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REVISTA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE RISCOS

Alta performance em resseguro
ALPER PROMOVE EXPANSÃO NO MERCADO

High performance in reinsurance
ALPER PROMOTES THE MARKET EXPANSION

insurancecorp.com.br

Eduardo Toledo, vice-presidente da Alper Re

Confederação Nacional das Seguradoras empossa nova presidência em São Paulo
National Confederation of Insurance Companies installs new presidency in São Paulo

MESSAGEM AO MERCADO
MESSAGE TO THE MARKET
APOIO INCONDICIONAL AO CORRETOR

UNCONDITIONAL SUPPORT TO BROKERS

O principal recado que foi transmitido durante o 22º
Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, em
Campinas (SP), residiu nas ações indispensáveis deste
importante profissional no mercado nacional em todos os segmentos de proteção. Após o congresso, as
empresas confirmaram o recado e prometem lançar
produtos de fácil comercialização e que possam atrair
o interesse de cada vez mais consumidores. Acompanhe a cobertura do evento no Caderno Especial, contido na publicação.
A seção Diálogo apresenta uma entrevista exclusiva
com Salvatore Lombardi Jr., CEO da Albatroz MGA,
uma empresa, como ele mesmo diz, que tem como
mote trazer inovação digital para o mercado. A Albatroz possui o mérito de ser a primeira agência de
subscrição totalmente dedicada ao ramo de transportes, tanto em seguros quanto em resseguros.
Na matéria de capa da edição, informamos ao leitor
como a Alper Re iniciou suas operações junto aos parceiros de negócios, os objetivos e a atuação de seus
colaboradores. Eduardo Toledo, vice-presidente da
corretora, ressaltou na reportagem: “A preferência
do negócio é sempre do corretor parceiro.” Toledo já
atuou em duas frentes no mercado: incialmente como
corretor e depois broker de resseguro. Se manifesta
com a experiência que lhe garantiu a sua merecida posição de destaque no setor.
Por outro lado, um evento dividido em dois atos:
a coletiva de imprensa com o presidente eleito da
Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg),
Dyogo Henrique de Oliveira, e a cerimônia de posse
que aconteceu em uma noite de esplendor. A revista
esteve presente nas duas ocasiões e constatou, tanto
nas palavras do presidente que encerrou seu mandato, Marcio Coriolano, como de Dyogo, a importância
da interlocução com reguladores e do corretor no
avanço deste mercado, entre outros. Ao contrário da
economia em geral, as atividades do seguro demostram fôlego e avançam em número de contratações.
Entre outros temas, trazemos também uma interessante matéria sobre a atuação de Mariana e Carolina, filhas do maior leiloeiro da América Latina, Luiz
Fernando de Abreu Sodré Santoro, que estão inovando e dinamizando estas atividades.
Boa leitura!

The main message that was broadcast during the 22nd
Brazilian Congress of Insurance Brokers, in Campinas
(SP), focused on the essential activities of these
important professionals in the national market in all
insurance segments. After the congress, the companies
stressed this message and promised to launch products
that are easy to sell and attract the interest of more and
more consumers. Follow our coverage of the event in
the Special Section, in this issue.
The Dialogue section features an exclusive interview
with Salvatore Lombardi Jr., CEO of Albatroz MGA, a
company whose motto is to bring digital innovations to
the market, as he says. Albatroz has the merit of being
the first underwriting agency that is fully dedicated to
the transport sector, both in insurance and reinsurance.
In the cover story of the issue, we tell our readers how
Alper Re started its operations with business partners,
and the objectives and performance of its employees.
Eduardo Toledo, Vice President of the insurance
broker firm, highlighted in the report: ‘Broker partners
always have preference in our business.’ Toledo has
already acted on two fronts in the market: initially as
an insurance broker and then as a reinsurance broker.
He speaks from the experience that ensured his welldeserved prominent position in the sector.
On the other side, an event divided into two parts:
a press conference with the elected President of the
National Confederation of Insurance Companies
(CNseg), Dyogo Henrique de Oliveira, and the
inauguration that took place in a grand evening
ceremony. The magazine was present on both
occasions and observed, both in the words of the
outgoing president, Marcio Coriolano, and Dyogo,
the importance of dialogue with regulators and
brokers in advancing this market, among other
players. Unlike the economy in general, insurance
activities are keeping their momentum and
advancing in the number of contracts.
Among other topics, we also bring an interesting
article about the work of Mariana and Carolina,
daughters of the top auctioneer in Latin America,
Luiz Fernando de Abreu Sodré Santoro, who are
innovating and streamlining these activities.
Good reading!

André Pena
Publisher
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CORRETORES
E CLIENTES

Inteligência
artificial

SÃO O FOCO DOS
INVESTIMENTOS
EM INOVAÇÃO E

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL DO GRUPO

Plataforma API

Big data
Chat bots

Telemedicina

Telemetria

IOT
Biometria

BRADESCO SEGUROS

Em um mundo cada vez mais digitalizado, agilidade, qualidade e conveniência são importantes atributos para o relacionamento com clientes e corretores.
Nesse contexto, o Grupo Bradesco Seguros investe na
transformação digital com foco nesses públicos, agindo em três principais frentes: atender os principais momentos da jornada do cliente com soluções mais ágeis,
intuitivas e digitais; proporcionar ao corretor o melhor
do ponto de vista de tecnologias e análises de dados,
para que eles continuem cumprindo seu papel de consultores; e, por último, fomentar a inovação por meio
de parcerias com diversas big techs e insurtechs.
“Queremos atender nossos segurados da maneira
como ele deseja ser atendido. O Consumidor, de forma geral, tem buscado se tornar cada vez mais conectado, e ter o corretor nessa jornada é fundamental”, afirma Fábio Dragone, diretor de Digital, CRM,
CX e Inovação do Grupo Bradesco Seguros.
Ao investir em tecnologia, colocando o cliente no
centro, as vendas da companhia aumentaram 89% em
2021. As inovações permitiram, por exemplo, que aproximadamente oito em dez vistorias de sinistro de seguros de autos fossem concluídas pelo processo digital
e que 90% das vendas de previdência privada fossem
assinadas por meio digital, agilizando o processo.
Na busca por soluções cada vez mais inovadoras,
o Grupo Bradesco Seguros tem realizado novos testes de tecnologias voltadas para seguros Auto, Residencial, Vida, Saúde, Previdência, dentre outros, com

A MAIOR TRANSFORMAÇÃO
ESTÁ EM COMO TOMAMOS
DECISÕES CADA VEZ MAIS
ALINHADAS ÀS NECESSIDADES DOS
NOSSOS CLIENTES E CORRETORES –
TRAZENDO GANHOS
SIGNIFICATIVOS
PARA ELES
Fabio Dragone,

diretor de Digital, CRM, CX e Inovação
do Grupo Bradesco Seguros

o envolvimento de mais de 80 parceiros, distribuídos
entre startups e big techs. Além disso, a companhia
investe em soluções inovadoras comandadas pela
equipe de Inovação do Grupo para seus diversos tipos de produtos, como Plataforma API, Inteligência
Artificial, Chat Bots, Big Data, Biometria, IOT, Telemetria e Telemedicina.
“Desenvolvemos iniciativas com o intuito de evoluir
a jornada e a experiência do consumidor, criando soluções para atender todas as suas necessidades quando
mais precisam. Entendemos que a Inovação é capaz de
trazer eficiência e produtividade, impulsionadas pela
tecnologia, mas a maior transformação está em como
tomamos decisões cada vez mais alinhadas às necessidades dos nossos clientes e corretores – trazendo ganhos significativos para eles”, finaliza Dragone.

DIÁLOGO

“A indústria de seguros é resiliente e
cresce mesmo durante as crises”
'The insurance industry is resilient and
grows even during crises'
Por/by: Márcia Kovacs
Salvatore Lombardi Jr.,
CEO da Albatroz MGA, é o
entrevistado desta edição.
O executivo tem formação
em Comércio Exterior,
MBA em Administração
e Comércio Exterior pela
FGV e Leardership, Business Administration, na Havard Business School. Foi
Head of Latin América
Marine na Argo Seguros,
além de ocupar outros
cargos de relevância, em
várias empresas e possuir
vasta vivência no mercado
segurador.

Salvatore Lombardi Jr.,
CEO of Albatroz MGA, is
the interviewed in this issue. The executive has a
degree in Foreign Trade,
an MBA in Administration
and Foreign Trade from
FGV and in Leadership
and Business Administration from Harvard Business School. He was Latin
America Marine’s Head at
Argo Seguros, in addition
to occupying other relevant positions in several
companies and having
large experience in the insurance market.

Insurance Corp – Salvatore, porque você decidiu
fundar uma Agencia de
Subscrição, e ainda assumir o cargo de CEO em
plena pandemia?
Salvatore Lombardi – Minha carreira na indústria
de seguros foi marcada
por desafios. O meu primeiro emprego na área de seguros transportes foi no startup da Zurich Seguros no Brasil, e desde então, tive outros estímulos importantes. Meu último experimento foi
montar uma companhia de seguros desde do zero e essa
base me credenciou a acreditar e assumir essa iniciativa em
plena pandemia, fundar e assumir a posição de CEO da Albatroz MGA S.A., uma empresa que tem como mote trazer
inovação digital para o mercado. Temos o apoio incondicional da Seguradora Essor, e do Grupo Scor e também dos
principais resseguradores do mundo.

Insurance Corp – Salvatore, why did you decide
to found an Underwriting
Agency, while still taking
the position of CEO in the
middle of a pandemic?
Salvatore Lombardi – My
career in the insurance
industry has been full of
challenges. My first job in transport insurance sector was at
the Zurich Seguros startup in Brazil, and since then, I have
had other important incentives. My last experiment was to
build an insurance company from scratch, and this foundation helped me to believe and take on this initiative in
the middle of a pandemic, that is, to found and assume the
position of CEO of Albatroz MGA SA, a company whose
purpose is to bring digital innovat ion to the market. We
have unconditional Seguradora Essor and Grupo Scor’s
support, as well as the world’s main reinsurers.

IC – Como tem sido lidar com a inflação alta, variação do
dólar, tensões na Rússia e Ucrânia, atuando no setor de
transportes e comércio exterior?

