damage to infras-
tructure was recorded, especially to bridges and roads.
The images of the natural disasters of 2021 are wor-
rying, according to the member of the Management 
Board of Munich Re, Torsten Jeworrek. ‘Our societies 
urgently need to adapt to growing climate risks and 
make climate protection a priority’, he alerts. Munich 
Re’s Chief Climate and Geo Scientist, and head of the 
Climate Solutions Unit, Ernst Rauch, warns: ‘The 2021 
disaster statistics are dire because extreme events are 
likely to become more frequent or more severe as a 
result of climate change.’

Furacão Ida causou danos graves à infraestrutura de Luisiana 
Hurricane Ida caused severe damage to Louisiana’s infrastructure 
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+ 55 mil
Rastreadores conectados
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Women on the forefront are more and more common
Protagonismo que se evidencia a cada dia

Quando a Organi-
zação das Nações 
Unidas (ONU) ins-
tituiu o Dia Inter-
nacional da Mu-
lher há 45 anos, 
a sociedade cla-
mava por um de-
bate mais claro 
sobre igualdade e 
direitos da força 
feminina no atu-
al cenário e suas 
conquistas sociais 
e políticas. Em 8 
de março de 1977, o 
mundo reconhecia 
esse papel, pois a 
mulher começava 
a ocupar um espaço importante em vários setores 
da atividade humana, porém ainda longe de marcar 
território onde quer que estivesse.
Mais de quatro décadas se passaram e a mulher refor-
ça sua representação frente à hegemonia masculina. 
Na economia, sua presença é marcante. São verda-
deiras heroínas do dia a dia – ora são trabalhadoras 
exemplares no setor público ou privado, ora exercem 
o papel de executivas de ponta e lideram com ma-
estria as empresas. Também são chefes de família, 
donas de casa e, sobretudo, mães. 
Em tempos difíceis e desafiadores, com a eclosão da 
pandemia da covid-19, se sobressaíram (e se sobressa-
em) na área da saúde salvando vidas. Segundo dados 
do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), 
no planeta, mais de 70% dos trabalhadores deste setor 
são mulheres que estão na linha de frente em estabe-
lecimentos de saúde, clínicas e hospitais. Além de pre-
servar vidas, cuidam das comunidades às quais estão 
inseridas e mantêm as famílias unidas frente ao caos.
Em 2021, o Conselho Nacional de Secretarias Munici-
pais de Saúde revelou uma estatística interessante com 
base em resultados do IBGE. No Brasil, profissionais 
femininas respondem por 65% dos postos de trabalho 
ocupados no setor público e privado de saúde, poden-

When the United 
Nations (UN) esta-
blished Internatio-
nal Women’s Day 
45 years ago, the 
society called for 
a clearer debate 
on equality and ri-
ghts of the female 
workforce within 
their contemporary 
landscape and their 
social and political 
accomplishments. 
On March 8, 1977, 
the world recogni-
zed women’s role, as 
they began to occu-
py important spaces 

in various branches of human activity, although they 
were still far from fully standing their ground wherever 
their endeavors led them.
More than four decades have passed, and women have 
progressively strengthened their representation in the 
face of male domination. In the economy, their presen-
ce is remarkable. They are the true day-to-day heroines 
– sometimes they are exemplary workers in the public 
or private sector, sometimes they assume the role of top 
executives, masterfully leading companies. They are also 
heads of families, housewives and, above all, mothers. 
In these difficult and challenging times, with the outbre-
ak of the Covid-19 pandemic, they have excelled in the   
health sector, saving lives. According to data from the 
United Nations Population Fund (UNFPA), more than 
70% of global health workers are women who are on the 
front-line in health facilities, clinics and hospitals. In ad-
dition to helping save lives, they take care of the commu-
nities of which they are a part and keep families together 
amidst the chaos.
In 2021, the National Council of Municipal Health De-
partments revealed interesting data based on the IBGE 
[Brazilian Institute of Statistics] surveys. In Brazil, female 
professionals account for 65% of the jobs in the public 
and private health sector, with a participation rate of 

O papel da mulher no setor de seguros ganha ainda mais relevância nos dias de hoje
The role of women in the insurance sector gains even more prominence these days

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

O papel das profissionais de vários matizes e ocupação gradativa de espaços é reflexão necessária 
We need to think about the role of professionals from different realities and the gradual occupation of spaces 

Por/by: Carlos Alberto Pacheco
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INTERNATIONAL WOMEN’S DAY

do ultrapassar 90% de participação em carreiras como 
Fonoaudiologia, Nutrição e Serviço Social.
De acordo com a Confederação Nacional das Segura-
doras (CNseg), as mulheres também representam mais 
da metade do total de profissionais em atividade no se-
tor de seguros, cujo desempenho tem sido notável no 
sentido de desonerar o governo de gastos para o am-
paro à sociedade durante a pandemia. O seu protago-
nismo inclusive é evidenciado por cargos de direção 
que ocupam em algumas das principais companhias 
do País e do mundo.
Mediante esta realidade e comprometida com as me-
lhores práticas de diversidade e inclusão de talentos na 
carreira de seguros, a própria CNseg comemora anual-
mente, desde 2019, o Dia da Diversidade e Inclusão no 
Setor de Seguros todo o dia 25 de setembro. Diversida-
de e inclusão são dois temas que se incorporaram na 
ordem do dia das seguradoras e servem de profunda 
reflexão dos principais players. 

Obras singulares

Nos últimos anos, o papel feminino no setor foi alvo 
de pesquisas e análises. Em 2019, a Escola de Negócios 
e Seguros (ENS) lançou o terceiro estudo Mulheres no 
Mercado de Seguros no Brasil, assinado pelo economis-
ta Francisco Galiza e pela diretora de Ensino Técnico 
da entidade, Maria Helena Monteiro. Duas conclusões 
bastante animadoras podem se extrair da obra: a pri-
meira é que um em cada quatro executivos de segu-
radoras é mulher – proporção esta mais vantajosa em 
relação a cenários anteriores. E a segunda conclusão 
ratifica a informação revelada pela CNseg dois anos 
depois: as mulheres são maioria nas seguradoras (55%). 
Hoje, este percentual pulou para 57,5%.
Já em novembro de 2020, a Editora Leader lançou o 
livro Mulheres do Seguro, chamando a atenção para 
um assunto palpitante: a equidade de gênero. A obra 
é recheada por 30 depoimentos de profissionais, exe-
cutivas e empreendedoras, acompanhados dos seus 
perfis, que atuam nas principais cidades brasileiras. As 
coautoras narram suas trajetórias até atingir o sucesso 
profissional e o equilíbrio na vida familiar e pessoal. A 
coordenação do livro coube à Regina Lacerda, CEO da 
Rainha Seguros, e Andréia Roma, CEO da editora.
O depoimento das mulheres e suas trajetórias profis-
sionais no mundo dos seguros comprovam o valor in-
questionável de suas atuações para o desenvolvimento 
não só das empresas, mas da economia como um todo. 
O caminho para a equidade de gênero é árduo, porém 
os resultados começam a aparecer, conforme dados de 
recentes pesquisas. Afinal, o empoderamento femini-
no deixa de ser uma peça de ficção para se tormar rea-
lidade no ambiente corporativo. A conquista de novos 
espaços deve ser permanente e o principal desafio é a 
quebra de paradigmas da supremacia masculina. Os 
exemplos da garra e competência femininas são inú-
meros – desde a arte, a música, política, economia até a 
saúde e bem-estar dos brasileiros.

more than 90% in careers such as Speech Therapy, Nu-
tritional Science and Social Work.
According to the National Confederation of Insurance 
Companies (CNseg), women also make up more than 
half of the total number of professionals working in the 
insurance sector, and their performance has been re-
markable in the sense of mitigating the government’s 
expenses in supporting society during the pandemic. 
Their prominence is evidenced also by the management 
positions they hold in some of the largest companies in 
Brazil and around the world.
In light of this reality and with a commitment to the best 
practices in diversity and inclusion of talents in the insu-
rance career, CNseg celebrates annually, since 2019, the 
Day of Diversity and Inclusion in the Insurance Sector 
every September 25th. Diversity and inclusion are two 
subjects that have been added to the insurance compa-
nies’ agenda, stimulating deep reflections on the part of 
the main players. 

Remarkable works

In recent years, the role of women in the sector has been 
the object of research and analysis. In 2019, the School of 
Business and Insurance (ENS) launched the third study 
on Women in the Insurance Market in Brazil, by economist 
Francisco Galiza and the entity’s director of Technical 
Education Maria Helena Monteiro. Two very encoura-
ging conclusions can be drawn from this paper: the first 
is that one in four insurance executives is a woman – a 
percentage that is more favorable than those of the past. 
And the second conclusion confirms the information re-
leased by CNseg two years later: women are the majority 
in insurance companies (55%). Today, this percentage has 
grown to 57.5%.
In November 2020, Editora Leader launched the book 
Women in Insurance, drawing attention to a hot topic: 
gender equity. The work is filled with 30 accounts from 
professionals, executives and entrepreneurs who work in 
the main Brazilian cities, together with a profile of each 
woman. These co-authors tell their stories of professio-
nal achievement and how they balance this with their 
families and personal lives. The book was organized by 
Regina Lacerda, Rainha Seguros CEO’s, and publishing 
house Andréia Roma CEO’s.
The accounts of these women and their professional 
trajectories in the insurance world prove the unques-
tionable value of their actions for the development not 
only of the companies to which they work, but of the 
economy as a whole. The road to gender equity is stre-
nuous, but results have started to appear, according to 
the data of recent surveys. Female empowerment is after 
all no longer a piece of fiction; it has become a reality in 
the business environment. The conquest of new spaces 
must be permanent, and the main challenge is to face 
the tacit assumptions of male-dominated environment. 
There are countless examples of female determination 
and competence from Brazilian art, music, politics and 
economics, as well as from health and well-being.
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Best results assurance in 2022
Garantia de melhores resultados em 2022

Ao completar 187 
anos de existência, a 
MAG Seguros rati-
ficou a importância 
do Congresso Poten-
cialize em sua quarta 
edição. Diversos con-
vidados debateram 
temas sobre saúde, 
economia, tecnolo-
gia e planejamento 
financeiro, com exi-
bição 100% online 
( foto). Na abertura do 
evento, uma novida-
de: Osmar Navarini deixa o cargo de diretor comercial 
da companhia, passando a reponsabilidade para Nuno 
David, que agora ocupa a Diretoria Comercial e Marke-
ting. “Capacitar os nossos parceiros é imprescindível para 
propiciar o crescimento do mercado segurador”, ressaltou 
David. Convidado pelo CEO Helder Molina, Navarini irá 
integrar o Conselho Consultivo e assessorar Helder em al-
guns projetos estratégicos da MAG. 
No primeiro bloco, a médica infectologista e pesquisa-
dora da Fiocruz, Margareth Dalcolmo, e o economista e 
professor da Universidade de São Paulo e Insper, Eduar-
do Gianetti, teceram considerações no painel “O Brasil 
de 2022 - Saúde, Política e Economia”. Gianetti comen-
tou sobre o atual cenário econômico e a perspectiva de 
um novo governo. Segundo ele, as próximas ações de um 
futuro mandato presidencial serão decisivas para im-
pulsionar os números da economia. O ano de 2022, para 
Gianetti, será de “grandes emoções”, com a economia vo-
látil, incertezas do ponto de vista fiscal, e a disputa nas 
eleições que, na sua análise, promete ser muito acirrada.
Já Margareth Dalcolmo avaliou o comportamento da 
pandemia da covid-19. A eclosão do novo coronavírus 
trouxe um alerta: o ser humano deve olhar e cuidar 
mais do semelhante, melhorando suas atitudes. E tam-
bém advertiu “Não podemos mais tratar a Amazônia 
com o acelerado desmatamento, pois poderá sair de lá 
uma nova pandemia”, declarou. 
Em seguida, o corretor e conferencista internacional, 
Eszylfie Taylor, falou sobre “Falhar não é uma opção”. 
Taylor contou resumidamente sua história, lembrando 
que o cliente precisa do apoio do corretor para resguar-
dar sua vida, a família e do patrimônio. Ao transmitir 
confiança ao cliente, o corretor potencializa seus relacio-
namentos. “Não tem elevador para o sucesso, é preciso 
subir de escada”, afirmou, em tom irônico.