IC – How has it been dealing with high inflation, dollar
float, tensions between Russia and Ukraine, while working in transport and foreign trade sectors?
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DIALOGUE
SL – A indústria de Seguros é resiliente e cresce mesmo durante as crises. Este setor está diretamente ligado
a economia, se há expansão ou retração do consumo,
a movimentação de cargas é afetada. No comercio exterior, prevemos impactos devido as tensões da guerra entre Rússia e Ucrânia. O primeiro, certamente, são
sansões econômicas para pessoas, empresas e países,
que por consequência deixarão de fazer negócios. Outro impacto grande será com o aumento dos preços das
commodities, por exemplo, o petróleo. Todos sabemos
os reflexos, dentre eles o impacto na inflação. Para fins
de seguros, saibam que todas as coberturas de guerra
e greves estão sendo canceladas para os contratos vigentes, pelos resseguradores e seguradores para toda a
região em conflito.
IC – Como a Albatroz MG colabora com as questões ASG,
LGTB e equidade de gênero?
SL – Apoiamos fortemente todas essas questões, mas, ainda
somos pequenos. Temos na nossa cultura organizacional a
intensão de criar um comitê de equidade, exemplo do que
já fizemos em outras companhias.
IC Quais são as novidades que a Albatroz MGA tem para
oferecer para o setor em 2022 e 2023?
SL – A Albatroz MGA S.A. é a primeira agencia de subscrição totalmente dedicada ao ramo de seguros transportes, tanto em seguros, quanto em resseguros. Conseguimos integrar a “Albatroz Digital Platform” ao sistema
da seguradora digitalizando 100% do ramo de seguros
transportes. O corretor não precisa ser especialista para
fazer cotação de seguro, emitir uma apólice, endossos
e cobranças mensais de prêmios e sinistros. Reduzimos
pelo menos 70% dos trabalhos operacionais dos corretores e seguradora. Somos digitais, mas temos uma estrutura comercial que apoia o corretor no dia a dia, e conta com o nosso suporte técnico. As principais novidades
para este ano será o lançamento de novos produtos, que
irão cobrir eventuais GAPs de cobertura para o mercado,
visando atender os consumidores.
IC – O que você espera do
cenário de transportes a partir deste ano?
SL – Acreditamos nos indicadores reais da economia e por
isso estamos traçando um período de crescimento sustentado
para a indústria, nos próximos
anos, independente do cenário
político. Prevemos na redução
da inflação, estabilização do
câmbio e aumento do consumo, portanto, haverá aumento
do volume a ser importador/
exportado e transportes no
território nacional.

SL – The Insurance industry is resilient and grows even
during crises. This sector is directly linked to the economy,
and when there is an expansion or retraction in consumption, it affects cargo handling. In foreign trade, we foresee
some impacts due to the tensions of the war between Russia and Ukraine. The first impact is, certainly, the economic
sanctions against people, companies and countries, as these
will consequently stop doing business. Another major impact will be the increase in commodity prices, such as oil. We
all know its consequences, including its impact on inflation.
For insurance purposes, it is important to be aware that
all War and Strike coverage is being canceled for existing
contracts, both by reinsurers and insurers, for the entire
conflict region.
IC – How does Albatroz MGA work on ESG, LGTB and
gender equity issues?
SL – We strongly support all these issues, but we are still a
small company. In our organizational culture, we have the
intention of creating an equity committee, as we have done
in other companies.

IC What are the new features that Albatroz MGA has to
offer to the sector in 2022 and 2023?
SL – Albatroz MGA SA is the first underwriting agency that
is totally dedicated to the transport insurance sector, both
in insurance and reinsurance. We were able to integrate
the ‘Albatross Digital Platform’ into the insurance company’s system, digitizing 100% of the transportation insurance business. Brokers don’t need to be experts to quote
insurance, issue policies, endorse and collect monthly premiums and claims. We have reduced at least 70% of the
operational work of brokers and insurance companies. We
are a digital company, but we have a commercial structure
that supports brokers on a daily basis, and offers technical support. The main new features for this year will be
the launch of new products, which will cover any gaps in
coverage for the market, with the aim of meeting our consumers’ demands.

“A Albatroz MGA é a primeira
agência de subscrição totalmente
dedicada ao ramo de transportes,
tanto em seguros quanto em
resseguros”
“Albatroz MGA SA is the first
underwriting agency that is
totally dedicated to the transport
insurance sector, both in insurance
and reinsurance”

IC – What do you expect from
the transport scenario starting
this year?
SL – We believe in the real indicators of the economy and that is
why we are planning a period of
sustained growth for the industry
in the coming years, regardless of
the political landscape. We anticipate a reduction in inflation, a
stabilization of the exchange rate
and an increase in consumptio
n. Therefore, there will be an increase in the volume to be imported/exported and in transport in
the Brazilian territory.
INSURANCE CORP
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NOVA GESTÃO

NEW MANAGEMENT

Legado de bons resultados
Legacy of good results

Oliveira discursa para mais de 300 pessoas: missão de contribuir com o desenvolvimento do seguro no país
Oliveira gives a speech to more than 300 people: the mission of contributing to the development of Brazilian insurance

Em cerimônia de dois atos, a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) empossou a nova presidência da entidade para
o mandato do período de 2022 a 2025. Pela manhã, a confederação promoveu uma coletiva de imprensa para comunicar o
fato e apresentar a nova diretoria na sede da Porto, em São Paulo. Conversaram com os jornalistas, o ainda presidente Marcio
Coriolano, Roberto Santos e Dyogo Henrique de Oliveira, estes
últimos que assumiram, em 30 de abril, os cargos de presidente
do Conselho Diretor da CNseg e de diretor-presidente da entidade, respectivamente.
À noite na Casa Bisutti, também em São Paulo, aconteceu a cerimônia de posse propriamente dita. O evento reuniu mais de
300 pessoas, entre elas, os novos presidentes das quatro federações que integram a instituição, FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde
e FenaCap, o superintendente da Susep, Alexandre Camillo, o
presidente da Fenacor, Armando Vergilio, bem como representantes de seguradoras e sindicatos regionais, além de autoridades estaduais e federais.
Roberto Santos, representando o setor segurador, homenageou
Coriolano, ao entregar uma placa de reconhecimento por sua
contribuição ao segmento. “Marcio conduziu a CNseg com muita
firmeza, sabedoria, construindo alicerces e pavimentando uma
estrada que nos levará ao avanço ainda maior do mercado”, afirmou. Já Coriolano, ao dar boas-vindas a Oliveira, disse que “sua
capacidade dispensa comentários, igualmente reconhecida pela
sociedade brasileira, governo e o nosso setor de seguros”.
Oliveira, ao abordar “a missão de contribuir com o desenvolvimento do seguro no país”, comentou: “É um mercado que
acompanho e participo das discussões há bastante tempo e agora retorno com o setor mais desenvolvido, vibrante e eficiente, repleto de inovação tecnológica, produtos e novos meios de
relacionamento com os segurados. Isso me motiva ainda mais
para, junto com o Roberto, estar à altura desta confiança depositada, mantendo a continuidade do legado e bons resultados
do Marcio Coriolano”.
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In two events, the National Confederation of Insurance
Companies (CNseg) swore in the entity’s new president for the
2022-2025 term. In the morning, the Confederation had a press
conference to announce this fact and introduce the new board
at Porto’s headquarters in São Paulo. Then president Marcio
Coriolano, as well as Roberto Santos and Dyogo Henrique de
Oliveira spoke to the journalists, the two latter assuming, on
April 30, the positions of President of the Board of Directors of
CNseg and of CEO of the entity, respectively.
In the evening, at Casa Bisutti, also in São Paulo, the
inauguration ceremony itself took place. The event brought
together more than 300 people, including the new presidents
of the four federations that make up the institution, FenSeg,
FenaPrevi, FenaSaúde and FenaCap, together with the
superintendent of Susep, Alexandre Camillo, the president
of Fenacor, Armando Vergilio, and representatives of
insurance companies and regional unions, as well as state
and federal authorities.
Roberto Santos, representing the insurance sector, paid
tribute to Coriolano by handing him a plaque in recognition of
his contribution to the segment. ‘Marcio led CNseg with great
determination and wisdom, building foundations and paving
the road that will lead us to even greater improvements in
the market’, he said. Coriolano, welcoming Oliveira, said that
‘his capacity goes without saying, it is equally recognized by
Brazilian society, the government and our insurance sector’.
Oliveira, when addressing ‘the mission of contributing to the
development of Brazilian Insurance sector’, commented: ‘It is
a market that I have followed and participated in discussions
for a long time, and I now return to a more developed, vibrant
and efficient sector, full of technological innovations, products
and new means of relationship with policyholders. This
motivates me even more, together with Roberto, to live up to
this confidence placed on us, while maintaining the continuity
of Marcio Coriolano’s legacy and good results’.

DEBATE

DEBATE

Exercício permanente do diálogo
A permanent dialogue

Camillo: discurso conclamou a união de todos em prol do setor. O superintendente apresentou os números mais recentes da indústria
Camillo: his speech called for the union of everyone in favor of the sector. The Superintendent presented the most recent figures for the industry

Executivos e diretores de seguradoras, corretores e líderes de entidades do setor prestigiaram evento realizado
pelo Sincor São Paulo e SindsegSP, cujo protagonista foi o
titular da Superintendência de Seguros Privados (Susep).
O encontro aconteceu em São Paulo no formato “debate”. Marcaram presença, além dos presidentes Boris Ber
(Sincor-SP) e Rivaldo Leite (SindsegSP), o presidente da
Fenacor, Armando Vergilio, o novo presidente da CNseg,
Dyogo Henrique de Oliveira, e equipe da Susep, composta por Marcelo Rocha, Augusto Coelho, José Nagano e
Carlos Queiroz.
Rivaldo Leite abriu os trabalhos celebrando a retomada
dos eventos presenciais. "Há muito tempo tínhamos a necessidade de um momento especial, de voltar a nos reunir”, ressaltou”. Já Boris Ber lembrou a sua velha relação
com Camillo, afirmando que ter o ex-presidente no comando da autarquia “é um grande orgulho para todos do
Sincor-SP”. Dyogo, por sua vez, ressaltou que o encontro
com as entidades representa um momento de mudança,
sobretudo com Camillo à frente da Susep. “Acreditamos
que essa gestão traga alívio e uma grande visão de futuro,
de construir uma pauta que dê ao nosso setor a percepção
e a relevância que ele tem”.
Para Vergilio, o novo superintendente significa renascimento do diálogo com a autarquia e o início da construção de
um novo mercado. “Temos de corrigir erros que foram cometidos”, advertiu. Ao apresentar os novos diretores da Susep, Camillo reforçou as palavras de Vergilio e considerou o
momento como a constatação do diálogo e a “manutenção
das portas abertas para o setor”. O superintendente apresentou os números mais recentes da indústria, destacando
o avanço de 11,8% em 2021. “Todo o trabalho do mercado
e do entendimento de como deveríamos atender a sociedade é o reflexo desse crescimento do setor”, considerou.
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Insurance companies’ directors and executives, brokers
and leaders of industry entities attended an event held by
Sincor São Paulo and SindsegSP, withal the Head of the
Superintendence of Private Insurance (Susep) as the key
figure. The meeting took place in São Paulo as a debate.
In addition to presidents Boris Ber (Sincor-SP) and Rivaldo Leite (SindsegSP), the event was attended by the President of Fenacor, Armando Vergilio, the new President of
CNseg, Dyogo Henrique de Oliveira, and the Susep team,
composed by Marcelo Rocha, Augusto Coelho, José Nagano and Carlos Queiroz.
Rivaldo Leite opened the proceedings by celebrating the
return to in-person events. ‘For a long time we have been
needing a special moment to get together again’, he said.
Boris Ber recalled his long Camillo friendship, saying that
having the former president in charge of the agency ‘is a
great source of pride for everyone at Sincor-SP’. Dyogo, in
turn, emphasized that the meeting with these entities represents a moment of change, especially having Camillo at
the head of Susep. ‘We believe that this management brings
relief and a great vision for the future, to build an agenda
that gives our sector the perception and relevance it has.’
According to Vergilio, the new Superintendent means a
rebirth of the dialogue with the agency and the beginning of the construction of a new market. ‘We have to correct some mistakes that were made’, he assessed. When
introducing Susep’s new directors, Camillo reinforced
Vergilio’s words and considered the moment as the confirmation of dialogue and ‘keeping the doors open for the
sector.’ The Superintendent presented the most recent
figures for the industry, highlighting an 11.8% increase
in 2021. ‘All the work done by the market and the understanding of how we should serve society is a reflection of
the sector’s growth’, he stated.

DE BRAÇOS ABERTOS
PARA OS SEUS CLIENTES.
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.
Quando podemos contar com a pessoa certa
na hora certa, nos sentimos abraçados. E a
Icatu sabe como o seu trabalho é importante
para que isso aconteça.
É você que identifica as necessidades dos
clientes, indica os produtos mais adequados,
auxilia na hora da contratação e nos ajuda a
estar ao lado deles em todas as fases da vida.
Contamos com a sua experiência e dedicação
para levar nossas soluções a milhões de
brasileiros, fazendo com que suas vidas
tenham momentos cada vez mais felizes e
seguros.
Seguimos juntos, construindo uma história de
sucesso, em que a tranquilidade financeira
proporciona mais qualidade de vida.

Fique com o nosso abraço.

icatu.com.br/corretor
Seguros de Vida | Previdência | Capitalização | Investimentos
Centro de Relacionamento: 0800 285 3002.
SAC Seguros e Previdência: 0800 286 0110.
SAC Capitalização: 0800 286 0109. Ouvidoria: 0800 286 0047,
de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Vida. Pra toda vida.

ANÁLISE

Soluções mais completas e eficazes
More complete and effective solutions
Insurance Corp publica com exclusividade a primeira parte dos comentários do superintendenteexecutivo da Bradesco Vida e Previdência, Marcelo Rosseti, sobre o atual momento deste mercado.
Rosseti analisa temas como a pandemia, educação e planejamento financeiro e foco no público jovem
Insurance Corp exclusively publishes the first part of the observations made by the Executive
Superintendent of Bradesco Vida e Previdência, Marcelo Rosseti, about the insurance market
current condition. Rosseti analyzes topics such as the pandemic, education and financial
planning, and the focus on young customers
Por/by: Carlos Alberto Pacheco

Cenário em meio à
covid-19

Scenario in the
Covid-19 wake

A pandemia levou as seThe pandemic has led
guradoras a direcionar
insurers to shift their foseu foco de atuação para a
cus to cover new risks
cobertura de novos riscos
and seek greater agility
e busca de maior agilidade
in the acquisition of prona jornada de contratação
ducts and services, and
de produtos e serviços,
to accelerate the process
acelerando o processo
of digital transformation.
de transformação digital.
In this scenario, we have
Nesse cenário, ampliamos
expanded and improved
e aprimoramos nossos
our digital sales and servicanais digitais de comerce channels, aiming to decialização e atendimento,
liver more complete and
visando entregar aos noseffective protection solusos clientes, parceiros de
tions to our customers,
negócios e rede de distribusiness partners and disbuição, soluções de protetribution networks. After
ção ainda mais completas
two years of the pandemic,
e eficazes. Decorridos dois
we continue to intensify
anos de pandemia, seguithese efforts, increasing
mos intensificando esses
investments in technoloesforços, com investimengy and innovation, but we
to crescente em tecnologia
are also very committed to
e inovação, mas também
advancing the integration
muito empenhados em
between in-person and diavançar na integração engital channels, always with
tre os canais físicos e di- Marcelo Rosseti é superintendente-executivo da Bradesco Vida e Previdência
a view to the best custogitais, tendo sempre em Marcelo Rosseti is Bradesco Vida e Previdência Executive Superintendent
mer experience and convista a melhor experiência
venience.
e a comodidade do cliente.
No caso específico da previdência privada, os impactos da In the specific case of private pensions, the impacts of
pandemia sobre o emprego e a renda levaram muitos clien- the pandemic on employment and income have led
tes a resgatar parcialmente suas reservas para fazer frente many customers to partially redeem their deposits
a despesas do cotidiano ou mesmo a situações emergenciais to cover everyday expenses or even for emergency
que surgiram. Nesse início de ano, porém, já visualizamos situations that have occurred. From the beginning of
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uma reversão dessa tendência. De nossa parte, vamos continuar investindo no desenvolvimento de produtos modernos e competitivos que privilegiem a visão de longo prazo,
pois esta é a essência da indústria de previdência privada.
Estamos preparados para oferecer soluções cada vez mais
adequadas aos novos perfis de clientes, aliando modernidade e tecnologia à solidez e segurança da nossa operação,
que tem forte sinergia com a Organização Bradesco.

Educação e planejamento financeiro
No passado, o Brasil viveu por muitos anos um cenário de
inflação elevada, até mesmo de hiperinflação, o que levava
as pessoas a priorizar o curto prazo, indo na contramão da
lógica que norteia um bom planejamento financeiro. Essa
concepção perdurou por gerações, mas já faz tempo que
começou a mudar. De sua parte, a indústria de seguros
e previdência tem atuado para modificá-la, com base em
dois pilares: comunicação e educação financeira. No primeiro caso, trata-se de subsidiar o cliente com informações
de qualidade para que ele possa tomar sempre a melhor
decisão na hora de contratar um plano de previdência.
Quanto mais eficiente for essa comunicação, melhor será
a experiência do cliente e o seu grau de satisfação com o
investimento escolhido.
Já a educação financeira tem se mostrado cada vez mais
fundamental para as pessoas se conscientizarem de que
são responsáveis pelo próprio futuro e precisam se planejar a longo prazo, com metas bem definidas, para terem
uma vida financeiramente equilibrada. E a previdência é
um elemento essencial nessa estrutura, além de atender a
outras finalidades, como planejamento sucessório e tributário. É importante ressaltar que os planos de previdência
podem ser iniciados em qualquer idade. Nunca é tarde
para começar, mas, quanto mais cedo, melhor.

the year, however, we have already seen a reversal of
this trend. For our part, we will continue to invest in
the development of modern and competitive products
that favor a long-term vision, as this is the essence of
the private pension industry. We are prepared to offer
solutions that are increasingly suited to new customer
profiles, combining modernity and technology with
the strength and security of our operations, which has
strong synergy with Organização Bradesco.

Education and financial planning
In the past, Brazil was plagued for many years by high
inflation, or even hyperinflation, which led people
to prioritize the short term, which goes against the
logic of good financial planning. This conception has
persisted for multiple generations, but it has long
since begun to change. For its part, the insurance
and pension industry has been working to change it,
based on two pillars: communication and financial
education. In the first case, it is about providing clients
with quality information so that they can always make
the best decision when starting a pension plan. The
more efficient this communication is, the better are the
customers’ experience and their degree of satisfaction
with the chosen investment.
Financial education, on the other hand, has shown itself to
be increasingly fundamental for people to become aware
that they are responsible for their own future and need
to plan for the long term with well-defined goals to have a
financially balanced life. Pension is an essential element in
this structure, in addition to serving other purposes, such
as succession and tax planning. It is important to note that
pension plans can be started at any age. It’s never too late
to start, but the sooner the better.

Foco no público jovem

Focus on young customers

Buscamos atuar de maneira mais ampla, de forma a levar
nossos produtos e serviços a clientes de todos os perfis,
com uma proposta mais personalizada e adequada aos diferentes momentos de vida de cada um. Nosso objetivo
é estimular as pessoas a reavaliar o nível de proteção de
que dispõem, para saber se estão aderentes aos objetivos
do seu planejamento financeiro. Quanto ao público mais
jovem, vale mencionar que a Bradesco Vida e Previdência foi uma das primeiras seguradoras a desenvolver e
comercializar planos de previdência voltados para crianças e jovens, tendo lançado, há exatamente vinte anos, o
‘Prev Jovem Bradesco PGBL’.
Hoje, esse produto evoluiu em sua dinâmica e integra nossa grade de fundos de investimento da Família Seleção, que
tem entre seus diferenciais a diversificação por gestores e
classes de ativos, rebalanceamento da carteira de acordo
com as oportunidades do mercado e a gestão da BRAM, a
Bradesco Asset Management. O produto é indicado para
jovens menores de 24 anos, interessados em formar uma
reserva financeira para qualquer objetivo futuro que se
pretenda alcançar, como um curso superior, um intercâmbio no exterior, um MBA ou mesmo iniciar um negócio
próprio ou adquirir um imóvel

We seek to act in a broader way, in order to take our
products and services to customers of all profiles, offering
a more personalized product for the different moments of
one’s life. Our goal is to encourage people to reassess the
level of protection they have, to check if they are in line with
the objectives of their financial planning. As for younger
customers, it is worth mentioning that Bradesco Vida e
Previdência was one of the first insurance companies to
develop and market pension plans aimed at children and
younger people, having launched ‘Prev Jovem Bradesco
PGBL’ exactly 20 years ago.
Today, this product has evolved its dynamics and
integrates our portfolio of investment funds from Seleção
Family, which has among its differentials: diversification
by portfolio managers and asset classes, rebalancing of
the portfolio according to market opportunities, and
management by BRAM, Bradesco Asset Management.
This product is suitable for customers under the age of 24
that are interested in forming a financial reserve for any
future objective that they intend to reach, such as higher
education, an exchange abroad, an MBA or even starting
their own business or acquiring property.