Upon completing 
187 years of existen-
ce, MAG Seguros has 
ratified the impor-
tance of the Poten-
cialize Convention, 
currently in its four-
th iteration. Seve-
ral guests discussed 
topics regarding he-
alth, economics, te-
chnology and finan-
cial planning, with a 
full online broadcast 
(photo). The opening 

of the event featured important news: Osmar Navarini is 
leaving his position of commercial director of the com-
pany, transmitting his attributions to Nuno David, who 
will now occupy the Commercial and Marketing Mana-
gement department. ‘Training our partners is essential to 
promote the growth of the insurance market’, highlighted 
David. After accepting an offer by CEO Helder Molina, 
Navarini will now join the Advisory Board and counsel 
Helder on MAG’s strategic projects. 
Firstly, infectologist and researcher at Fiocruz Margareth 
Dalcolmo and the economist and professor at the Uni-
versity of São Paulo and Insper Eduardo Gianetti made 
considerations in the panel ‘Brazil in 2022 - Health, Po-
litics and Economy’. Gianetti commented on the current 
economic scenario and the perspective of a new govern-
ment. According to him, the next actions in a future pre-
sidential term will be decisive to boost the numbers of 
the economy. The year 2022 will be, in Gianetti’s view, 
one of ‘strong emotions’, in light of the volatile economy, 
fiscal uncertainties, and the electoral dispute which, in 
his assessment, will likely be very fierce.
Margareth Dalcolmo examined the behavior of the 
Covid-19 pandemic. The outbreak of the new corona-
virus brought a warning: human beings must acknow-
ledge and care more intensely for their fellow human 
beings, helping improve their attitudes. And she also 
urged: ‘We can no longer continue with the accelerated 
deforestation of the Amazon, because a new pandemic 
may emerge from there’. 
Then, broker and international lecturer Eszylfie Taylor 
spoke about the subject ‘Failure is not an option’. Taylor 
briefly told his life story, remembering that clients need 
the support of the broker to protect their lives, families 
and property. By providing confidence to the client, the 
broker enhances their relationship. ‘There is no elevator 

CONVENÇÃO
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CONVENTION

Ao lado de Eszylfie Taylor, o presidente do Conselho 
Administrativo do Grupo MAG, Nilton Molina foi en-
trevistado em razão do lançamento de sua biografia O 
Vendedor de Futuros. Molina revelou que o livro foi ins-
pirado em suas histórias, deixando para a posteridade 
e descendentes suas melhores experiências. Com mui-
to trabalho, conseguiu  ocupar uma posição impor-
tante no mercado. Sobre os colapsos econômicos que 
enfrentou, trouxe um aprendizado: “Todas as crises 
acabam, está no DNA delas. “Eu tenho uma certeza: o 
futuro é sempre muito melhor que o passado”. 
A segunda parte do encontro reuniu a fonoaudióloga 
Lenny Kyrillos, que passou dicas de como se comunicar 
melhor com os clientes e o uso de redes sociais. Já André 
Siqueira, professor e especialista em marketing digital, 
explicou como alavancar negócios por meios eletrônicos. 
Encerrando o primeiro dia do Congresso Potencialize, 
o CEO Helder Molina ministrou a palestra "Superação e 
Disciplina como Resultado de Sucesso", com os fenôme-
nos do esporte Rebecca Andrade e Isaquias Queiroz.
Helder fez uma previsão otimista para 2022. “A compa-
nhia teve recorde de vendas, com quase 50% de expansão 
e uma receita que ultrapassou R$ 2 bilhões. Indenizamos 
milhares de famílias e pagamos R$ 600 milhões de be-
nefícios. Isso mostra o propósito da nossa empresa e da 
nossa indústria”, reforçou. Ele agradeceu o empenho de 
parceiros e colaboradores, responsáveis, segundo o diri-
gente, pela conquista de quase 6 milhões de clientes. “E 
quando digo cliente, quero dizer público interno, corre-
tores, parceiros e clientes finais. Tenho certeza que 2022 
será um ano maravilhoso para todos”, garantiu.

to success, you have to climb your way up step by step’, 
he stated, tongue-in-cheek.
Alongside Eszylfie Taylor, Nilton Molina MAG’s Board 
of Directors Group Chairman,  was interviewed on the 
occasion of the launch of his biography The Futures’ Sel-
lers. Molina announced that the book was inspired by 
his stories, to leave his best experiences to posterity and 
to his descendants. With hard work, he managed to oc-
cupy an important position in the market. From all the 
economic collapses he has faced, he brought a lesson: 
‘All crises end, it’s in their DNA. I am sure of one thing: 
the future is always much better than the past’. 
The second part of the convention brought together spee-
ch therapist Lenny Kyrillos, who shared her tips on how to 
better communicate with clients and use social networks. 
André Siqueira, a professor and specialist in digital marke-
ting, explained how to leverage business through digital 
means. Closing the first day of the Potencialize Conven-
tion, CEO Helder Molina gave the lecture ‘Overcoming 
and Discipline as a Successful Result’, with sports persona-
lities Rebecca Andrade and Isaquias Queiroz.
Helder made an optimistic forecast for 2022. ‘The company 
has had record sales, with almost 50% growth and a revenue 
in excess of R$ 2 billion. We have compensated thousands of 
families and paid R$ 600 million in benefits. This shows the 
purpose of our company and our industry’, he reinforced. 
He thanked the partners and collaborators’ efforts, which 
were responsible, in his view, for achieving almost 6 million 
customers. ‘And when I say customer, I mean the internal 
public, brokers, partners and end customers. I’m sure 2022 
will be a wonderful year for everyone, assured.’

Dubai é o destino dos campeões em vendas

A campanha de vendas mais tradicional do mercado de 
vida e previdência do país, o Galo de Ouro, realizado 
pela MAG Seguros, teve sua comemoração e premiação 
realizada em grande estilo. O ator global Cauã Reymond 
conduziu o evento, híbrido, e cercado de todos os pro-
tocolos de segurança. A distinção reconhece os melhores 
corretores e funcionários de vendas da seguradora. Os 
vencedores ganham, além do troféu, uma viagem com 
direito a acompanhante. Em 2022, os premiados em-
barcarão rumo à Dubai e seus cenários deslumbrantes, 
cidade dotada de vários e modernos arranha-céus. 
“O Galo de Ouro é sempre um momento festejado 
e único na MAG Seguros. É a oportunidade que te-
mos de prestar todas as homenagens devidas a todos 
os profissionais que contribuíram para o grande de-
sempenho da companhia ao longo de 2021, um dos 
nossos anos de maior sucesso na história da empresa”, 
explica o CEO Helder Molina. Durante a cerimônia, 
o executivo Osmar Navarini foi agraciado com um 
‘Galo de Ouro’ especial em reconhecimento de sua 
carreira de 25 anos na diretoria comercial.

Dubai is the destination for sales champions 

The most traditional sales campaign in the country’s 
life insurance and pension market, the Golden Roos-
ter, held by MAG Seguros, held its celebration and 
awards in the best of styles. Popular actor Cauã Rey-
mond hosted the hybrid event, respecting all safety 
protocols. The award recognizes MAG Seguros’ best 
brokers and sales staff. In addition to receiving a tro-
phy, the winners earn a trip for two people. In 2022, 
the award winners will head to see Dubai’s stunning 
landscape, a city of many modern skyscrapers. 
‘The Golden Rooster is always a unique moment 
of celebration at MAG Seguros. It is the opportu-
nity we have to pay tribute to all the professionals 
who contributed to the company’s great perfor-
mance throughout 2021, one of the most success-
ful years in the company’s history’, explains CEO 
Helder Molina. During the ceremony, executive 
Osmar Navarini was awarded a special ‘Golden 
Rooster’ in recognition of his 25-year career in 
the Commercial Direction .



16 JANEIRO • FEVEREIRO / 2022

Newton Queiroz, CEO da EABR e da CEABS Serviços
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Mission: democratizing access to assistance
Missão: democratizar acesso à assistência

Europ Assistance investe em tecnologia e foca na experiência do cliente
Europ Assistance invests in technology and focuses on customer experience
Em 2021, a missão da Europ Assistance Brasil (EABR) 
foi liderar o movimento de democratização das as-
sistências para a população que não possui acesso a 
esse tipo de serviço. Com esse objetivo, a companhia 
idealizou, junto aos parceiros, as melhores formas 
de disponibilizar as assistências. Também passou a 
trabalhar no desenvolvimento e oferta de serviços 
diferenciados alinhados às principais demandas do 
segmento. Por meio dessa estratégia, a companhia 
resolveu ampliar a oportunidade de negócios para o 
corretor, engajando esses profissionais por meio da 
oferta de produtos atraentes ao consumidor, contri-
buindo para um novo ecossistema de negócios volta-
do ao setor de seguros.
“Para 2022, o desafio é estar cada vez mais em sinto-
nia com o consumidor. Entramos em uma nova fase 
de oferecer produtos, que proporcionem ao corretor 
e aos clientes, em diversos segmentos da sociedade, 
apresentando a assistência como solução para pro-
blemas reais - tipos de assistências com custos-be-
nefícios para a população brasileira. O crescimen-
to pela busca de produtos que facilitem a vida dos 
clientes se apresenta como a oportunidade ideal para 
colocar em prática ideias inovadoras e transformar a 
realidade do setor de seguros”, afirma Newton Quei-
roz, CEO da EABR e da CEABS Serviços.
Em sua visão, o Brasil ainda tem muito potencial de 
crescimento do ponto de vista de penetração de se-
guros. O seguro automotivo, que é o mais difundido 
no país, conta com aproximadamente 26% de pene-
tração sob a frota, mais ainda com muito potencial. 
O mesmo vale para os seguros residenciais, seguro 
de vida, funeral e até mesmo viagem. 
“Com base nisso, acreditamos que para o setor assis-
tências e serviços o potencial seja ainda maior. Po-
demos oferecer produtos atraentes, tangíveis, de fácil 
compreensão e uso, que agregados a tecnológica, per-
mitem a democratização do setor. Por isso, estamos 
trabalhando para desenvolver soluções diversifica-
das, com diferentes custos-benefícios, para que parte 
desses serviços sejam mais acessíveis para uma maior 
parcela da população brasileira”, ressalta Newton. 
Para promover essa democratização, a EABR planeja criar 
soluções que ainda não existem no mercado ou simplifi-
car o que já existe, de forma a torná-lo mais acessível. 
“Para exemplificar, vou utilizar como exemplo o 

In 2021, Europ Assistance Brasil’s (EABR) mission 
was to lead a movement to democratize assistan-
ce for the population that still does not have access 
to this type of service. With this goal in mind, the 
company devised, together with its partners, the best 
ways to provide assistance. It also started work on 
the development and offer of specialized services, 
in line with the main demands of the segment. By 
way of this strategy, the company decided to expand 
the business opportunity for brokers, engaging these 
professionals by offering attractive products to con-
sumers and contributing to a new business ecosys-
tem focused on the insurance sector.
‘For 2022, the challenge is to be more and more in 
tune with consumers. We have entered a new pha-
se, offering products that are present, to brokers and 
clients in different segments of society, assistance as 
a solution to real problems – assistance types with a 
good price-performance ratio for the Brazilian popu-
lation. ‘Growing demand for products that make life 
easier for customers is an ideal opportunity to put in-
novative ideas into practice and transform the reality 
of the insurance sector’, says Newton Queiroz, CEO of 
EABR and CEABS Serviços.
In his view, Brazil still has a lot of potential for growth 
in terms of insurance uptake. Auto insurance, which 
is the most widespread insurance type in the country, 
has approximately 26% of uptake with regard to the 
fleet, and still shows a lot of potential. The same goes 
for home, life, funeral and even travel insurance. 
‘Based on this, we believe that the potential for the 
assistance and service sectors is even larger. We can 
offer attractive, concrete products that are easy to un-
derstand and use, which, combined with technology, 
enable the democratization of the sector. Therefore, 
we are working to develop diversified solutions, with 
different price-performance ratios, so that part of 
these services are more accessible to a larger portion 
of the Brazilian population’, adds Newton. 
To promote this democratization, EABR plans to cre-
ate solutions that do not yet exist in the market or 
to simplify those that already exist, in order to make 
them more accessible. 
‘Let me use health plans as an example. In general, 
they are expensive products, but if we introduce te-
lehealth and a discount on medicines and exams, I 
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plano de saúde. De 
maneira geral é um 
produto caro, mas se 
colocarmos a tele-
medicina, com des-
conto em remédios e 
exames, acredito que 
mais pessoas pode-
riam ter acesso”, ex-
plica. “No segmento 
de assistência, preci-
samos ter claro o que 
é mais emergencial no 
dia a dia do cliente, e 
o que não é considera-
do emergencial, como 
o acesso a serviços de 
chaveiro, por exem-
plo. Se oferecermos o 
que o cliente deseja, 
satisfazendo sua ex-
pectativa com o aces-
so e a qualidade dos 
serviços, não tenho 
dúvida que seguire-
mos em crescimento”, 
completa Newton.