INSURANCE CORP
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SEGUROS PATRIMONIAIS

P&C AND DAMAGE RISKS

Declaração de valores exige cuidado
Values assertion requires care

Segundo análise de economistas que militam no mercado
segurador, um dos grandes desafios quando se processa a
indenização de seguros patrimoniais é a declaração equivocada – e sempre a menor – dos valores de reposição. Ao
contrário: a declaração com aplicação precisa dos recursos
viabiliza o montante do ressarcimento. O tema foi alvo de
webinar realizada pela Federação Nacional dos Seguros Gerais (FenSeg) que reuniu especialistas em seu canal no Youtube para debater a importância da correta declaração dos
valores em risco nos seguros patrimoniais e das consequências em caso de sinistros e pagamentos de indenizações.
Os palestrantes convidados no evento virtual foram o engenheiro industrial eletricista Rafael Hey, diretor técnico
da Addvalora Brasil Reguladora de Sinistros, e Antonio
Lopez, engenheiro elétrico e diretor da S4A Avaliações. O
webinar teve como mediadores a presidente da Comissão
de Riscos Patrimoniais / Grandes Riscos da FenSeg, Thisiani Martins, além de Cecilia Corrêa e Donizete Raquel,
membros da Comissão.
Os participantes argumentaram qual o valor em risco
declarado nos seguros patrimoniais, cada qual com uma
abordagem específica. Segundo Thisiani, em muitos casos, os valores declarados nas contratações de seguros
patrimoniais de pequenos, médios e grandes riscos são,
de fato, menores que os valores de reposição. “Por isso,
a declaração correta garante a indenização no valor adequado ao risco, evitando, assim, surpresas ao final da
regulação dos sinistros. Daí a importância de esclarecer
essas questões, como forma de alerta”, complementa a
presidente da comissão.
Na reunião virtual, os especialistas comentaram sobre os principais impactos e esclareceram as dúvidas dos internautas, entre as quais, os valores em risco declarados nos seguros patrimoniais. A webinar continua disponível no canal da FenSeg.
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According to the assessment of economists working in the
insurance market, one of the great challenges when processing property insurance claims is the mistaken declaration of replacement values, often declared at a lower
amount. Conversely, the precise declaration of the resources enables the right amount to be reimbursed. The
topic was the subject of a webinar held by the National
Federation of General Insurance (FenSeg) which brought
together specialists on its YouTube channel to discuss the
importance of correctly declaring values at risk in property insurance and the consequences in case of claims and
indemnity payments.
The guest speakers at the virtual event were Industrial Electrical Engineer Rafael Hey, Technical Director of Addvalora
Brasil Reguladora de Sinistros, and Antonio Lopez, Electrical Engineer and Director of S4A Avaliações. The webinar
had as mediators the Chairman of the Commission on Property Risks / Larger Risks at FenSeg, Thisiani Martins, in addition to Cecilia Corrêa and Donizete Raquel, members of
the Commission.
The participants discussed the declared value at risk in property insurance, each with a specific approach. According to
Thisiani, in many cases, the values declared when taking
out property insurance for small, medium and large risks
are, in fact, lower than the replacement values. ‘Therefore,
a correct declaration guarantees a compensation in the appropriate amount for the risk, thus avoiding any surprises at
the end of the claim adjustment. Hence the importance of
clarifying these issues, as a form of warning’, adds the president of the Commission.
In the virtual meeting, the experts commented on the main
impacts, and answered questions from internet users, including topics such as values at risk declared in property insurance.
The webinar remains available on the FenSeg channel.

Liberdade e proteção
sobre duas rodas.
O Zurich Moto amplia as opções de sua carteira e as oportunidades de fechar ótimos negócios.
Conheça:
•

Indenização integral no caso de
perda total por incêndio, furto ou
roubo da motocicleta.

•

Coberturas adicionais para
acessórios, equipamento de
proteção, guincho e muito mais.

•

Pagamento em até 12 vezes sem
juros no cartão.

•

Proteção para scooters a partir
de 50 cilindradas e motocicletas
a partir de 500 cilindradas.

Aproveite o imenso potencial
do mercado de duas rodas.

Acesse o QR code
e saiba mais sobre
o Zurich Moto.

/zurichnobrasil

@zurichnobrasil

Zurich Insurance

zurich.com.br

Zurich no Brasil

Central de Atendimento Zurich: 4020 4848 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 285 4141 (demais localidades).
SAC: 0800 284 4848 (território nacional) e 0800 275 8585 (deficiente auditivo).
Ouvidoria: 0800 770 1061 (de segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h).
Zurich Minas Brasil Seguros S.A - CNPJ: 17.197.385/0001-21 - código de Registro SUSEP 05495. Processo SUSEP no. 15414612374/2020-30. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da
Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. As Condições deste seguro poderão ser consultadas no endereço www.susep.gov.br.
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CEO da Alper Consultoria e Corretora de
Seguros, Marcos Couto, e o vice-presidente
da Alper Re, Eduardo Toledo
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Resseguro para impulsionar os negócios
Reinsurance to boost business
Alper Re segue a sua trajetória de crescer organicamente e acelerar por aquisições
Alper Re continues its trajectory of organic growth and accelerating through acquisitions
Esta é uma aquisição que certamente entra para a história
das operações no mercado segurador. Em setembro último, a Alper Consultoria e Corretora em Seguros anunciou
a compra da corretora de resseguros do C6 Bank, a C6 Re.
O valor do negócio impressiona: a consultoria incorpora
R$ 90 milhões em prêmios de resseguro e, assim, nasce a
Alper Re. O experiente executivo Eduardo Toledo assumiu a vice-presidência da empresa.
“Nós somos uma corretora de resseguros independente.
Não estamos ligados a nenhum grupo econômico internacional. E isso nos possibilita a buscar parceiros de outros
países, especialistas em uma determinada linha de negócios”, ressalta Toledo. E complementa: “O relacionamento
que estes players mantêm com os resseguradores nos traz
melhores resultados e, como consequência, aos nossos corretores e clientes finais”.
Segundo o executivo, a aquisição da Alper Re foi a primeira
na área de resseguros. “Ela nasce como uma empresa que
não foi consolidada na operação da Alper, processo diferente de outras aquisições, que absorvem o CNPJ, encerrando
o nome das marcas”, explica. Na visão do executivo, a complexidade de uma operação de uma corretora de resseguros
muito se equipara a uma seguradora, sobretudo em termos
de regulação. É preciso seguir os trâmites normais.
Toledo ressalta: “Um corretor de resseguros recebe o prêmio e paga sinistros. Então pela importância da operação e
o fluxo identificado pela conta IBA (Insurance Bank Account), monitorada pela Superintendência de Seguros Privados
(Susep) e Banco Central, nós processamos o pagamento
de prêmios e distribuímos aos resseguradores. Coletamos
igualmente os sinistros dos resseguradores, recebemos na
nossa conta e indenizamos a seguradora”. Este processo coloca a empresa em um nível alto de governança.
O vice-presidente lembra o papel da diretoria que cuida
e zela por questões regulatórias e explica como nasceu a
Alper Re. “A nossa operação não foi incorporada pela Alper Corretora. Na nova empresa eu sou o Diretor técnico
responsável perante a SUSEP e pela gestão operacional da
empresa, nosso CEO Marcos Couto e o CFO Guilherme
Netto, fecham o time da liderança. Naturalmente, a Alper
Re usufrui de toda a estrutura macro que disponibilizamos, ou seja, as áreas de marketing, de sistemas, jurídico,
entre outros”, reforça.
O executivo é também vice-presidente da Alper Partners,
fruto de uma parceria com as corretoras de seguros nacionais e internacionais. Toledo revela que também assumiu
o desafio de iniciar uma nova business unity, denominada
Specialty Division. Trata-se de uma divisão de seguros especiais e estruturados que exige especialização, abrangendo
os segmentos de transporte de valores, obras de arte, joa-

This is an acquisition that will certainly go down in the history
of transactions in the insurance market. In last September,
Alper Consultoria e Corretora em Seguros announced the
purchase of C6 Bank’s reinsurance broker firm, C6 Re. The
value of the deal is impressive: the consultancy incorporates
R$ 90 million in reinsurance premiums and, thus, Alper Re
is born. The experienced executive Eduardo Toledo assumed
the of the company’s Vice Presidency
‘We are an independent reinsurance brokerage. We are
not connected to any international economic group. This
allows us to seek partners from other countries, who
specialize in a particular line of business’, highlighted
Toledo. And he added: ‘The relationship these players
maintain with reinsurers brings us better results and, as a
consequence, to our brokers and end customers too’.
According to the executive, the acquisition of Alper Re
was the first in the field of reinsurance. ‘It was born as a
company that was not consolidated into Alper operations,
and in this it differs from other acquisitions, which
absorbed the companies, ending the name of the brands’,
he explained. In the executive’s view, the complexity of
reinsurance brokerage operations is very similar to that
of insurance companies, especially in terms of regulation.
The normal procedures must be followed.
Toledo points out: ‘A reinsurance broker receives the
premium and pays claims. So, due to the importance
of transactions and the flow identified by the IBA
(Insurance Bank Account) account, monitored by the
Superintendence of Private Insurance (Susep) and the
Brazil Central Bank, we process payments of premiums
and distribute them to reinsurers. We also collect
claims from reinsurers, receive them in our account
and compensate the insurer’. This process places the
company on a high level of governance.
The Vice President reminded us of the role of management, taking care and watching over regulatory issues,
and explained how Alper Re was born. ‘Our operations
were not incorporated by Alper Corretora. In the new
company, I am the Technical Director responsible towards SUSEP and operational management, together
CEO Marcos Couto and CFO Guilherme Netto. Naturally, Alper Re takes advantage of all the macro-structure
that we provide, that is, the marketing, systems, and legal
departments, among others’, he added. The executive is
also Vice President of Alper Partners, the result of a partnership with national and international insurance brokers. Toledo reveals that he also took on the challenge
of starting a new business unit, called Specialty Division.
This is a special and structured insurance division that
requires specialization, covering the segments of valuINSURANCE CORP
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lheiras, aviação civil e comercial, satélites, drones,
seguros paramétricos, de
grandes eventos, etc.
Eduardo Toledo menciona nomes de executivos
que atuam na linha de
frente das respectivas divisões. Na Alper Partners,
o executivo Marcelo Rotella é o diretor. Já Marcel
Guerra ocupa a superintendência comercial da
Alper Specialty. Alexander
Ferreira, diretor de Resseguros da Alper Re, comanda a área de placement
e da gestão da operação.
Com Ferreira está Luciano Scatamacchia, diretor-executivo de operações.

Crescimento e
desafios

ables, works of art, jewelry and civil transport, as
well as commercial aviation, satellites, drones,
parametric
insurance,
major events, etc.
Eduardo Toledo mentions the names of executives who work on
the front lines of their
respective divisions. At
Alper Partners, executive Marcelo Rotella is
the Managing Director.
Marcel Guerra is the
Commercial Superintendent of Alper Specialty. Alexander Ferreira,
Managing Director of
Reinsurance at Alper Re,
heads the placement and
operation management
department, and Luciano Scatamacchia is its
Operations Director.

Toledo enfatiza uma caCouto: “Aquisição da C6 Resseguros foi muito estratégica para companhia”
Growth and
racterística
fundamenCouto: ‘The acquisition of C6 Resseguros was very strategic for the company’
challenges
tal da empresa: “A Alper
sempre foi uma corretora
Toledo
emphasized
a
fundamental
company’s
de seguros que cresce organicamente e acelera por aquicharacteristic: ‘Alper has always been an insurance
sições, ao comprar corretoras especialistas em algum segbroker that grows organically and accelerates through
mento, seja ele de benefícios, agronegócio, transporte ou
acquisitions, buying specialist brokers in some segments,
aviação, por exemplo. Após uma aquisição, temos a oporwhether benefits, agribusiness, transport or aviation, for
tunidade de trabalhar um cross-seling com outras linhas
instance. After an acquisition, we have the opportunity
de negócio que já operamos com eficiência”, complemento cross-sell them with other lines of business that we
ta. A performance da empresa expressa o nível de expanalready operate efficiently’, he added. The company's
são no mercado e já um crescimento fantástico, a Alper Re
performance expresses the level of expansion in the
fechou o ano de 2021 com um faturamento 42% maior em
market and already a fantastic growth, Alper Re closed
relação ao ano de 2020, superando todas as expectativas.
the year 2021 with a 42% higher revenue compared to
O executivo lembra que grandes desafios fazem parte de
the year 2020, exceeding all expectations. The executive
uma trajetória vitoriosa. “Um deles é conhecer toda a carrecalls that great challenges are part of a successful
teira atual da corretora de seguros Alper, entender quais as
trajectory. “One of them is knowing the entire current
demandas de resseguro que podemos oferecer aos clienportfolio of the insurance broker Alper, understanding
tes, como também ampliar a nossa carteira com novas parwhich reinsurance demands that we can offer to clients,
cerias junto aos corretores parceiros”, destaca. No caso da
as well as expanding our portfolio with new partnerships
Alper Re, os corretores podem se beneficiar das demandas
with partner brokers”, he highlights. In the case of Alper
de resseguro, além de aproveitar oportunidades de coloRe, brokers can benefit from reinsurance demands, in
cação de riscos facultativos para as seguradoras parceiras e
addition to taking advantage of optional risk placement
até no desenvolvimento de facilities.
opportunities for partner insurers and even in the
Na visão do vice-presidente, a Alper passa a ser uma “cordevelopment of facilities.
retora que atende o cliente em 360 graus, inclusive com a
In the Vice President’s view, Alper becomes a ‘broker
ferramenta do resseguro para impulsionar os negócios”.
that serves the customer in 360 degrees, including a
Toledo lembra que a empresa possui capital aberto na
reinsurance tool to boost business’. Toledo added that
Bolsa de Valores, cumprindo todo o rito de governança.
the company is publicly traded on the Brazil Stock
Há um conselho composto por investidores comprometiExchange, fulfilling all governance requirements. It
dos no ideal de crescer também por aquisição e para isso
has a board made up of investors committed to the
alocam capital que garanta estas novas aquisições. “Vamos
shared ideal of growing through acquisition and, for
continuar comprando corretoras de seguros e de resseguthis purpose, they invest capital to guarantee these new
ro. Existem hoje boas oportunidades no mercado”, emenacquisitions. ‘We will continue to buy insurance and
da o executivo. Nesta missão de crescer continuamente, o
reinsurance brokers firms. There are good opportunities
dirigente da Alper Re reforça o papel das pessoas à frente
in the market today’, stated the executive. In this mission
da empresa e dos negócios – um time do mais alto gabarito
of continuous growth, Alper Re’s Director reinforces
(leia box nesta edição).
the role of people at the head of the company and the
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Chinese Wall e o
corretor

business – a team of the
highest caliber (read the
box in this issue).

O vice-presidente comenta o processo da
Chinese Wall and
operação da Alper Re
brokers
dentro da Alper. “Em
atendimento às exiThe Vice President comgências da Susep, nós
mented on the process of
mantemos uma opeAlper Re’s operation within
ração em respeito ao
Alper. ‘In compliance with
Chinese Wall. “Estamos
Susep’s requirements, we
instalados no escritório
maintain an operation redo grupo Alper, porém
specting the Chinese Wall.
numa área segregada,
‘We are installed in Alper
fechada, cujas informagroup’s office, but in a segções sobre a operação
regated, closed area, and any
em si, que passa pela
information about the operacorretora de ressegution itself that passes through
ros, ficam naquele sathe reinsurance broker is
lão”, informa. Neste
located in that room’, he inlocal atuam apenas os
formed. Only Alper Re emfuncionários da Alper
ployees work at this location.
Scatamacchia: experiências de business intelligence e leque de conceitos e
Re. E todo o sistema
And the entirety of the sysmetodologias de gestão
dedicado ao resseguro
tem dedicated to reinsurance
é independente do sisis independent from that of
Scatamacchia: experiences in business intelligence and a range of management
concepts and methodologies
tema da Alper CorretoAlper Corretora de Seguros.
ra de Seguros.
‘In addition to attend
“Além de atender as
Susep’s requirements in
exigências da Susep em relação ao Chinese Wall, temos a
relation to the Chinese Wall, we are also concerned about
preocupação de proteger as informações dos corretores
protecting the information of partner brokers. More
parceiros. Mais que isso: nós assinamos um contrato de
than that: we signed a non-solicitation agreement in the
não aliciamento na carteira do profissional. Quando este
professional’s portfolio. When they become a partner of
se torna parceiro da Alper Re, os seus clientes estão proAlper Re, their customers are protected by this agreement
tegidos por este modelo de contrato”, adverte Toledo. A
model’, informed Toledo. Partner brokers always have
preferência do negócio é sempre do corretor parceiro.
preference in business.

“Aquisição muito estratégica”

‘A very strategic acquisition’

Em depoimento exclusivo à reportagem de IC, o CEO da
Alper Consultoria e Corretora de Seguros, Marcos Couto,
fala sobre o papel de Eduardo Toledo na Alper Re: “A aquisição da C6 Resseguros foi muito estratégica para companhia, fechando o leque de soluções para grandes contratos
nacionais e internacionais. Além disso, a aquisição nos traz
um dos melhores e mais competentes executivos do mercado: Eduardo Toledo. Muito conceituado nesse segmento, Eduardo vai desempenhar uma função adicional com
liderança na Alper Partners e também na área de specialty.
Portanto essa aquisição foi muito estratégica, quer seja trazendo uma linha de negócio superimportante, quer seja
por um executivo na companhia que pode liderar outros
projetos relevantes junto ao nosso time”.

In an exclusive interview to IC, Alper Consultoria e
Corretora de Seguros CEO, Marcos Couto, talks about
Eduardo Toledo’s role at Alper Re: ‘The acquisition
of C6 Resseguros was a lot strategic for the company,
completing the full range of solutions for large national
and international contracts. In addition, the acquisition
brings us one of the best and most competent the market
executives: Eduardo Toledo. Highly regarded in this
segment, Eduardo will play an additional leadership role
at Alper Partners as well as in the specialty department.
Therefore, this acquisition was very strategic, both for
bringing us a very important line of business, and for
having an executive in the company who can lead other
relevant projects with our team’.

Qualidade, ética e transparência

Quality, ethics and transparency

Luciano Scatamacchia é o diretor de Operações e Governança da Alper Re. “Um dos meus grandes desafios será
dar forte assistência na continuidade dos projetos e negócios inovadores da Alper Re, Specialty e Partners buscando
sempre por mais eficiências operacionais e processos inteligentes”, reforça. Ele também trará experiências de business intelligence e um leque de conceitos e metodologias de
gestão “a fim de garantir ótimos resultados com qualidade,

Luciano Scatamacchia is the Operations and Governance
Director at Alper Re. ‘One of my great challenges will be
to strongly encourage the continuity of innovative projects and businesses from Alper Re, Specialty and Partners, always looking for further operational efficiencies
and intelligent processes’, he emphasized. He will also
bring business intelligence experiences and a range of
management concepts and methodologies ‘in order to
INSURANCE CORP
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ética, transparência e
conformidade, mantendo, governança corporativa robusta, sólida e
moderna, contribuindo
para o alcance de posicionamento de mercado
desejado”.

guarantee great results
while maintaining quality,
ethics, transparency and
compliance, with a robust,
solid and modern corporate governance, contributing to achieve the target
market positioning’.

Acelerar o ritmo de
crescimento

Accelerating the pace
of growth

“O meu compromisso
‘My commitment and obe objetivo é fazer da Aljective is to make Alper Re
per Re uma das maioone of the largest and most
res e mais relevantes
relevant companies in the
empresas no mercado,
market, to be recognized as
e reconhecida como iman important player in the
portante player no sesector’, assured the director
tor”, garante o diretor
of Reinsurance at Alper Re,
de Resseguros da Alper
Alex Ferreira. His biggest
Re, Alex Ferreira. O
challenge is to accelerate the
seu maior desafio conpace of growth of the compasiste em acelerar o ritny’s operations with a solid
Ferreira: seu maior desafio consiste em acelerar o ritmo de crescimento das
operações da empresa
mo de crescimento das
customer base, in addition to
operações da empresa
continuing current partnerFerreira: his biggest challenge is to accelerate the pace of growth of the
com uma sólida base
ships. ‘I want to open up new
company’s operations
de clientes, além de
opportunities for Alper Re’,
dar continuidade às atuais parcerias. “Quero abrir novas
he said. Ferreira praised the work of his team: Bruno Christ,
oportunidades para a Alper Re”, afirma. Ferreira enaltewith experience in claims and placement, senior broker Déboce o trabalho de sua equipe: Bruno Christ, com vivência
ra Rocha Aureliano, and the young and talented professional
em operações de sinistros e placement, a broker sênior Déto work in reinsurance, Leonardo Kurizu.
bora Rocha Aureliano e o jovem profissional e talentoso
para atuar em resseguro, Leonardo Kurizu.
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Valorosa equipe de profissionais

A valuable professionals team

O vice-presidente Eduardo Toledo acrescenta mais alguns
nomes no valoroso time de profissionais da Alper Re. Área
de backoffice: comandada pelo Gerente Operacional, Luciano Silva, com mais de 20 anos de experiência no mercado, o competente Antonio Andrade, responsável pelo
check control, da operação que funciona como um auditor
interno. Já no departamento de sinistros, Marcio Viana
cuida de processos complexos, que envolvem coleta de
prêmios de resseguradoras e indenização para as seguradoras. Anne Baltar cuida da IBA (Insurance Bank Account)
e de todo o fluxo de pagamentos de prêmios e remessa ao
exterior e coleta de sinistros e indenizações.
Adriano Carvalho supervisiona o NIBA (National Insurance Bank Account) e o fluxo de pagamentos para produtores, seguradoras. Toledo realça ainda os nomes de
Gabriela Rosati (diretora de marketing), Carolina Lima
(Diretora de recursos humanos) e Mariana Maduro (Diretora jurídica e de compliance). “Toda essa estrutura da
Alper torna a corretora pronta e preparada para atender
qualquer importante demanda de clientes de grande porte”, acrescenta Eduardo Toledo.