Experiência do usuário

Atenta a esse cená-
rio, a empresa passou 
a empregar a metodologia do customer centric, que 
converge todo o planejamento estratégico para a ex-
periência do cliente, o que inclui em seus processos 
de atendimento o Speech, Text Analytics e Consulto-
ria NPS. Por meio de armazenamento, transcrição e 
análise das interações entre cliente e empresa, é pos-
sível cruzar dados e identificar o nível de satisfação 
dos beneficiários, bem como os gargalos operacio-
nais da corporação. 
“A qualidade da experiência do usuário com nossos 
produtos e serviços é fundamental para direcionar 
os nossos esforços e estratégias de negócio. Aqui a 
voz do cliente está no centro das nossas decisões, 
por isso investimos em uma escuta atenta e assertiva 
que nos mostre além do que ele está de fato falando 
e possa identificar, em cada detalhe da troca com o 
nosso atendimento, oportunidades de ir além, ofere-
cendo soluções mais ágeis e coerentes para cada situ-
ação”, destaca Ricardo Alexandre, diretor-executivo 
de Operações da Europ Assistance e CEABS Serviços.
Todo esse investimento em tecnologia focada na ex-
periência do cliente ajudou no desenvolvimento de 
novos produtos, como serviços de saúde remota, de 
proteção a contra-ataques e roubos virtuais e de re-
paginação e decoração de ambientes domésticos de 
forma 100% virtual. 
Para Rogério Guandalini, diretor de Vendas e Marke-

believe that more peo-
ple would have access 
to them’, he explains. 
‘In the assistance seg-
ment, we need to be 
clear about what is 
most urgent in custo-
mers’ daily life, and 
what is not seen as an 
emergency, such as 
access to locksmith 
services, for example. 
If we offer what the 
customers want and 
satisfy their expecta-
tions with access and 
service quality, I have 
no doubt that we will 
continue to grow’, adds 
Newton.

End user experience

In light of this sce-
nario, the company 
started to employ a 
customer-centric me-
thodology, which con-
verged all strategic 

planning towards to end user experience, including 
Speech, Text Analytics and NPS Consulting in its ser-
vice processes. Through the storage, transcription 
and analysis of interactions between customers and 
company, it is possible to cross-reference data and 
identify the level of satisfaction of each beneficiary, 
as well as the corporation’s operational bottlenecks. 
‘The quality of the end user experience with our pro-
ducts and services is a fundamental factor to guide 
our efforts and business strategies. In our company, 
the customers’ opinions are at the center of our de-
cisions, so we invest in attentive and assertive liste-
ning that may show us beyond what they are actually 
talking about and identify, through every detail of 
their exchange with our service, opportunities to go 
beyond, to offer more agile and coherent solutions 
for each situation’, highlights Ricardo Alexandre, 
Chief  Operating Officer at Europ Assistance and 
CEABS Serviços.
All this investment in technology focused on the cus-
tomer experience helped in the development of new 
products, such as remote health services, protection 
against cyber-attacks and theft, and the virtual rede-
sign and decoration of home environments. 
For Rogério Guandalini, Director of Sales and Marke-
ting at Europ Assistance, the transformation and im-
pact of the use of digital tools in the daily life of com-

Newton: “Para 2022, o desafio é estar cada vez mais em sintonia com o consumidor”
Newton: ‘For 2022, the challenge is to be more and more in tune with consumers’
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ting da Europ Assis-
tance, a transforma-
ção e o impacto do 
uso das ferramentas 
digitais no dia a dia 
de empresas são pon-
tos-chave quando 
queremos entender 
como alcançar efici-
ência nos negócios 
e satisfação e fideli-
zação de clientes. “É 
preciso, primeiro, 
ter em mente o novo 
perfil do consumidor, 
que vem mudando 
rapidamente nos últi-
mos anos e que, desde 
2020, entende melhor 
seu papel de protago-
nista nas relações: ele 
valoriza mais o seu di-
nheiro e por isso busca 
melhores formatos de 
compra, facilidade nos 
meios de pagamento, 
agilidade na entrega 
e canal eficiente de 
atendimento”.
Segundo o executi-
vo, essa tendência já 
é percebida por boa 
parte das empresas que, por isso, apostam cada vez 
mais em tecnologia para entregar melhores serviços. 
Um bom exemplo disso é o fato das pessoas hoje po-
derem escolher como querem ser atendidas - seja via 
WhatsApp, inteligência artificial humanizada, apli-
cativos ou call center. “Por isso, qualquer empresa 
que deseje ter excelência em atendimento, deve estar 
preparada para auxiliar este consumidor e trabalhar 
para que as jornadas de prestação dos serviços se tor-
nem cada dia mais satisfatórias em qualquer que seja 
o meio de acesso”, afirma Guandalini. 
Apesar da agilidade proporcionada pelo atendimen-
to virtual, o consumidor, de maneira geral, não abre 
mão de um tratamento mais humanizado e menos 
robótico. Foi dessa forma, por exemplo, que a Eu-
rop Assistance elevou em oito pontos percentuais a 
qualidade do atendimento aos serviços do segmento 
residencial no último ano. “Isso, sem dúvida, é resul-
tado da dedicação em entender o perfil do consumi-
dor, o que é importante para ele e traduzir tudo isso 
em melhoria contínua. Neste caso, com inteligência 
e business performance foi possível desenvolver uma 
operação autônoma, 
inteligente e multiplataforma que ajudou a reduzir 
em 30% o tempo de atendimento. Em outras pala-
vras: os clientes estão satisfeitos e o suporte é mais 
prático e objetivo”, revela Guandalini.

panies are key points 
to understanding how 
to achieve business ef-
ficiency and customer 
satisfaction and loyal-
ty. ‘It is necessary to 
keep in mind, firstly, a 
new consumer profile 
who has been chan-
ging rapidly in recent 
years and that, since 
2020, customers have 
a better understanding 
of their role at the fo-
refront of these rela-
tionships: they value 
their money more and 
therefore seek better 
purchasing options, 
easier payment me-
thods, fast deliveries 
and an efficient custo-
mer service’.
According to the exe-
cutive, this trend has 
already been percei-
ved by most compa-
nies, which are the-
refore increasingly 
relying on technology 
to deliver better servi-
ces. A good example of 

this is the fact that people today can choose how they 
want to be assisted – whether via WhatsApp, huma-
nized artificial intelligence, apps or call center. ‘The-
refore, any company that wants to have excellence in 
service must be prepared to help its consumers and 
work so that service provision becomes more and 
more satisfactory through whatever means of access’, 
says Guandalini. 
Despite the promptness provided in online support, 
consumers in general still demand a more huma-
nized and less robotic treatment. This is why, for 
instance, Europ Assistance raised the quality of its 
service provided to the home segment by eight per-
centage points in the last year. ‘This is undoubtedly 
the result of our dedication to understanding the 
consumers’ profiles, what is important to them, and 
translating all this into steady improvement. In this 
case, with intelligence and business performance, it 
was possible to develop an autonomous, intelligent 
and multiplatform operation that helped to reduce 
service times by 30%. In other words: customers are 
satisfied and support is more practical and objective’, 
adds Guandalini.

Alexandre: qualidade da experiência do usuário com os produtos e 
serviços da empresa é fundamental
Alexandre: The quality of the end user experience with the company’s 
products and services is a fundamental factor
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Portal dos Corretores

Alinhada a toda essa es-
tratégia baseada em tec-
nologia e com foco na 
experiência do cliente, 
em breve a Europ As-
sistance deve lançar seu 
Portal dos Corretores 
e Assessorias. “Como 
nosso foco é demo-
cratizar a assistência, 
a ideia desse portal é 
ampliar a distribuição, 
permitindo que esses 
profissionais também 
possam oferecer dife-
rentes coberturas. Em 
um segundo momento, 
vamos ofertar combos 
para que o cliente mon-
te o seu próprio pacote 
de assistências”, explica 
Newton Queiroz, CEO 
da Europ Assistance.
A proposta é que assis-
tência seja sinônimo de 
comodidade, para ser 
usada quando o cliente 
quiser, e não apenas as-
sociada a serviço emer-
gencial. “A assistência 
não é seguro, eles não concorrem entre si, mas sim, é um 
produto complementar de proteção que pode ser ofe-
recido para qualquer público. O corretor pode colocar 
na apólice uma assistência, ofertando um serviço melhor 
para o cliente, e ainda ser remunerado por isso”.
O leque de possibilidades é grande. A Europ Assistance 
trabalha com assistências para Auto, Residencial, Tele-
medicina, que podem ser incluídos descontos em medi-
camentos e o auxílio funeral, 
a cobertura de cyber risk, o ar-
quiteto virtual, entre outros. 
“O nosso plano em 2022 é 
desenvolver a trilha na qual 
em janeiro de 2023 será 
possível montar um pacote 
de assistências pelo portal e 
criar uma assinatura, na qual 
o cliente final tenha acesso a 
toda a nossa cesta de produ-
tos, quando ele precisar ele 
pode pedir on demand e terá 
um desconto por ter assina-
tura. O nosso sonho é che-
gar no modelo de Rappi, 
com Uber e Mercado Livre, 
que atenta B2B, B2B2C e o 
B2C”, finaliza.

Brokers’ Website

In line with this tech-
nology-based strategy, 
focused on customer 
experience, Europ 
Assistance will soon 
launch its Broker and 
Consultant Website. 
‘As our goal is to de-
mocratize assistance, 
the idea of   this Websi-
te is to expand distri-
bution, allowing these 
professionals to also 
offer different cove-
rage options. Further 
down, we will offer 
combos, so that cus-
tomers can assemble 
their own assistance 
packages’, explains 
Newton Queiroz, CEO 
of Europ Assistance.
They propose that as-
sistance be synonymous 
with convenience, to be 
used when customers 
want, and not just for 
emergency services. ‘As-
sistance is not insuran-
ce, they do not compete 

with each other, but rather, it is a complementary pro-
tection product that can be offered to any public. Brokers 
can add assistance to policies, and thus offer a better ser-
vice to clients and still be compensated for this’.
The range of possibilities is wide. Europ Assistan-
ce works with assistance for auto, home, telehealth, 
to which discounts in medications and funeral aid 
can be added, cyber risk coverage, virtual architects, 

among others. ‘Our plan for 
2022 is to follow our trail so 
that in January 2023 it will 
be possible to assemble an 
assistance package throu-
gh our website and start a 
subscription, where the end 
customer will have access 
to our entire product offer. 
Whenever they need it, they 
will be able to order on de-
mand and get a discount be-
cause of their subscription. 
Our dream is to reach the 
Rappi model, with Uber and 
Mercado Livre, which focus 
on B2B, B2B2C and B2C”, 
he concludes.

Guandalini: Europ Assistance elevou em 8% a qualidade do 
atendimento do segmento residencial no último ano
Guandalini: Europ Assistance has increased the quality of customer service 
by 8% for the home segment in the last year

Europ Assistance works with 
assistance for auto, home, 

telehealth, to which discounts in 
medications and funeral aid can be 
added, cyber risk coverage, virtual 

architects, among others

A Europ Assistance trabalha com 
assistências para Auto, Residencial, 

Telemedicina, que podem ser incluídos 
descontos em medicamentos e o auxílio 

funeral, a cobertura de cyber risk, o 
arquiteto virtual, entre outros
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Acontecimento marcante e seguro
Fenacor realiza a 22ª edição de encontro tradicional com os profissionais do setor, em parceria com o 
Sincor-SP. O tema é “O Setor de Seguros e o Corretor, Realidade e Perspectivas” 

Por Carlos Alberto Pacheco 

Tudo pronto para um dos eventos mais 
esperados pelo mercado, o 22º Congres-
so Brasileiro dos Corretores de Seguros 
que acontece de 3 a 5 de março no o 
Royal Palm Hall, em Campinas, consi-
derado o centro de eventos mais avan-
çado e completo da América Latina. A 
Federação Nacional dos Corretores de 
Seguros (Fenacor) organiza o congres-
so em parceria com o Sincor São Pau-
lo. “Para proteger a saúde e o bem-estar 
dos congressistas, não vamos passar de 
40% de lotação do local, que é de 5 mil 
pessoas, sem contar o pessoal que estará 
na 21ª Exposeg”, afirmou o presidente da 
entidade, Armando Vergilio.
Fenacor e o Sincor-SP tiveram o cuida-
do de buscar todas as informações re-
levantes sobre a pandemia com fontes 
qualificadas para respaldar a “melhor 
decisão”. Está confirmada inclusive a 
participação no evento do secretário 
de Saúde do Estado de São Paulo, Jean 
Gorinchteyn. O presidente da Fenacor 
revelou ainda que há informações de es-
pecialistas sobre a possibilidade de cair o 
número de casos da variante da covid-19 
(omicron) semanas antes do evento. 
Vergilio destacou ainda as medidas 
que serão adotadas para preservar a se-

gurança e a proteção dos congressistas 
em reforço aos protocolos estabeleci-
dos pelas autoridades públicas. “Tudo 
será rigorosamente respeitado e cum-
prido pela organização”, enfatizou o 
presidente. Congressistas, prestadores 
de serviço, expositores, palestrantes 
ou jornalistas enviaram, com antece-
dência, a certidão de vacina com ciclo 
completo. Quem não o fizer, ficará 
com a inscrição pendente.
No momento do credenciamento – 
informou Vergilio – será exigido com-
provante de teste, seja o PCR (realizado 
com até 72 horas de antecedência) ou 
antígeno (24 horas).
Adicionalmente, será preciso usar 
máscaras. Haverá álcool gel por todo o 
local. Após o credenciamento, a orga-
nização irá disponibilizar testes gratui-
tos nas dependências do evento, para 
quem sentir qualquer desconforto du-
rante os três dias do congresso.
O congresso reunirá dez grandes pai-
néis sobre os assuntos mais relevantes 
de interesse dos corretores, como tema 
“O Setor de Seguros e o Corretor, Re-
alidade e Perspectivas”. Os painéis vão 
tratar de questões como a inovação, 
englobando a importância de se ado-

tar novas ferramentas tecnológicas; os 
desdobramentos do Open Insurance; 
as novas fronteiras de negócios que se 
abrem para o Corretor por meio das 
redes sociais, da internet e do foco no 
digital; a necessidade de estar adequado 
aos dispositivos da LGPD; e o atendi-
mento remoto ao cliente, entre outros.

Exposeg e shows

A dinâmica de participação dos três 
eventos é seguinte: o congresso téc-
nico, com os debates, a atualização e 
o aperfeiçoamento profissional; a 21ª 
Exposeg, reunindo as grandes em-
presas do setor, que apresentarão seus 
produtos e campanhas e a possibilida-
de de networking e negócios, ofere-
cendo grande oportunidade de rela-
cionamento, parcerias e negócios. E, 
por último, a programação cultural – 
shows de grandes artistas nos três dias.
A Exposeg será aberta dia 3 de março 
(quinta-feira), às 11 horas. Haverá uma 
praça da inovação, com as principais 
insurtechs do mercado brasileiro. 
“A exposição terá espaços arejados e 
corredores mais largos, também para 
assegurar maior segurança aos con-
gressistas. Felizmente, conseguimos 
adesão para 100% dos espaços defini-
dos”, garantiu Vergilio.
A programação cultural também co-
meça dia 3, após a abertura do con-
gresso e do jantar, com apresentação 
da dupla Marcos & Belutti. No dia 4, 
será a vez do cantor e ator Mumuzi-
nho. E, no último dia do evento, um 
show especial com as cantoras Fernan-
da Abreu, Paula Lima e Luiza Possi irá 
homenagear as profissionais do mer-
cado em razão do Dia Internacional da 
Mulher, comemorado três dias depois, 
em 8 de março.

CONGRESSO

No canal do Youtube da Fenacor, Vergilio garantiu: congresso será o maior de todos os tempos
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“Evento oferece conteúdo de qualidade, 
com temas e palestrantes relevantes”

Boris Ber*

O Congresso Brasileiro dos Cor-
retores de Seguros volta ao Estado 
de São Paulo após 23 anos – a últi-
ma edição foi realizada na capital 
paulista foi em 1999.  A parceria da 
Fenacor com o Sincor-SP está sen-
do fundamental para construir um 
evento histórico. O Congresso Bra-
sileiro dos Corretores de Seguros, 
realizado pela Fenacor, assim como 
o Conec, do Sincor-SP, prepara a 
categoria para os desafios que sur-
gem a cada dia em maior quanti-
dade, especialmente por atuarmos 
em um setor com enorme poten-
cial e espaço a ser percorrido. 
O evento oferece conteúdo de 
qualidade, com temas e pales-
trantes relevantes do momento, e 
uma grande feira de negócios do 
mercado de seguros, combinan-
do qualificação e relacionamento, 
imprescindíveis para o desenvol-
vimento na atividade, não ape-
nas para os corretores de seguros, 
como para todos os profissionais 
da indústria. Por isso, todo o mer-
cado está na expectativa pela volta 
dos grandes eventos. 
Para o Congresso Brasileiro, que 
acontece em Campinas-SP, realiza-
do pela Fenacor e apoio do Sincor-
-SP, tivemos adesão das segurado-
ras, que conferiram nossa atenção 
com os protocolos de segurança e 
distanciamento. Além da exigência 
da vacinação, teremos testagem e 
acreditarmos que estaremos em 
um cenário de redução dos casos.
O tema central do evento será "O 
Setor de Seguros e o Corretor, Re-
alidade e Perspectivas" e, nesse 
contexto, os painéis vão tratar de 
questões como a inovação, englo-
bando a importância de se adotar 
novas ferramentas tecnológicas; as 
novas fronteiras de negócios que 
se abrem para o corretor através 
das redes sociais, da internet e do 
foco no digital; a necessidade de 

estar adequado aos dispositivos da 
LGPD; e o atendimento remoto ao 
cliente, entre outros. Outra novi-
dade será o painel dedicado às mu-
lheres do mercado de seguros, reu-
nindo executivas que assumiram o 
comando ou atuam como líderes 
de grandes empresas do setor, que 
irão debater questões relacionadas 
à equidade e ao empoderamento. 
Em 2022 temos a oportunidade 
de trazer novamente o Congres-
so Brasileiro para São Paulo, em 
um alinhamento com a Fenacor, 
já que por conta da pandemia fi-
camos sem uma edição do Conec, 
que acontecia nos anos pares, e o 
evento nacional que acontecia em 
anos ímpares foi adiado para ago-

ra. Pensamos inicialmente em re-
alizar dois eventos este ano, mas 
optamos por unir forças e inver-
ter: agora o Congresso Brasileiro 
acontece em ano par e o Conec em 
ano ímpar – já estamos trabalhan-
do o Conec de 2023.
Com isso, o Congresso Brasileiro 
acontece em São Paulo, mas de ma-
neira inédita no interior, que tam-
bém tem uma força muito grande 
na produção de seguros do estado e, 
consequentemente, do Brasil tam-
bém. Para o público de São Paulo é 
uma facilidade e para as pessoas de 
outros estados uma oportunidade 
de participar de um excelente local 
de eventos, que é o Royal Palm Pla-
za, em Campinas-SP.

Boris Ber é presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo
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Em 2022 temos a oportunidade de trazer novamente o 
Congresso Brasileiro para São Paulo, em um alinhamento com 
a Fenacor, já que já que por conta da pandemia ficamos sem 

uma edição do Conec, que acontecia nos anos pares
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CONGRESSO

Debates significativos e providenciais

O 22º Congresso Brasileiro dos 
Corretores de Seguros promete 
oferecer qualidade nos dez gran-
des painéis sobre os assuntos mais 
relevantes e de interesse direto dos 
corretores de seguros. Tendo como 
base o tema central do evento – “O 
Setor de Seguros e o Corretor, Re-
alidade e Perspectivas” – esses pai-
néis vão tratar de questões como a 
inovação, englobando a importân-
cia de se adotar novas ferramentas 
tecnológicas; os desdobramentos 
do Open Insurance; as novas fron-
teiras de negócios que se abrem 
para o corretor por meio das redes 
sociais, da internet e do foco no 
digital; a necessidade de estar ade-
quado aos dispositivos da LGPD; e 
o atendimento remoto ao cliente, 
entre outros assuntos.
O futuro da carteira de automó-
veis e dos ramos elementares tam-
bém será discutido em um painel 
no qual lideranças do mercado e 
especialistas vão debater aspectos 
relacionados à proteção veicular, ao 
seguro popular, às vantagens e des-

vantagens dos produtos com cober-
turas intermitentes e as plataformas 
de precificação que usam progra-
mas analíticos e a usabilidade. Já no 
painel sobre o seguro saúde haverá 
amplo debate sobre critérios para 
reajustes, coberturas, telemedicina, 
franquias e o papel do profissional 
na orientação aos segurados.
As novas perspectivas que surgem 
na área de benefícios, seguros de 
vida, planos de previdência privada 
e até nos investimentos financeiros, 
que, cada vez mais, atraem os cor-
retores, serão abordadas no painel 
com foco nas oportunidades que 
o mercado disponibiliza para a ca-
tegoria. Também está confirmado 
o painel sobre o cenário atual e as 
perspectivas da economia brasileira 
para 2022 e os possíveis reflexos no 
mercado de seguros, com a partici-
pação do renomado economista.
No tradicional painel institu-
cional, autoridades e lideranças 
do setor vão comentar as novas 
oportunidades que o mercado de 
seguros oferece nesta década e o 

cenário que pode ser esperado no 
pós-pandemia. Entre as novidades 
nesta edição do Congresso está o 
painel dedicado às mulheres do 
mercado de seguros, reunindo 
executivas que assumiram o co-
mando ou atuam como líderes de 
grandes empresas do setor, que 
irão debater questões relacionadas 
à equidade e ao empoderamento.

Personalidades

Trinta e duas figuras de proa do mer-
cado segurador e autoridades públi-
cas e privadas confirmaram presen-
ça como painelistas e mais quatro 
palestrantes. Entre os painelistas, 
destaques para Jean Gorinchteyn 
(secretário estadual da Saúde de São 
Paulo); Alexandre Camillo (superin-
tendente da Susep); Lucas Vergilio 
(deputado federal e presidente da 
ENS); Marcio Coriolano (presiden-
te da CNseg); Boris Ber (presidente 
do Sincor-SP), além de presidentes 
e diretores das mais importantes 
companhias do País.