Vice President Eduardo Toledo adds a few more names to Alper Re’s valuable team of professionals. The
backoffice area is conducted by the Operational Manager Luciano Silva, with more than 20 years of experience in the market, the competent Antonio Andrade,
responsible for the check control, of the operation that
works as an internal auditor. In the claims department,
Marcio Viana handles complex processes, which involve collecting premiums from reinsurers and indemnification for insurers. Anne Baltar takes care of the IBA
(Insurance Bank Account) and the entire payment flow
of premiuns, abroad remittance and claims collection
and indemnities. Adriano Carvalho oversees NIBA
(National Insurance Bank Account) and the flow of
payments to producers and insurers. Toledo also highlights the names of Gabriela Rosati (Marketing Director), Carolina Lima (Human Resources) and Mariana Maduro (Legal and Compliance departments).
‘All this structure at Alper makes our company ready
and prepared to meet every sizable demand from
major clients’, adds Eduardo Toledo.
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ALLIANZ VIDA

Allianz Vida.
Para seu cliente aproveitar
o hoje e proteger o amanhã.
Seu cliente tem muitas razões para contratar um seguro de vida e você tem
muitas razões para oferecer um Allianz Vida.
São muitos benefícios para o seu cliente e para você:
Vigência de 5 anos com renovação
automática por mais 5 anos.

Cotação simples e rápida
pelo Allianznet.

Desconto progressivo para o cliente na
contratação de novos produtos Allianz.

Fale sobre o Allianz Vida com seu cliente.
Allianz Seguros S.A., CNPJ: 61.573.796/0001-66, Rua Eugênio de Medeiros nº 303, ands. 1-parte, 2 ao 9, 15 e 16, Pinheiros, São Paulo - CEP: 05425-000. Linha Direta Corretor: 4090 1120 Capitais e Regiões Metropolitanas), 0800 777 8243 (Demais Regiões). Ouvidoria Allianz Seguros: 0800 771 3313. Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 08000 121 239. Processo SUSEP nº 15414.001289.2007-74. Consulte as
Condições Gerais do seguro no site www.allianz.com.br. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. A aceitação do seguro está sujeita a análise do risco.
A Allianz Seguros respeita a sua privacidade e é contra o spam na rede. Para mais informações, acesse a Política de Privacidade de Dados da Allianz, disponível em: ww.allianz.com.br/politica-de-privacidade.

CONGRESSO

Protagonista de todo o mercado
No interior de São Paulo, Congresso Brasileiro dos Corretores pregou a valorização e união da categoria

Pela primeira vez em sua história, a Fenacor realizou em março o seu maior
evento fora da capital paulista. O Royal
Palm Hall, em Campinas, recebeu profissionais de todas as partes do país para
a 22ª edição do Congresso Brasileiro
dos Corretores de Seguros, realizado
em parceria com o Sincor São Paulo.
Cerca de duas mil pessoas, devidamente vacinadas e testadas, acompanharam
os debates no auditório principal, estabeleceram networking com as principais seguradoras do País na Exposeg e
assistiram a shows de artistas de sucesso
em três noites consecutivas.
Na abertura do Congresso, autoridades
do setor e lideranças públicas teceram
considerações sobre o acontecimento e
o mercado segurador. “Este é o nosso
evento da retomada e do reencontro
após dois anos do primeiro caso de covid-19 no Brasil. Começamos aqui uma
nova era, que traz muitas expectativas
para todos nós. Este é um marco histórico!”, destacou Armando Vergilio, presidente da Fenacor.
Já o presidente do Sincor-SP, Boris Ber,
emendou: “É um fato indiscutível realizar o evento no interior paulista, prova
de sua pujança no cenário nacional”.
De um modo geral, a defesa do papel
dos corretores como agentes de proteção social e os obstáculos político-institucionais que interferem na sua atividade deram o tom na abertura.

Panorama do mercado
Dez grandes painéis sobre assuntos
dos mais relevantes de interesse dos
profissionais. Os temas trataram desde
questões como inovação e tecnologia,
open insurance, novas oportunidades
de negócios, impactos da LGPD, entre
outros. Um tema providencial iniciou
oficialmente o congresso: “Panorama
Econômico e Perspectivas para o Setor
de Seguros”, mediado por Boris Ber,
com os debatedores e presidentes Ivan
Gontijo (Bradesco Seguros), Roberto
Santos (Porto Seguro) e José Adalberto
Ferrara (Tokio Marine).
O economista sênior da Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Servi-
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Fotos: Fenacor/Divulgação

Por Carlos Alberto Pacheco

Vergilio: “Este é o nosso evento da retomada após dois anos do primeiro caso de covid-19 no Brasil”

ços e Turismo (CNC), Fábio Bentes, fez
uma análise do atual cenário econômico. Segundo ele, há um longo trabalho
para o governo retomar a economia nos
níveis de pré-pandemia. “A inflação é
um problema porque pode sacrificar o
crescimento econômico”, advertiu. Embora Bentes tenha estimado a elevação
do PIB para 2022 em apenas 0,3%, admitiu que o setor de seguros já provou
a sua força e vem se desenvolvendo ao
longo do tempo.
Roberto Santos, por sua vez, afirmou
que “quando a economia vai bem, a indústria de seguros cresce”. No advento
da pandemia – em sua visão – surgiu
uma nova realidade com o surgimento
do home office e, em seguida, modelos híbridos de trabalho. “A população
ficou próxima do risco e percebeu o
sentido da proteção, sobretudo em relação aos seguros de vida e residencial”,
considerou.
Ivan Gontijo também destacou outro
aspecto da pandemia: “Tivemos um
aprendizado – o mercado se tornou altamente resiliente e se ajustou ao momento”. Para ele, o corretor assumiu

papel fundamental na resiliência do
mercado, atendendo o cliente em toda
a sua plenitude, ao propiciar-lhe “conforto” e “tranquilidade”. Além disso, o
profissional promoveu interface, graças ao conhecimento adquirido, com as
companhias seguradoras.
O tom de otimismo marcou as considerações de José Adalberto Ferrara. “O
mercado continuará crescendo forte,
independentemente do panorama econômico. Os números são claros e evidentes”, apostou. Em seus cálculos, o
avanço do setor em 2021 será de 14%.
Ferrara vislumbra novos riscos despontando no horizonte da proteção securitária, como os cibernéticos, que têm
paralisado a atividade de grandes empresas. O executivo sugere aos corretores a incorporação deste risco em suas
carteiras como forma de atender uma
demanda importante de clientes.

Autorregulação
Um assunto que faz parte do dia a dia
dos profissionais e ganha cada vez mais
relevância – a autorregulação dos cor-

Painel que discutiu a autorregulação reuniu Armando e Lucas Vergilio, Manuel Matos, Alexandre Camillo e Joaquim Mendanha

retores e os novos rumos na fiscalização
do setor – foram temas do painel “O Setor de Seguros e o Corretor: Realidades
e Perspectivas”, mediado pelo corretor
Manuel Matos. O presidente da Escola
de Negócios e Seguros, Lucas Vergilio,
reforçou sua tese manifestada na solenidade de abertura: os corretores precisam valorizar a categoria e ter orgulho
da profissão.
Armando Vergilio complementou a fala
de Lucas e lembrou que o profissional
deve se preocupar com sua constante
capacitação. “Isso a ENS tem feito de
maneira brilhante nos seus 50 anos de
existência. Provou ser a melhor e mais
competente instituição para quem deseja entrar no mercado, seja para corretor, securitário ou quem almeja abrir
sua própria empresa”, ressaltou.
Segundo o presidente da Fenacor, o total de corretores habilitados no Brasil
passou de 40 mil para 117 mil em 25
anos, e a tendência é que esse número
siga aumentando. Para Vergilio, pesquisas comprovam o desejo do consumidor pelos serviços do corretor e não
o autosserviço, o que evidencia o papel
da autorregulação. “A autorregulação é
uma garantia, mas não só para o corretor, mas também ao consumidor”, garantiu.
A importância da autorregulação na
corretagem também foi alvo dos comentários do presidente do Ibracor, Joaquim Mendanha. “Temos a função de
zelar pelo mercado, as normas e os as-

sociados”, disse. Hoje, o Ibracor reúne
cerca de 21,5 mil profissionais inscritos.
Em matéria de fiscalização do setor, o
superintendente da Susep, Alexandre
Camillo, destacou que a autarquia avalia alguns atos necessários de ajustes
com o devido acompanhamento técnico. Além da autorregulação, Camillo
citou outros temas no radar da autarquia, como seguro rural, resseguro, cadastro de corretores, DPVAT, microsseguro, consolidação do open insurance e
sistema de registro operacional.

Pandemia e seguro auto
Os efeitos da pandemia sobre o sistema de saúde, as lições aprendidas e o
que esperar do futuro foram alguns dos
assuntos discutidos no painel “A Pandemia e suas Consequências no Seguro
Saúde”, com a participação de Ricardo Bottas, presidente da SulAmérica,
e Manoel Peres, diretor-presidente da
Bradesco Saúde e da FenaSaúde. Bottas
e Peres falaram sobre os atendimentos
feitos desde 2020, no início da pandemia, e os efeitos em cada empresa.
Peres destacou os desafios enfrentados
pela Bradesco Saúde, sobretudo em
preparar as pessoas na prevenção ao covid-19. Elas receberam material orientativo. “Vivemos situações difíceis como
o caso de Manaus e, felizmente, percebemos que com cuidados e isolamentos,
foi possível dar conta do atendimento”,
revelou. A exemplo de manifestações

anteriores de executivos, Peres endossou o fato de a pandemia estimular novos comportamentos como a adoção do
home office e a resistência dos profissionais em retornar ao trabalho presencial.
Na opinião de Bottas, a pandemia acelerou um processo que se tornaria inevitável em média prazo: o uso da tecnologia. Ele citou uma série de medidas
implementadas pela companhia, como
o reembolso digital e o “médico na tela”
que consagrou a telemedicina. “Havia
resistência até dos médicos para uso de
telemedicina. Hoje, temos 2 milhões de
atendimentos com médico e psicólogo
na tela”, destacou o executivo.
Outro painel que atraiu a atenção dos
corretores foi o relacionado ao automóvel – “Seguro Auto/RE: o Futuro do
Mercado e o Mercado do Futuro”. Mediado pelo primeiro-tesoureiro do Sincor-SP, Edson Fecher, o painel reuniu
apresentações do diretor-presidente da
Bradesco Auto/RE, Ney Dias; do CEO
da HDI Seguros, Eduardo Dal Ri; do
diretor-executivo da Porto Seguro, Jaime Soares; e do diretor-presidente da
Sompo Seguros, Alfredo Lalia Neto.
Os executivos trataram de questões
voltadas às transformações do seguro
de automóvel, com a simplificação de
processos, melhorias na experiência do
cliente, “combo de produtos” e a provável eliminação do famoso questionário
de análise de risco, além dos desafios na
prestação de serviços de assistência 24
horas. Neste panorama de transformaINSURANCE CORP
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Fenacor realiza congresso com painel inédito só com mulheres do mercado segurador, que participaram do painel “Home Office e Produtividade”

ção do produto, os painelistas apontaram o corretor como o protagonista de
uma nova realidade do seguro auto, auxiliando o cliente em sua jornada com
as ferramentas tecnológicas adequadas.