Salão monumental do Royal Palm Campinas: Com 4.500 metros quadrados, tem capacidade para até 5200 pessoas em auditório ou até 3500 pessoas em banquetes

No tradicional painel institucional, autoridades e lideranças vão comentar as novas oportunidades que 
o mercado de seguros oferece nesta década e o cenário que pode ser esperado no pós-pandemia
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Em 2022, rumo à plena consagração 
Fundada em 25 de outubro de 
1968, a Fenacor caminha a passos 
largos e decisivos para o aniver-
sário de 55 anos que acontecerá 
em 2023. A instituição irá come-
morar bodas de ametista. Nes-
tas pouco mais de cinco décadas 
cumpre fielmente o seu papel 
de representar mais de 112 mil 
corretores de seguros, dos quais 
aproximadamente 62 mil pessoas 
físicas e quase 50 mil empresas 
corretoras, todos devidamente 
registrados na Susep. A entidade 
atua em plena sinergia com os 
sindicatos filiados, provendo be-
nefícios, soluções e programas de 
capacitação.
Neste período, o Congresso Bra-
sileiro dos Corretores de Seguros 
tornou-se um dos eventos mais 
aguardados do setor. Chega à sua 
22ª edição, em Campinas (SP), 
com a respeitabilidade conquis-
tada por todos os atores que com-
põem essa importância indústria. 
Além dos próprios corretores, 
executivos de ponta e dirigentes 
das seguradoras, lideranças insti-
tucionais, especialistas em todos 
os ramos de seguro e autoridades 
públicas e privadas sempre pres-
tigiaram o congresso. A qualidade 
dos debates em inúmeros painéis 
já realizados e os produtos e ser-
viços apresentados na feira de ex-
posições (Exposeg) evidenciam a 
magnitude do acontecimento. 
A primeira edição do congresso 
reuniu cerca de 600 pessoas e di-
rigentes de oito sindicatos filia-
dos à Fenacor no Rio de Janeiro 
entre os dias 9 e 12 de outubro de 
1978. Ao final do evento, o plená-
rio aprovou por unanimidade o 
documento apresentado pela Co-
missão de Teses e de Resoluções, 
denominado de “Carta do Rio de 
Janeiro”, que elencava os prin-
cipais problemas que afligiam a 
categoria naquela época. Já em 
sua primeira edição, o congresso 
se tornava um defensor intransi-
gente do papel do corretor de se-
guros na sociedade brasileira.

Em 21 edições realizadas (a última 
foi na Costa do Sauípe, no litoral nor-
te da Bahia), questões relevantes 
ligadas à atividade de corretagem 
ocuparam espaço privilegiado 
nas discussões, além de garantir 
a proximidade do profissional de 
seguros com as lideranças e pre-
sidentes de companhias. Na últi-
ma edição, cerca de 3.500 pessoas 

participaram da programação de 
palestras e conferiram as novi-
dades apresentadas pelas segura-
doras e prestadores de serviços. 
Em Campinas, apesar do público 
menor em função da pandemia 
da covid-19, a Fenacor aposta no 
sucesso pleno. “Será um congres-
so inesquecível”, garante o presi-
dente Armando Vergilio.

21º Congresso em Costa do Sauípe, na Bahia: Armando Vergilio (terceiro à esq.) e o então 
presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo (quinto), junto a participantes ilustres

Congresso em Goiânia, o 21º, atraiu um número excepcional de participantes que marcaram 
presença na Exposeg montada no Centro de Convenções 
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CONGRESSO

No seu cinquentenário, CCS-SP se renova

No ano em que comemora o seu cin-
quentenário, o Clube dos Corretores 
de Seguros de São Paulo (CCS-SP) 
inicia um processo de renovação e 
modernização para os próximos 50 
anos. De acordo com o mentor do 
CCS-SP, Evaldir Barboza de Paula, a 
pandemia atrasou um pouco o início 
de alguns projetos, mas agora eles se-
rão colocados em prática.
Para tanto, durante o último ano, o 
Clube promoveu ajustes importan-
tes na sua operação, sobretudo para 
reduzir custos. Uma das providên-
cias foi a entrega do escritório da 
Rua Quirino de Andrade e a refor-
mulação no contrato da única fun-
cionária. Provisoriamente, segundo 
o mentor, o endereço fiscal do Clu-
be será nas dependências do Sin-
cor-SP. “Já estamos providenciando 
um novo espaço para abrigar a sede 
do Clube”, afirma.
Uma das propostas de renovação é 
a conquista de jovens associados. “A 
melhor forma de preparar o Clube 
para os desafios futuros é ter a par-
ticipação de jovens, com suas ideias 
inovadoras e desejo de mudanças”, 
diz o mentor. Ele destaca, ainda, a 
alteração do estatuto para dar mais 
autonomia à diretoria. “Em 50 anos, 
o estatuto foi alterado uma única vez 
e apenas para adequá-lo ao Código 
Civil. Por isso, é importante ajustá-lo 
às demandas do presente”, diz.

Outro projeto que consta da agenda 
é a reformulação do site da entida-
de. Evaldir explica que, mais do que 
modernizar o canal, a ideia é torná-
-lo mais funcional, abrindo espaço 
exclusivo aos associados, ampliando 
o conteúdo e, ainda, dedicando uma 
página à memória da entidade, com 
fotos e textos que relatam a trajetória 
de 50 anos.
Aliás, para marcar o cinquentenário, 
o mentor revela em primeira mão 
que será lançado um livro com his-
tória do Clube. O projeto está sob 
a coordenação do publisher André 
Pena, que também editou a revista 
especial dos 48 anos da entidade. Já 
o aniversário, em outubro, deverá ser 
comemorado em grande estilo, com 
um cerimonial na Câmara Municipal 
ou Assembleia Legislativa.
Um dos passos mais importantes 
no rol de renovação do CCS-SP é 
a chegada, neste ano, de novos in-
tegrantes na diretoria. Com a saída 
de três diretores para assumirem 
diretorias regionais do Sincor-SP, o 
Clube ganhou um reforço impor-
tante. Aprovados em assembleia 
realizada em fevereiro, passam a 
compor a atual gestão Álvaro Fon-
seca, no cargo de secretário, e Ed-
mar Fonazzari e Marco Cabral, am-
bos na Junta Fiscalizadora.
Mudou também a composição 
original da diretoria atual, com a 

transferência de Gilberto Januário 
para a tesouraria e de Marcia Del 
Bel para a presidência da Junta Fis-
calizadora. A expectativa de Evaldir 
é que o novo secretário seja o seu 
sucessor no cargo e realize tanto ou 
mais que ele. “Seria uma glória. O 
Álvaro é a pessoa certa para o car-
go”, ressaltou o mentor. 
“Agradeço ser escolhido pelo Eval-
dir, é um enorme prazer assumir 
esse desafio. Como o processo elei-
toral da nova diretoria termina em 
outubro, então, tenho até lá para tra-
balhar e terminar essa boa gestão”, 
diz Álvaro Fonseca. Já Edmar Forna-
zzari, que foi convidado pelo novo 
secretário, avalia que a sua experiên-
cia de oito anos na diretoria regional 
do Sincor-SP será útil. 
“Trabalhei com o Álvaro e o Cabral 
no Sincor-SP e fizemos um bom tra-
balho. Quando o Álvaro me convi-
dou, eu disse: pode contar comigo”, 
diz Edmar Fornazzari, que foi subs-
tituído na diretoria regional Oeste do 
Sincor-SP por seu irmão, Ednir For-
nazzari, ex-secretário do CCS-SP. 
De acordo com o mentor, uma das 
tarefas da nova equipe é programar 
a agenda de eventos. “Vamos traba-
lhar em conjunto nos eventos virtu-
ais e presenciais, como o “Prata da 
Casa”, que visa divulgar a expertise 
dos associados e viabilizar parcerias 
de negócios”, diz.

Nova diretoria do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo: passo importante no rol de renovação e modernização para as próximas três décadas
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“O corretor passa a ter um papel 
ainda mais relevante e estratégico”

Leonardo de Freitas*

O ano de 2021 foi, para profis-
sionais e empresas de seguros, 
transformador, com profundos 
aprendizados e importantes li-
ções que, com certeza, molda-
rão os próximos anos do setor. E 
que também têm impulsionado 
a atividade seguradora como um 
todo. Dados da Superintendência 
de Seguros Privados (Susep) com-
provam esse avanço, em diversas 
linhas de negócios e nas mais va-
riadas regiões do Brasil.  
Inserido em um cenário de trans-
formação e crescimento, o cor-
retor passa a ter um papel ainda 
mais relevante e estratégico. Gos-
to de dizer que o corretor agora 
exerce um papel multi: multirra-
mo, multifuncional, multicanal e 
multi-habilidades. É preciso ter 
visão para adequar sua atuação e 
os produtos que oferece, forta-
lecer habilidades que combinem 
tanto a consultoria e um bom 
atendimento ao cliente, quanto 
softskilss como empatia, inteli-
gência emocional e adaptabilidade.
Para lidar com isso, a Bradesco Se-
guros tem investido em uma série 
de iniciativas no que concerne à 
capacitação e melhoria de proces-
so de trabalho para o corretor por 
meio de soluções tecnológicas e 
inovadoras. O Portal de Negócios 
do Corretor e o Aplicativo BS Cor-
retor, por exemplo, contam com 
diversas facilidades para o dia a dia 
dos profissionais. 
Além disso, a capacitação também 
tem sido um dos principais esfor-
ços do Grupo para apoiar os seus 
parceiros. No último ano, lança-
mos uma plataforma inovadora 
de aprendizagem, a Universeg – o 

streaming do corretor, com conte-
údos multidisciplinares, nos mais 
variados formatos, que está dispo-
nível no Portal de Negócios.
Todo esse trabalho junto aos nos-
sos parceiros de negócios tem um 
único propósito: atuar da melhor 

forma para entregar a melhor ex-
periência ao nosso cliente, ao lon-
go de sua jornada conosco. A so-
ciedade muda, o mercado muda, 
e nós nos transformamos junto. 
O futuro é integrado, a tecnologia 
não está sozinha.

Leonardo de Freitas é diretor de Organização de Vendas da Bradesco Seguros

É preciso ter visão para adequar sua atuação e os produtos que oferece, fortalecer 
habilidades que combinem tanto a consultoria e um bom atendimento ao cliente, quanto 

softskilss como empatia, inteligência emocional e adaptabilidade

Inserido em um cenário de transformação e crescimento, o corretor 
passa a ter um papel ainda mais relevante e estratégico. Gosto 

de dizer que o corretor agora exerce um papel multi: multirramo, 
multifuncional, multicanal e multi-habilidades
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O dia a dia cada vez mais digital de 
corretores de seguros e assessorias 

João Luiz de Lima*

Não é novidade que os corretores de 
seguros exercem um papel essencial 
no mercado segurador. São profis-
sionais que conhecem bem os clien-
tes e acompanham de perto suas 
mudanças de comportamento, mui-
tas delas impulsionadas pela trans-
formação digital sofrida nos últimos 
anos. Nesse período, a tecnologia foi 
crucial para que o corretor continu-
asse a exercer seu papel de consultor 
de proteção com excelência. 
Diante da digitalização dos negócios, 
que vem impactando a estrutura e o 
modelo operacional do setor, é fun-
damental que os corretores de segu-
ros e assessorias, se adaptem ao sur-
gimento de novas tecnologias. Desde 
2015, a Tokio Marine investe cerca de 
R$ 130 milhões por ano em tecnolo-
gia e vem ampliando a oferta de re-
cursos digitais para que os corretores 
possam usá-los no seu dia a dia. 
Entre essas iniciativas, estão a am-
pliação na forma de distribuição por 
meio de canais digitais como What-
sApp e redes sociais, além do apri-
moramento constante do aplicativo 
e o Portal do Corretor, tornando-os 
mais intuitivos e mais amigáveis 
para o usuário. Além disso, por meio 
da plataforma Brokertech, são desen-
volvidos diversos treinamentos para 
conscientizar e capacitar os correto-
res e assessorias a respeito das ferra-
mentas digitais disponibilizadas pela 
companhia, o que contribui para o 
aumento da produtividade e a gera-
ção de negócios. 
Em resumo, a tecnologia não vai 
substituir o canal tradicional de dis-
tribuição, pois os clientes têm con-
fiança e relacionamento com corre-
tores. Porém, é inevitável o aumento 
da demanda por serviços e inovações 
digitais e os corretores precisam estar 
preparados para atendê-las da melhor 
maneira. Nesse cenário, o conheci-
mento em tecnologia pode ser deter-
minante para o sucesso nos negócios.

*João Luiz de Lima é Diretor Comercial Nacional Varejo da Tokio Marine

Desde 2015, a Tokio Marine investe cerca de R$ 130 
milhões por ano em  tecnologia e vem ampliando a oferta 
de recursos digitais para que os corretores possam usá-los 

no seu dia a dia.