Inovação e home office
Tema obrigatório nos eventos do mercado segurador, inovação e tecnologia
foi outro painel que discutiu o impacto das novas ferramentas no dia a dia
do corretor. Mediado pelo fundador do
CQCS, Gustavo Doria Filho, o debate
reuniu os CEOs André Gregori (Thinkseg) e Heverton Peixoto (Wiz Seguros),
Helder Molina, presidente da MAG Seguros, e Alexandre Putini, diretor de
Transformação Digital, Inovação e Advanced Analytics da SulAmérica.
“Ouvi de muitas pessoas que o corretor
era obsoleto. Mas pandemia trouxe o
atestado de competência. Nenhum corretor deixou de trabalhar e de assistir o
segurado”, enfatizou Doria. Putini lembrou que a palavra inovação também se
refere a “entender problemas e dores
reais”. Ao entender tais problemas – em
sua visão – o corretor pode experimentar a tecnologia e resolvê-los. Gregori,
por sua vez, afirmou que inovação se
concretiza na prática – um recado aos
novos empreendedores.
“A verdade é que temos de parabenizar
o corretor de seguros que está aqui para
aprender, inovar. Temos que conectar
inovação com agilidade, transparência e
comodidade”, emendou Peixoto. Molina ressaltou que o corretor é “tecnoló-
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gico” e já prática, por exemplo, o open
insurance, alvo, em sua opinião, de críticas infundadas.
“Home Office e Produtividade” reuniu
algumas das importantes executivas do
setor. Corretora de seguros e vice-presidente da Fenacor, Maria Filomena
Branquinho, mediou o painel, com a
participação da jornalista e escritora
Izabella Camargo, Patrícia Chacon,
CEO da Liberty Seguros e Maria Helena Monteiro, diretora do ensino técnico
da Escola de Negócios e Seguros (ENS).
Filomena lembrou que a Fenacor realiza um painel só com mulheres na história do congresso.
Neste encontro, as executivas falaram
sobre o papel feminino no mundo corporativo, questões comportamentais,
exercício de cargos de liderança e dados
sobre a atuação das mulheres no mercado segurador. O nosso papel merece
reflexões de todas vocês. Temos muitos
sonhos e anseios. Como estamos enxergando o futuro do trabalho e o mercado
de seguros?”, questionou Patrícia. Como
exemplo de determinação, Maria Helena comentou aspectos da sua carreira e
trajetória, além de apresentar informações atualizadas e relevantes a respeito
da atuação das mulheres na indústria
de seguros, fornecidos pela ENS.

Temas múltiplos e ação social
O 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros trouxe uma multiplicidade de temas que mobilizou
os presentes, cujas abordagens estão

relacionadas à dinâmica do cotidiano
dos profissionais. Estratégias de comunicação aplicada à venda de seguros
e um painel específico de benefícios –
investimentos em vida e previdência,
marketing e vendas e o papel do corretor no metaverso forneceram subsídios de grande valia aos profissionais,
motivando-os a crescer e se aperfeiçoar
na profissão.
Além disso, a Fenacor teve o mérito de
promover uma campanha de grande
apelo social: “Educação – Um Caminho
Seguro”. Apresentada em almoço de
congraçamento das mulheres do mercado, durante o congresso, o projeto visa
coletar doações de kits escolares para
crianças e jovens carentes, com apoio da
ENS, abrindo espaço aos alunos do ensino médio participarem do programa
“Amigo do Seguro”, responsável pela
formação destes estudantes. Os alunos
aprovados no curso de capacitação serão incluídos em um banco de currículos do programa que propicia oportunidades de trabalho em seguradoras,
corretoras e parceiras.
Sobre o “Educação – Um Caminho Seguro”, a coordenadora do projeto Simone Queiroz conclamou: “Convido
a todas para nos ajudarem a alcançar,
com esse projeto, o mesmo sucesso obtido na primeira campanha, que destinou 22 mil cestas básicas para famílias
carentes diretamente atingidas pela
pandemia”. Simone integra a comissão
organizadora e mais Maria Filomena
Branquinho, Patrícia Macedo de Paiva
e Maria Helena Monteiro.

Corretor deve conquistar novos clientes
Seguradores ouvidos por IC destacam o papel estratégico do profissional em tempos desafiadores

Uma das atrações do 22º Congresso
Brasileiro dos Corretores de Seguros, a
21ª Exposeg reuniu algumas das maiores companhias brasileiras em seus estandes. Os corretores estabeleceram
contato direto com executivos, presidentes e CEOs. Nos estandes, as empresas apresentaram seus produtos e campanhas. O objetivo final foi alcançado:
consolidar o relacionamento com o seu
principal canal de distribuição. Insurance Corp ouviu lideranças do mercado na Exposeg sobre assuntos voltados
ao papel do corretor no atual cenário.
“Esse congresso conseguiu provar que é
possível retomar os eventos presenciais”,
enfatizou o diretor comercial da Capemisa, Fábio Lessa. Afinal, segundo ele,
todos os protocolos de segurança foram
cumpridos e as pessoas se sentiram seguras no centro de convenções. “O fato
confirma a realização dos próximos eventos que teremos ao longo do ano”. Além
desta certeza, algo lhe chamou a atenção:
a presença de novos corretores que, pela
primeira vez, compareciam a um acontecimento deste porte e buscavam informações sobre a atuação das seguradoras.
“Ao longo da pandemia, o corretor ‘se
antenou’ sobre o mercado e, então, decidiu ir atrás de subsídios para rentabilizar
melhor suas operações”, ressaltou Lessa.
Diretor da Organização de Vendas do
Grupo Bradesco Seguros, Leonardo de
Freitas, lembrou outro aspecto relacionado à pandemia. “Os corretores promoveram mudança de mindset da sociedade em face da concepção do risco.
É um legado que trouxe novas oportunidades”. Em sua visão, durante o período mais acentuado de distanciamento
social, os corretores se conectaram emocionalmente com os segurados, oferecendo aporte de conhecimento e consultoria. O executivo lembra, ainda, que
agora há uma narrativa diferente para
se falar de seguros, sobretudo quando a
proteção é da vida.
Há unanimidade de opiniões quando
se evidencia o papel do principal canal
de distribuição das companhias nos momentos críticos da proliferação da covid-19. “Se há uma profissão que mostrou a sua importância neste período,
esta é a do corretor de seguros”, certifica-se o diretor comercial da SulAmérica,
Luciano Lima. O executivo diz mais: “A

Estandes de empresas e instituições atenderam aos corretores e firmaram parcerias

carteira de clientes aumentou em plena
pandemia graças ao trabalho do corretor”, reforçou. No período de crise sanitária, o profissional mostrou o seu real
valor. E, ao seguir a tese de Freitas, da
Bradesco Seguros, emendou: “O profissional criou narrativas para vender mais
e proteger melhor a sociedade”.

Foco no novo cliente
O atual panorama trouxe lições importantes para o setor. O momento é ainda
desafiador também para as seguradoras
que precisam preparar seus homens de
vendas na prospecção de clientes num
eventual cenário de pós-pandemia. “É
fundamental, contudo, é a capacitar o
corretor e investir no conhecimento”,
defendeu o diretor regional de Minas
Gerais e Centro-Oeste da Sompo Seguros, Marcelo Araújo Braz. Com aprendizado garantido, o corretor pode cumprir
seu principal objetivo, de ajustar o foco
no cliente, o “centro das decisões”. Para
isso, na percepção de Braz, será preciso
adequar o uso de ferramentas tecnologias segundo o perfil do segurado.
“Nós, seguradores, colocamos a tecnologia à disposição do corretor para

operar em nível Brasil”, emenda o presidente da Tokio Marine, José Adalberto Ferrara. Segundo ele, o desafio, agora, é aumentar a massa de segurados,
principalmente aqueles consumidores
sem qualquer proteção. “Vou citar um
exemplo: a frota segurada no país é
de apenas 33%. Não temos ainda produtos, cujos preços caibam no bolso do
cliente. Então é imprescindível atingir
essa classe e desenvolver soluções que
aumentem o bolo securitário”, argumentou Ferrara. O presidente sugere
à Susep se envolver nesse processo, ao
formular igualmente novos produtos
flexíveis que facilitem a comercialização, atraindo novos clientes.
O trabalho com a carteira de segurados exige novas habilidades do corretor e uma das exigências é exercer
a sua função de consultor. “Ele tem
ouro na mão: a confiança do cliente”,
disse o vice-presidente comercial e de
marketing da Porto Seguro, Rivaldo
Leite. Como estratégia de angariar
novos segurados, a companhia concentra sua atuação em quatro pilares
estratégicos de negócio: seguros, saúde, produtos financeiros e serviços.
“Acredito muito no potencial do proINSURANCE CORP
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Recinto próximo ao auditório: movimento do público foi termômetro do sucesso do evento: corretores prestigiaram os painéis

fissional na oferta destes produtos. Até
porque há clientes que conseguem isso
de outros canais, mas poderiam adquirir estes tipos de proteção por meio do
corretor”, apontou Rivaldo.
Já Coriolano Teixeira de Oliveira, gerente regional SP da Icatu Seguros, é
enfático: “Seguros de vida e previdência privada ganharam destaque nos
últimos anos diante da conscientização
das pessoas sobre a importância de
poupar e investir. Os corretores alinhados a esse discurso e preparados para
auxiliar os clientes, de forma cada vez
mais consultiva e personalizada, certamente terão boas oportunidades pela
frente”, garantiu o executivo. Para Oliveira, o mercado de previdência vem
mudando ao longo dos anos, impulsionado pelo cenário econômico e pela
reforma aprovada no Congresso.
A atuação estratégica da força de vendas se reveste também do seu papel
social, como bem adianta o presidente da HDI Seguros, Eduardo Dal Ri.
“Este papel começa no primeiro contato com o segurado. O corretor deve
ter a percepção das necessidades do
cliente e saber o que ele valoriza”,
aconselha. Além disto Dal Ri salienta o
fato do profissional ser uma peça-chave na desmistificação do mercado e ir
além do “segurês”.