Por meio da plataforma Brokertech, são desenvolvidos 
diversos treinamentos para conscientizar e 

capacitar os corretores e assessorias a respeito das 
ferramentas digitais disponibilizadas pela companhia, 
o que contribui para o aumento da produtividade e a 

geração de negócios
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“Dinamismo do setor contribuiu
para o crescimento da economia”

Mercado segurador e renda per 
capita

“Concordo que a intensidade da pene-
tração de seguros na sociedade brasi-
leira ainda está aquém das reais possi-
bilidades do mercado. Os números e o 
crescimento do setor sempre são satis-
fatórios, sob certo ponto de vista. Mas 
o aumento da participação per capita 
depende da percepção e do reconheci-
mento dos seguros em três frentes:
poderes público e político e sociedade”.

Avanço do setor

“O relatório da Susep sinaliza um cres-
cimento até novembro de 13%. Eviden-
temente que esse resultado se deve ao 
respiro da economia em 2021, porque 
houve um represamento do consu-
mo em 2020, tanto no Brasil como no 
mundo, o que justifica esse movimen-
to inflacionário global”.

Crescimento da economia

“Reconheço que parte desse crescimen-
to se deve ao dinamismo do mercado, 
à atuação de todos os agentes do setor 
(seguradores, resseguradores, corretores 
e entidades de previdência), à capacida-
de do mercado de adaptação a este mo-
mento de pandemia, de transformação 
da sociedade, de home office”.

Crise sanitária

“Embora a motivação seja algo trá-
gico, a experiência da Covid-19 foi 
crucial para aumentar a reflexão e a 
percepção do risco. Foi um momen-
to em que a humanidade se deparou 
com a necessidade de contar com a 
proteção do seguro. No Brasil, por sua 
característica de menor exposição a 
intempéries de origem ambiental e 
demais desastres que atingem socie-
dades mundo afora, a população tem 

uma menor percepção de risco”.

Microsseguro e pandemia

“Atravessamos uma pandemia com 
a perda de milhares vidas, brasileiros 
chefes de família. Teria sido muito 
menos doloroso para as famílias se 
elas tivessem contado com o suporte 
financeiro de uma apólice. Se o mi-
crosseguro tivesse tido a efetividade 
a que todo o projeto se propõe, que 
é proteger pessoas mais vulneráveis 
contra riscos específicos em troca de 
baixos valores de restituição, mas que 
são significativos para essa camada da 
população, teria sido tão melhor!”

Seguro em 2022

“Um dos destaques do ano deverá ser o 
seguro rural. Se o agronegócio é de ex-
trema importância para o crescimento 
econômico do Brasil (representa cerca 
de 20% do PIB), o seguro Rural tem 
que acompanhar esse desempenho. 
Em outra frente, os seguros de riscos 
cibernéticos, hoje, fazem parte do co-
tidiano das sociedades, não são um ris-
co apenas para grandes empresas, mas 
para todos nós. O seguro garantia tam-
bém apresenta excelentes perspectivas 

de crescimento, assim como os segu-
ros da área de RC, em plena expansão, 
dado o maior volume de informações 
de que dispõe a sociedade”.

Pauta regulatória

“A revisão de regras e normas, inde-
pendentemente de quem estiver à 
frente da Susep, naturalmente deve 
ocorrer. Assim como, por conceito, 
é preciso fazer uma avalição antes 
da edição de normas para analisar 
o impacto dos riscos. O meu objeti-
vo é traçar uma rota mais assertiva 
possível, que nos leve corretamen-
te ao epicentro do potencial do 
mercado de seguros”.

Audiência pública e aspectos ESG 

“Iniciamos a consulta pública sobre 
esse tema em meados de dezembro 
passado e ficou estabelecido um prazo 
de 90 dias para que possamos ter uma 
ampla discussão a respeito das ques-
tões ASG, e ver como a Susep poderá 
acompanhar esse processo e dar su-
porte ao mercado na adequação desses 
critérios dentro dos preceitos ASG. A 
proposta estava prevista no Plano de 
Regulação da Autarquia para 2021”.

Novo superintendente da Susep, Alexandre Camillo, falou à Revista de Seguros, publicação tradicional da 
Confederação Nacional de Seguradoras - CNseg, na edição nº 919. Acompanhe os principais momentos
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BPO Habitacional DELPHOS: 
solução completa para seguradoras

Trata-se de gama de serviços voltada ao ramo habitacional do Sistema Financeiro da Habitação e 
Mercado Secundário, envolvendo ramos assemelhados, como o residencial, prestamista, multirriscos, 
consórcio, danos materiais e pessoais

Com 54 anos de atuação no mer-
cado e líder na prestação de ser-
viços de gestão de carteiras de 
seguros habitacionais, conside-
rando sua total independência de 
qualquer seguradora e o pionei-
rismo no ramo, a Delphos, por 
meio de seu BPO de Seguros, dis-
ponibiliza uma linha completa de 
serviços que engloba a adminis-
tração de carteiras, a subscrição 
dos riscos, o processamento de 
prêmios, resseguros e cosseguros, 
a regulação de sinistros e o su-
porte à operação. Com soluções 
modernas, um time de especialis-
tas e uma sólida infraestrutura, a 
empresa desonera as seguradoras 
de consideráveis despesas admi-
nistrativas, bem como do ônus 

dos elevados investimentos na 
montagem da estrutura própria. 
No caso do BPO FULL ofertado 
pela Delphos, o escopo dos ser-
viços pode ser ampliado para co-
brir todas as etapas da operação: 
a análise do risco envolvido no 
financiamento, o processamento 
de toda a massa segurada, a re-
gulação dos sinistros de morte, 
invalidez e danos físicos aos imó-
veis, o gerenciamento de toda 
rede de profissionais médicos e 
engenheiros, o monitoramento 
de toda operação em tempo real, 
por meio de dashboards e a cria-
ção de indicadores para subsidiar 
a seguradora em sua estrutura 
técnico-operacional, tecnológica 
e de governança. 

O seguro habitacional é um ramo 
de alta complexidade e com con-
tratos de longa vigência. O serviço 
de BPO da Delphos oferece total 
segurança para os seus clientes, 
não apenas no que tange à análise 
da aceitação dos riscos, mas tam-
bém nos cálculos e processamento 
dos prêmios, e nas regulações dos 
sinistros, garantindo a assertivida-
de em pareceres de indicação para 
pagamentos de indenizações ou 
negativas de cobertura. O trabalho 
respalda as decisões da segurado-
ra no tratamento de suas receitas 
e despesas administrativas, indus-
triais ou técnico-operacionais.  
Para suportar as diferentes ope-
rações, regras de negócios, e 
crescimentos exponenciais, em 

TECNOLOGIA



31INSURANCE CORP

2021 a Delphos desenvolveu no-
vas ferramentas complementa-
res ao seu sistema de backoffice, 
como por exemplo:

O ÁpiDelphos: sistema voltado à 
análise e aceitação da Declaração 
Pessoal de Saúde e do Laudo de 
Avaliação de Imóveis. Tradicio-
nalmente, no processo de subs-
crição do risco em financiamen-
tos habitacionais, a praxe é que 
apenas a saúde do proponente 
seja analisada. No entanto, o imó-
vel, real objeto do financiamento, 
normalmente não é considerado 
para efeitos de aceitação do ris-
co. O laudo de avaliação exigido 
pelo financiador sempre teve o 
exclusivo propósito de conhecer o 
valor do bem que será objeto do 
financiamento, e avaliar seu lastro 
para efeitos de garantia. 
Esse mesmo laudo servirá, agora, 
para que a seguradora o analise 
sob outros aspectos, e assim pos-
sa se proteger segundo suas regras 
de negócios, não aceitando ou so-
bretaxando os riscos gravosos que 
possam comprometer a saúde de 
sua carteira. O Workflow do sis-
tema se inicia com o cadastro da 
DPS e do LDA na entidade finan-
ceira, passa pelo subscritor na Del-
phos, segue, se necessário, para o 
médico, para análise das informa-
ções da DPS, ou para o engenhei-
ro, para análise das informações 
do LDA, e termina com o envio do 
resultado para o financiador. 
O curso da análise no sistema tam-
bém permite que, em casos espe-
cíficos, siga para o crivo da segu-
radora. O resultado desse novo 
processo é a mitigação de riscos e 
a redução da possibilidade de judi-
cialização futura.
     
O SinDelphos: mais do que uma 
ferramenta para realização dos 
avisos dos sinistros dos segurados, 
o portal desenvolvido permite que 
a entidade financeira possa avisar 
remotamente as suas ocorrências, 
bem como inserir a documentação 
que irá subsidiar a regulação, ou 
complementá-la, em caso de exi-
gibilidade. Por meio desse portal, a 
regulação de um sinistro pode ser 

iniciada de forma mais eficiente e 
todas as etapas do processo, assim 
como as suas eventuais pendên-
cias, podem ser acompanhadas e 
atendidas em tempo real, direta-
mente pelos usuários do sistema. 
Uma funcionalidade importante 
disponibilizada é o Relatório In-
terativo, através do qual a segu-
radora pode extrair, a qualquer 
tempo, as informações de todos 
os sinistros avisados e regulados 
pela Delphos. São funcionalidades 
que facilitam e desburocratizam 
os procedimentos e criam diferen-
ciais percebidos pelos segurados. 

O SvrDelphos: solução que pos-
sibilita  que os  próprios proprie-
tários de bens móveis ou imóveis, 
segurados, consorciados ou simi-
lares, participem das vistorias, seja 
para efeitos de compra, avaliação 
patrimonial, acompanhamento de 
obra, registro do estado para fins 
de locação/venda, ou, principal-
mente, para elaboração de laudos 
de sinistros sem impactos estrutu-
rais. A vistoria é efetuada a partir 
de um  smartphone, via  wi-fi  ou 
por uma rede de dados a partir de 
3,5G. Por meio de um link que é 
enviado pelo vistoriador em ho-
rário combinado entre as partes, 
durante o procedimento o propo-
nente irá interagir com o profis-
sional responsável pela vistoria.

O VinDelphos: ferramenta de bu-
siness Intelligence, através da qual 
todos os indicadores de perfor-
mance e visões de SLA’s podem 
proporcionar aos gestores das se-
guradoras, que utilizem-na como 

um importante instrumento para 
aferição dos resultados, aplica-
ção de metodologias, criação de 
Dashboards e, consequentemente, 
avanços na otimização de proces-
sos e tomada de decisão de forma 
mais segura, ágil e confiável.  
Com essas ferramentas, as par-
cerias Seguradoras/Delphos es-
tão preparadas para oferecer um 
serviço completo ao cliente final, 
garantindo qualidade, rapidez e 
eficiência na triangulação “Agente 
Financeiro + Seguradora + Opera-
dora”. O resultado é a facilitação 
na comunicação com os propo-
nentes dos financiamentos que se 
tornam segurados, a desoneração 
dos custos e a modernização dos 
processos de trabalho, minimizan-
do as dificuldades na obtenção de 
informações relevantes e urgentes 
sobre seus processos. 
No ramo habitacional há dois fa-
tores que não mudam com o tem-
po: o primeiro, é a casa própria, 
que segue sendo um dos maiores 
sonhos dos brasileiros e, qualquer 
medida que acelere suas apro-
vações, sempre será motivo de 
alegria para os proponentes. E o 
segundo, é a certeza de que um si-
nistro de qualquer natureza é sem-
pre um pesadelo e um dos maiores 
temores dos segurados. 
Portanto, a agilidade nas provi-
dências, a qualidade no tratamen-
to dos casos e a humanização no 
processo de regulação amenizam a 
angústia em momentos tão delica-
dos. E tudo isso faz parte dos ser-
viços que a Delphos proporciona 
aos seus clientes. 
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O triênio 2022-2025 re-
presenta um período de 
grandes oportunidades 
para a Federação Nacio-
nal de Seguros Gerais 
- FenSeg. Caminhamos 
a passos firmes para o 
crescimento e a moder-
nização do segmento de 
Danos e Responsabili-
dades, superando as in-
certezas do cenário eco-
nômico. Hoje trilhamos 
um ritmo de expansão 
na casa de dois dígitos, 
com avanços significati-
vos em diversos grupos e 
ramos de seguros.
Nos próximos três anos, 
temos como principal 
desafio consolidar os 
avanços trazidos pelo 
novo marco regulatório 
no segmento de Danos 
e Responsabilidades. 
Desde 2019, a Susep e o 
CNSP (Conselho Nacio-
nal de Seguros Privados) 
têm publicado circulares e resoluções que contem-
plam diversos grupos: Patrimonial, Massificados, 
Grandes Riscos, Responsabilidade Civil, Automóvel 
e Rural, entre outros. Os normativos estimulam a 
criação de novos produtos, sem formato padroniza-
do, com claro ganho de eficiência.
Em janeiro, a Susep aprovou o Plano de Regulação 
para 2022, que consolida e atualiza normativos so-
bre os seguros Rural, Transportes e Habitacional. 
A FenSeg terá como meta fortalecer a atuação das 
empresas nesse ambiente regulatório mais flexível. 
É um redesenho do setor, que proporciona mais cla-
reza na contratação dos produtos e reforça a trans-
parência para o consumidor.

The 2022-2025 term re-
presents a period of great 
opportunities for the Na-
tional Federation of Ge-
neral Insurance – FenSeg. 
We are taking firm steps 
towards growing and mo-
dernizing the Damages 
and Liabilities segment, 
overcoming the uncer-
tainties of the economic 
scenario. Today, we are 
on a double-digit rate of 
expansion, having signi-
ficantly advanced in seve-
ral insurance groups and 
lines.
Over the next three years, 
our main challenge is to 
consolidate the advances 
brought about by the new 
regulatory framework for 
the Damages and Liabili-
ties segment. Since 2019, 
Susep and the CNSP (Na-
tional Council of Private 
Insurance) have published 
Circulars and Resolutions 

covering several insurance groups: Property, Mass, 
Large  Risks, Civil Liability, Auto and Agri, among 
others. These regulations foster the creation of new 
products without a standardized format, which means 
a clear gain in efficiency.
In January, Susep approved the Regulation Plan for 
2022, which consolidates and updates regulations on 
Agri, Transportation and Home insurance. FenSeg 
aims to strengthen the performance of companies 
in this more flexible regulatory environment. It is a 
redesign for the sector which brings more clarity to 
product purchase and reinforces transparency with 
regard to consumers.

Antonio Trindade é presidente da FenSeg
Antonio Trindade is FenSeg’s president

FEDERAÇÕES

*Antonio Trindade

To strengthen the performance of companies 
in this more flexible regulatory environment

Fortalecer a atuação das empresas
em ambiente regulatório mais flexível
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Nos dois últimos anos o mun-
do passou a viver em um 
cenário delicado e de incer-
tezas decorrentes da crise 
sanitária, que não acabou. 
Neste momento, ficou ainda 
mais evidente a importância 
das diferentes modalidades 
de Seguros de Pessoas como 
instrumento de proteção à 
renda das famílias, tanto nos 
casos de desemprego como no 
difícil momento de superar 
uma perda de um ente queri-
do. Nosso mercado mostrou 
também grande sensibilidade 
social ao não aplicar, livre-
mente, cláusulas de restrição 
à cobertura securitária em si-
tuações de calamidade públi-
ca assegurando a proteção de 
milhares de famílias.
No próximo triênio (2022-
2024), seguiremos trabalhan-
do na ampliação do acesso, na 
conscientização e na simpli-
ficação dos produtos de pes-
soas, com um olhar cada vez 
mais atento às necessidades dos consumidores, levando 
informação e fomentando as discussões relacionadas à 
importância da proteção. Também trabalharemos para 
consolidar ainda mais a previdência privada como prin-
cipal instrumento de planejamento para uma aposenta-
doria com maior tranquilidade.
Atuaremos, também, para manter o protagonismo da 
Federação Nacional de Previdência e Vida (FenaPrevi) 
nos assuntos relacionados ao setor. O diálogo com os po-
deres legislativo, executivo, judiciário e outras entidades 
associativas será uma agenda permanente em nossa ges-
tão. Temos um longo e desafiador caminho para percor-
rer. Enfim, estaremos sempre guiados pela missão que 
nos é intrínseca, a de oferecer as melhores soluções em 
cuidado e proteção para as famílias brasileiras.

In the last two years, the 
world has faced a difficult 
landscape and many uncer-
tainties resulting from the 
health crisis still in course. 
At this moment, the impor-
tance of the different types 
of Personal Insurance as an 
instrument to protect the 
income of families, both in 
cases of unemployment and 
in the difficult moment of 
overcoming the loss of a lo-
ved one, have become even 
more evident. Our market 
also showed a great deal of 
social sensitivity by choosing 
not to enforce clauses res-
tricting insurance coverage 
in situations of public cala-
mity, ensuring the protec-
tion of thousands of families.
In the next three years 
(2022-2024), we will conti-
nue to work on providing 
better access, raising awa-
reness and simplifying pro-
ducts for people, with an in-

creasingly sensitive look at consumers’ needs, giving 
information and enabling discussions related to the 
importance of protection. We will also work to further 
consolidate private pensions as the main planning 
instrument for a more smooth retirement experience.
We will also work to keep the National Federation of 
Pensions and Life (FenaPrevi) at the forefront in ta-
ckling issues related to our sector. The dialogue with 
lawmakers, with the Executive, the Judiciary and other 
associations will be a permanent concern in our ma-
nagement. We still have a long and challenging way 
to go. Lastly, we will always be guided by the mission 
that is inherent to our actions, that is, to offer the best 
solutions in care and protection for Brazilian families.

Edson Luis Franco é presidente da FenaPrevi
Edson Luis Franco is the President of FenaPrevi

FEDERATIONS

*Edson Luis Franco

'Better access, awareness and
simplification of products for people'

“Ampliação do acesso, conscientização e 
simplificação dos produtos de pessoas”
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Além de cuidarmos de 
parte expressiva da po-
pulação brasileira, nos-
so setor gera milhões de 
empregos e diretamente 
impactado pelas varia-
ções econômicas e resul-
tados das companhias de 
diversos setores. Olhan-
do para o próximo tri-
ênio, é claro que esses 
fatores irão variar con-
forme o surgimento de 
novas variantes, políti-
cas globais de enfrenta-
mento à covid-19 e surgi-
mento de novas drogas. 
No cenário nacional, 
será um ano de eleições 
e as projeções para cres-
cimento da inflação se-
guem fortes. Mas olhan-
do para o que fizemos 
na saúde suplementar 
nos últimos dois anos, as 
perspectivas são otimis-
tas. O número de bene-
ficiários voltou a crescer, 
as operadoras se adapta-
ram em tempo recorde à 
pandemia, iniciativas público-privadas surgiram e 
novas formas de atendimento vieram para ficar. 
Como entidade representativa dos planos de saúde, 
nossa missão é fazer com que esse acesso à saúde de 
qualidade chegue a cada vez mais brasileiros. Para 
isso, a aproximação e esclarecimento das autorida-
des públicas, o fortalecimento das relações gover-
namentais, e a defesa dos pleitos do setor nas mais 
diversas instâncias oficiais são caminhos importan-
tes, além da articulação setorial com outras entida-
des da saúde. Responderei a esse desafio com muito 
empenho profissional e pessoal.

In addition to taking care 
of a significant part of the 
Brazilian population, our 
sector creates millions of 
jobs, being directly im-
pacted by the ups and 
downs of the economy 
and the outcome of com-
panies in different sec-
tors. Looking towards the 
next three years, it is clear 
that these factors will vary 
according to the emer-
gence of new Covid-19 
variants, global policies 
to fight the pandemic and 
the development of new 
drugs. 
In the national landsca-
pe, it will be an election 
year, and projections for 
inflation growth remain 
strong. But looking at 
what we’ve done in priva-
te health insurance over 
the past two years, the 
outlook is optimistic. The 
number of beneficiaries 
grew once more, provi-
ders have adapted swiftly 

to the pandemic, public-private initiatives emerged 
and new forms of service are here to stay. 
As a representative entity of private health plans, our 
mission is to ensure that access to quality healthca-
re reaches more and more Brazilians. With this in 
mind, the proximity and clarity of public authorities, 
the strengthening of governmental relations, and the 
promotion of the sector’s demands in the most diver-
se official instances are important paths, in addition 
to the articulation of our sector with other health en-
tities. I will respond to this challenge with great pro-
fessional and personal commitment.

Manoel Peres é presidente da Federação Nacional de Saúde 
Suplementar (FenaSaúde)
Manoel Peres is President of the National Federation of Private 
Health Insurance (FenaSaúde)

FEDERAÇÕES

*Manoel Peres

Ensuring quality healthcare for more
Brazilians is our mission

Missão é garantir saúde de qualidade 
a cada vez mais brasileiros
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Diretor comercial da BrasilCap, 
Marcelo Gonçalves Farinha foi 
reeleito presidente da Federação 
Nacional de Capitalização (Fena-
Cap) e a diretoria para o triênio 
2022-24 e assumiu em 7 de feve-
reiro. A FenaCap, que neste ano 
completa 15 anos, representa as 
16 empresas associadas no ter-
ritório nacional. A entidade tem 
sido estratégica no trabalho para 
o fortalecimento do segmento 
no mercado, contribuindo assim 
para o desenvolvimento econô-
mico e social dos brasileiros.
Entre outros objetivos, a Fede-
ração exerce a representação 
política e institucional do setor, 
promovendo a permanente de-
fesa dos interesses do segmento; 
representa as associadas judi-
cial ou extrajudicialmente; atua 
na criação e aprimoramento 
de leis, normas e regulamentos 
que aumentem a eficiência des-
te segmento econômico. A nova 
gestão também vem acompa-
nhada de uma perspectiva positiva para o ano. 
O mercado de capitalização deve registrar, em 2022, 
uma retomada sustentável em termos de crescimen-
to em todas as regiões do país. O resultado obtido até 
novembro de 2021 aponta para esse cenário. A receita 
atingiu R$ 22,18 bilhões, alta de 6,25% no acumulado 
anual, se comparada a igual período de 2020. Para a 
FenaCap, isso reforça a perspectiva de crescimento de 
dois dígitos para este ano.
“Na pandemia, fomos compelidos a acelerar mudan-
ças que vinham ocorrendo em um ritmo mais lento 
e que, de uma hora para outra, nos impôs um desafio 
até então nunca vivenciado: a migração do presencial 
para o digital. Isso foi possível por dois motivos: a ca-
pacidade demonstrada pelas empresas na adaptação 
à nova realidade e a tradição de resiliência do setor 
de capitalização”, explica Marcelo Farinha.
Os produtos de capitalização constituem uma história 
de sucesso nos últimos 93 anos e, com resiliência, o 
segmento tem se reinventado e lançado produtos para 
atender às mais variadas demandas. Um dos diferen-
ciais da capitalização é a sua capacidade de se acoplar a 
outros setores na criação de novas soluções.

The Commercial Director of 
BrasilCap, Marcelo Gonçalves 
Farinha, was re-elected Presi-
dent of the National Federation 
of Capitalization Investments 
(FenaCap) and for the board of 
directors for the 2022-24 term, 
taking office on February 7th. 
FenaCap, which celebrates its 
15th anniversary this year, re-
presents the 16 member com-
panies in the national territory. 
The entity has been strategic in 
strengthening the segment wi-
thin the market, thus contribu-
ting to the economic and social 
development of Brazilians.
Among other goals, the Federa-
tion acts as the sector’s political 
and institutional representa-
tion, promoting the permanent 
protection of the segment’s in-
terests; it also represents the 
members in court and out-of-
-court; and it helps to create and 
improve laws, rules and regula-
tions that increase the efficien-

cy of this economic segment. The new management is 
followed by a positive outlook for the year. 
The market of capitalization investments in 2022 may 
show a sustained recovery, growing in all regions of the 
country. The result up to November 2021 points to this 
scenario. The sector revenue reached R$ 22.18 billion, a 
6.25% increase year-to-date if compared to the same pe-
riod in 2020. For FenaCap, this reinforces the prospect 
of double-digit growth for this year.
‘During the pandemic, we were compelled to accelerate 
changes that had been taking place at a slower pace, and 
suddenly imposed a challenge we had never experienced 
before: the migration from face-to-face to online. This 
was possible for two reasons: the companies had the abi-
lity to adapt to the new reality, paired with the tradition 
of resilience of the capitalization investment sector’, ex-
plains Marcelo Farinha.
Capitalization investment products have been a success 
story for the last 93 years and, through its resilience, the 
segment has reinvented itself and launched new pro-
ducts to meet the most varied demands. One of the ca-
pitalization investment differentials is its ability to join 
other sectors in the creation of new solutions.

Marcelo Gonçalves Farinha é presidente da 
Federação Nacional de Capitalização (FenaCap)
Marcelo Gonçalves Farinha is President of the 
National Federation of Capitalization (FenaCap)

FEDERATIONS

New three-year term with growth prospects
Novo triênio com perspectiva de crescimento
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Risk management initiatives at Susep
Gestão dos riscos na órbita da Susep

No final de março termina o 
prazo de consulta pública so-
bre minuta de circular da Su-
sep que exige a inclusão dos 
riscos de sustentabilidade na 
estrutura de gestão de risco 
tradicional de seguradoras. O 
documento contempla a cria-
ção de uma política de sus-
tentabilidade e a elaboração 
de um relatório anual, que 
apresente riscos e oportuni-
dades relacionadas aos aspec-
tos ASG (ambiental, social e 
governança) e climáticos. 
A minuta prevê o estabele-
cimento de processos e con-
troles para a gestão dos riscos 
de sustentabilidade e até a 
possibilidade de limites para 
concentração de riscos e/ou 
restrições quanto à realização 
de negócios. Para a diretora-
-executiva da Confederação 
Nacional das Seguradoras 
(CNseg), Solange Beatriz, a superintendência não irá im-
por limites ou restrições e sim fornecer diretrizes que 
orientem decisões de negócios das empresas. 
“Os riscos de sustentabilidade devem estar integrados 
à gestão dos demais riscos que já são regulados”, explica 
Beatriz. O documento também aborda a consideração de 
critérios de sustentabilidade para seleção de investimen-
tos. Esses parâmetros deverão constar nas políticas de in-
vestimento das empresas indicando em qual parcela da 
carteira eles serão aplicados. 
Solange afirma que a preocupação com o tema ASG não 
é novidade para as seguradoras. “Segundo o último Re-
latório de Sustentabilidade do Setor de Seguros de 2020, 
elaborado anualmente pela CNseg desde 2015, 90,5% das 
empresas participantes já integram questões ASG em seus 
planejamentos estratégicos e 47,4% incluem critérios de 
sustentabilidade na gestão de investimentos e nos proces-
sos de subscrição de riscos”. 
As exigências regulatórias que impõe às seguradoras a 
consideração de aspectos de sustentabilidade compõem 
peça-chave para estabelecimento de um modelo de su-
pervisão que fomente o desenvolvimento sustentável do 
setor financeiro nacional. Esses aspectos passaram a ser 
exigidos, recentemente, pelo Banco Central e também 
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

At the end of March, the open 
consultation period for Su-
sep’s draft circular that requi-
res the inclusion of sustaina-
bility risks in the traditional 
risk management structure 
of insurance companies will 
end. The document envisages 
the creation of a sustainability 
policy and the preparation of 
an annual report, presenting 
risks and opportunities rela-
ted to ESG (environmental, 
social and governance) and 
climate factors. 
The draft provides for the 
introduction of processes 
and controls for the ma-
nagement of sustainability 
risks and even the possibili-
ty of establishing limits for 
risk concentration and/or 
restrictions on conducting 
business. For the executive 
director of the National Con-

federation of Insurance Companies (CNseg), Solange Be-
atriz, the superintendence will not impose any limits or 
restrictions, but it will provide guidelines that may help 
with the companies’ business decisions. 
‘Sustainability risks must be integrated into the mana-
gement of risks that have already been regulated’, ex-
plains Beatriz. The document also considers the assess-
ment of sustainability criteria for investment selection. 
These benchmarks are to be included in the companies’ 
investment policies, and indicate in which portion of 
the portfolio they will be applied. 
Solange states that concern with the topic of ESG is no-
thing new for insurers. ‘According to the last 2020 In-
surance Sector Sustainability Report, prepared annually 
by CNseg since 2015, 90.5% of participating companies 
already integrate ESG issues into their strategic plans and 
47.4% include sustainability criteria in investment mana-
gement and in risk underwriting processes’. 
The regulatory requirements that impose that insurers 
take sustainability factors into consideration are a key 
element for establishing an oversight model that fos-
ters the sustainable development of the national finan-
cial sector. These aspects have recently been required 
by the Central Bank and also by the Securities and Ex-
change Commission (CVM).

Solange: riscos de sustentabilidade devem estar integrados à 
gestão dos demais riscos já regulados
Solange: sustainability risks must be integrated into the 
management of previously regulated risks 

SUSTENTABILIDADE SUSTAINABILITY



A Seguros SURA oferece soluções de Vida em Grupo e Acidentes Pessoais Coletivo para pequenas 
e médias empresas, de 1 a 500 funcionários, e capital individual  de até R$ 1.000.000,00.

Uma solução constantemente atualizada para atender da melhor forma o mercado:

FÁCIL contratação 
e GRANDES diferenciais
Para corretores
• Cotador 100% online, rápido, intuitivo e sob medida, 
conforme necessidade da empresa 
• Faturamento automático e ferramenta de movimentação
 que facilita os processos 
• Comissionamento pago em 48 horas após a quitação 
de cada parcela

Para clientes
• Cotação a partir de uma vida para todos os 
tipos de empresas 
• Várias modalidades de contratação: 
capital uniforme, capital global, capital 
múltiplo salarial e capital informado 
• A• Assistências complementares, como: 
funeral familiar ou individual, vítima de 
crime e kit de natalidade 
• Revitalização das coberturas e 
assistências do AP; (Help Desk, Assist. 
Empresarial e Help Desk); NOVIDADE
• Desenvolvimento do APP simplificado 
ppor viagem NOVIDADE

Responsabilidade com as vidas dos 
seus colaboradores, compromisso com você

Saiba mais e inclua esta solução 
nas suas prospecções
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Após o impacto da covid-19, segmento deve observar com atenção outros riscos para o 
planeta, como as mudanças climáticas e catástrofes naturais
After the impact of Covid-19, the sector should carefully keep track of other risks to the planet, such 
as climate change and natural disasters

Building a sustainable future is 
opportunity for the insurance sector

Construção de um futuro sustentável é 
oportunidade para o setor de seguros

O mundo começa a vislumbrar um ho-
rizonte após uma de suas maiores lutas 
recentes, contra a covid-19. O impacto 
absorvido pelo setor global de seguros 
ao longo da pandemia ainda está em 
curso, mas outra batalha segue sendo 
ainda mais desafiadora: a mudança cli-
mática. Isto impacta na recorrência de 
catástrofes naturais que representam 
um risco para o futuro das sociedades, e 
a construção de um futuro sustentável é 
parte da missão para um segmento ca-
paz de amenizar essas perdas.
Não é um risco “novo”. Ao nível global, o 
relatório sigma Catástrofes naturais em 
2020: riscos secundários em destaque, 
mas não se esqueça dos riscos primários, 
do Swiss Re Institute, indica que as per-
das econômicas por catástrofes naturais foram de US$ 190 
bilhões no último ano. Em 2020, apenas 18% das perdas por 
esses tipos de evento foram seguradas na América Latina na 
última década. “É um momento de urgência ao qual o setor 
deve rapidamente se adaptar. Agora, mais do que nunca, é 
importante tomar medidas para fechar a lacuna de proteção 
frente às exposições de risco, primárias e secundárias, tor-
nando a sociedade e o planeta mais resilientes às mudanças 
climáticas e futuros eventos”, indica Fred Knapp, Head Rein-
surance Brasil & Southern Cone da Swiss Re. 
Há uma preocupação extra com os eventos de risco secundá-
rios, como enchentes ou deslizamentos, ou advindos de risco 
primário, como incêndios e danos urbanos derivados de tra-
gédias, que representam 71% das perdas seguradas no perío-
do analisado pelo sigma, da Swiss Re. “Na Swiss Re, estamos 
convencidos de que todos nós, indústrias, entidades públicas, 
empresas e indivíduos, temos um papel fundamental na to-
mada de medidas concretas para mitigar esta crise. Como 
resseguradoras, entendemos essa responsabilidade e acredi-
tamos que trabalhar juntos é essencial para tornar o mundo 
um lugar mais resiliente no futuro”, completa Fred.

The world begins to glimpse a new 
horizon after one of his biggest strug-
gles in recent history, that against Co-
vid-19. The impact absorbed by the 
global insurance sector throughout the 
pandemic is still ongoing, but another 
battle remains, one that is even more 
challenging: climate change. It has an 
impact on the recurrence of natural ca-
tastrophes that pose risks to the future 
of societies, and building a sustainable 
future is part of the mission for a seg-
ment that is capable of mitigating these 
losses.
It is not actually a ‘new’ risk. At a global 
scale, the sigma report Natural Disas-
ters in 2020: Secondary Risks in the 
Spotlight, But Let’s Not Forget Primary 

Risks, from Swiss Re Institute, indicates that economic 
losses from natural disasters totalled US$190 billion last 
year. In 2020, only 18% of losses from these types of events 
were insured in Latin America in the last decade. ‘It is a 
pressing situation to which the sector must quickly adapt. 
Now, more than ever, it is important to take measures to 
close the protection gaps for primary and secondary risk 
exposures, making society and the planet more resilient to 
climate change and future events’, says Fred Knapp, Head 
of Reinsurance for Brazil & Southern Cone at Swiss Re. 
Extra care is to be taken with secondary risk events, such 
as floods or landslides, or those arising from primary 
risks, such as fires and urban damage resulting from tra-
gedies, which represent 71% of insured losses for the pe-
riod analyzed by Swiss Re’s sigma. ‘At Swiss Re, we are 
convinced that all of us, industries, public authorities, 
companies and individuals, have a fundamental role in 
taking concrete measures to mitigate this crisis. As rein-
surers, we are aware of this responsibility and believe 
that working together is essential to making the world a 
more resilient place in the future,’ adds Fred.

Fred: “É importante tomar medidas 
para fechar a lacuna de proteção 
frente às exposições de risco”
Fred: “It is important to take steps to 
close protection gaps for risk exposures”

PANORAMA OUTLOOK



Descontos em grandes redes 
de farmácias*.

Rede de excelência com hospitais
como Albert Einstein, Sírio 
Libanês, Rede D’Or São Luíz
e muitos outros.

Acomodação em apartamento 
privativo em todos os planos.

Carência zero para seguros 
acima de 10 vidas, até para parto.

Para saber mais, acesse: allianz.com.br

Além de grandes benefícios também para você, corretor: 

*Condição por tempo limitado.

*Consulte as redes disponíveis na sua cidade.

Uma das melhores 
remunerações do
mercado

360% de 
agenciamento* 2% vitalício

Apoio 100% do seu
atendimento comercial 
na venda e pós venda

Quer cotar saúde? Pode contar com a gente.

ALLIANZ SAÚDE

Saúde PME com excelente custo-benefício? 
Allianz Saúde agora a partir de 3 vidas!

Conheça. Compare. Comprove. 

E muito mais.

Allianz Saúde S.A., CNPJ 04.439.627/0001-02, Rua Eugênio de Medeiros, nº 303, 7º andar-Parte, Pinheiros, São Paulo, CEP 05425-000. Linha Direta Allianz Saúde: 4001 5060 
(Capitais e Regiões Metropolitanas), 0800 701 8148 (demais regiões). Ouvidoria Allianz Saúde: 0800 771 3313. Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 
0800 707 1755 (SAC 24 horas). Consulte as Condições Gerais, assim como os planos de assistência 24h, serviços e abrangência do seguro no site www.allianz.com.br.
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