Parceiro de negócios
A aproximação entre os profissionais
e seguradoras na Exposeg trouxe ex-
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celente dividendos para ambos os lados. “Tivemos uma excelente oportunidade para fortalecer parcerias já
existentes e estreitar novas parcerias”,
admitiu a CEO da Liberty Seguros, Patrícia Chacon. Ela ressaltou o atrativo
digital como forma de atrair os corretores. “Buscamos oferecer ao parceiro
plataformas que ajudam a vender mais
seguro de vida”.
O presidente da Allianz, Eduard Folch,
manifestou gratidão ao empenho demonstrado pelo corretor em face dos
produtos comercializados com a marca
da companhia. “Foi uma grande oportunidade conversar com os nossos parceiros de negócios e agradecê-los por
todo apoio que têm nos concedido”,
considerou Folch. O presidente refor-

çou um compromisso assumido pela seguradora: “Continuaremos a trabalhar
fortemente para ser a seguradora número 1 do canal de distribuição”.
Opinião que reforça os depoimentos de
Patrícia Chacon e Eduard Folch, o presidente do Conselho de Administração
da MAG Seguros, Nilton Molina, não
tem dúvidas: o corretor deve ser sempre parceiro das companhias e integrar
o mercado de seguros. “Neste atual momento, de pandemia sob controle e de
nova gestão na Susep, se justifica uma
defesa mais enfática e corajosa do papel
do corretor, contudo o mais importante
é ele verificar o que está acontecendo
ao seu redor e no mundo e como pode
conquistar oportunidades e fugir de
eventuais ameaças”, advertiu. (CAP)

Representação política da categoria é fundamental
A defesa dos interesses do corretor de seguros é condição sine qua non para
que a categoria tenha a respeito por todos os atores da sociedade. E qual seria
o melhor caminho? “O mecanismo mais adequado para aumentar a representação política é fortalecer os sindicatos. E quanto mais corretores se filiarem
ao seu sindicato maior será a representação da classe”, responde o corretor de
seguros e deputado federal Lucas Vergilio. O parlamentar explica que uma entidade forte e representativa conseguirá encaminhar as demandas da categoria
tanto nos níveis federal, estadual ou municipal. “Fui presidente do Sindicato de
Seguros do Estado de Goiás. Na minha gestão, alcançamos uma vitória muito
importante junto à Câmara Municipal de Goiânia e à Prefeitura. Conseguimos
obter a redução do percentual do ISS (Imposto Sobre Serviços) das corretoras
de 5 para 2%, isso antes da aprovação do Supersimples pelo Congresso”, revela
Vergilio. O deputado prega a valorização de todos os sindicatos para que os
benefícios atinjam a todos, o que inclui os não associados.

RAIOS-X

A cega, perigosa e involuntária
banalização do WhatsApp
Ricardo Lemos*
Calma, eu explico! A banalização é cega
porque poucas pessoas estão enxergando e percebendo o que realmente está
acontecendo na área de atendimento e
vendas por meio do WhatsApp. É perigosa porque ela pode afetar a imagem
e o faturamento de muitas empresas. E
claro, é involuntária, porque os erros e
falhas que vou citar a seguir não são cometidos propositalmente.
A verdade é que a maioria das empresas ainda não perceberam que o WhatsApp é uma poderosa ferramenta de
comunicação, de relacionamento e de
fechamento de venda. Porém o WhatsApp Business, na maioria dos casos,
não está sendo tratado com este status.
Na grande maioria das vezes ainda está
sendo tratado como um ‘quebra galho’,
como algo paliativo que a pandemia
forçou seu uso.
Este ano fiz mentorias para algumas
empresas. Quem estava fazendo a venda e o atendimento no WhatsApp eram
as pessoas mais novas, tanto de idade
como de tempo de casa. Ou seja, o critério de escolha estava sendo escolher
pessoas que sabiam usar bem o celular e
o computador. Eu li mensagens de uma
menina onde o cliente escreveu:
- Vou fazer o depósito.
E a menina atendente respondeu:
- Tá bom.
Em outra situação, o cliente escreveu:
- Muito Obrigado!
E a atendente respondeu:
- De nada
Então uma empresa leva dez ou 15 anos
para construir uma imagem e reputação no mercado e contrata e disponibiliza a pessoa menos experiente para
lhe representar na linha de frente, no
WhatsApp? O WhatsApp é uma ferramenta digital meio. Ou seja, quem
usá-la para atender e vender precisa
ter forte conhecimento de atendimento e de técnica de vendas específicas,
além de conhecer em profundidade
os produtos e serviços da empresa. A
ferramenta WhatsApp é simples, talvez
por isso a banalização. Mas a maneira
de usar essa ferramenta simples deveria
ser altamente estratégica.
Outro ponto é que, por onde passo,
online ou presencialmente, ouço uma

Ricardo Lemos é mestre em administração e negócios, palestrante e treinador motivacional

grande reclamação dos meus alunos
vendedores: o cliente não responde depois que eles enviam o preço no
WhatsApp. E imagino que isso também
ocorra na sua empresa. O motivo é simples: as etapas da venda não estão sendo
aplicadas com técnicas específicas para
o WhatsApp. O cliente pede o preço e o
vendedor prontamente informa o preço
sem ao menos fazer algumas perguntas
e sem apresentar o produto ou serviço.
E, ainda, a conversa no WhatsApp é
feita mediante intervalos. Nem sempre
o cliente responde na hora. Muitas vezes até esquece de responder. As mensagens são mais respondidas na faixa
de horário das 11h às 13h e das 17 às
20h segundo informação do próprio
WhatsApp.
Diante disso, deixo meu alerta para as
empresas passarem a dar mais importância para esse novo meio de comunicação e que está substituindo o telefone
fixo que é o WhatsApp. Primeiramente a empresa precisaria usar essa nova
ferramenta comercial estrategicamen-

te. Seus colaboradores deveriam saber
usar todas as ferramentas comercias
disponibilizadas dentro do WhatsApp
Business.
Outro ponto fundamental seria o desenvolvimento de scripts mais inteligentes para aperfeiçoar a argumentação
através de textos persuasivos. Afinal de
contas, no mundo presencial o profissional de vendas tem a sua disposição
os cinco sentidos para despertar o interesse do seu cliente. Já com o WhatsApp são apenas dois sentidos, a visão e a
audição. Isso reforça a necessidade do
aperfeiçoamento dos textos enviados.
Além disso, é preciso usar a gramática
correta, usar pontuação, letras maiúsculas quando necessário e os bullets
e os emojis para deixar os textos mais
agradáveis. E o principal: usar técnicas
novas e específicas para vender com o
WhatsApp. Para encerrar, justiça seja
feita: Algumas empresas estão colhendo
resultados fantásticos com a venda através do WhatsApp! Espero realmente
que a sua seja uma delas!
INSURANCE CORP

27

ENTIDADE

Reformulação na diretoria

Atual gestão do CCS-SP ganha 3 novos membros, aprovados em assembleia, e remaneja diretores

Diretoria do CCS-SP: Marco Cabral, Álvaro Fonseca, Marcia Del Bel, Evaldir Barboza de Paula, Gilberto Januário e Edmar Fornazzari

No ano em que comemora o seu cinquentenário, o Clube dos Corretores de
Seguros de São Paulo (CCS-SP) inicia
um processo de renovação e modernização. Além dos projetos de nova sede,
reforma do site e de ações para a comemoração dos 50 anos, em outubro, o
Clube começa o ano com mudanças na
sua diretoria. No dia 22 de fevereiro,
durante assembleia com a presença de
associados, realizada nas dependências
do Sincor-SP, três novos membros da diretoria foram apresentados.
Com a saída de três diretores, neste ano,
que assumiram diretorias regionais no
Sincor-SP, o Clube ganhou um reforço
importante. Passam a compor a atual
gestão (2020/2022) Álvaro Fonseca, no
cargo de secretário, Edmar Fonazzari e
Marco Cabral, ambos na Junta Fiscalizadora. Mudou também a composição
original da diretoria atual, com o remanejamento de Gilberto Januário para a
tesouraria e de Marcia Del Bel para a
presidência da Junta Fiscalizadora.
Na assembleia, presidida pelo ex-mentor Boris Ber, atual presidente do Sincor-SP, e secretariada pela advogada
Priscila Figueiredo, o mentor Evaldir
Barboza de Paula apresentou o novo secretário, e este os dois membros da Junta Fiscalizadora. “Escolhi o Álvaro porque enxerguei nele a mesma paixão que
eu tinha pelo Clube, quando exercia
essa nobre função, além da qualificação,
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experiência e compromisso necessários
para ocupar o cargo”, disse.
“É uma alegria imensa assumir o cargo
de secretário, quando, coincidentemente, completo 20 anos como associado do
Clube. Trouxe para a diretoria, com o
apoio do mentor, o Edmar e o Cabral,
que são duas grandes lideranças da
categoria, profissionais sérios e competentes, que farão a diferença na Junta
Fiscalizadora”, afirmou Álvaro Fonseca.
Em seguida, ele explicou que para assumir sua nova função, renunciou ao
cargo de suplente na representação do
Sincor-SP na Fenacor.
O mentor também comunicou aos associados a mudança da sede fiscal do
CCS-SP para o mesmo endereço do Sincor-SP. No último ano, a entidade promoveu ajustes importantes na sua operação, sobretudo para reduzir custos, e
uma das providências foi a entrega do
escritório da Rua Quirino de Andrade
e a reformulação no contrato da única
funcionária. “Já estamos providenciando um novo espaço para abrigar a sede
operacional do Clube”, comunicou.
Entre outros projetos, a reforma do site
será uma das prioridades. Segundo o
mentor, 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. Aliás, para marcar o cinquentená-

rio, será lançado um livro com a história
do Clube. Já o aniversário, em outubro,
deverá ser em grande estilo, com um
cerimonial na Câmara Municipal ou Assembleia Legislativa.

Homenagem
Além da prestação de contas, a assembleia com os associados do CCS-SP foi
marcada pela emoção. Coube ao ex-mentor Adevaldo Calegari prestar a
homenagem do CCS-SP à memória do
ex-mentor Nilson Arello Barbosa e do
associado Rubens de Almeida, ambos
falecidos recentemente, além de José
Caiafa, que, entre os associados, foi uma
das primeiras vítimas da covid-19.
“O mundo passa por uma transformação e tem nos ensinado a ter paciência e resiliência. Nossos amigos
nos deixaram precocemente, dois deles depois de uma dura batalha pela
cura. Com imenso carinho e respeito
por essas personalidades, devo dizer
que a vida continua, porque precisa
continuar, e o que fica é a doce lembrança. Aqui estamos de passagem,
para aprender, crescer, amar, respeitar e, depois, voltar para casa. Que
eles recebam essa homenagem como
uma vibração positiva, com o calor do
nosso abraço”, disse Calegari, solicitando, em seguida, uma salva de palmas (Márcia Alves).

HOMENAGEM

Cinco décadas de bons serviços
prestados ao mercado segurador
Por Carlos Alberto Pacheco

com a missão de “reinventar” o produto. “Venci o desafio. Quem vende produto alimentício, vende barco, avião,
capitalização”, acrescenta.
Com a venda da Internacional de Capitalização para o grupo Haspa, Calegari
migrou para o seguro de vida. Conheceu Ronald Kaufmann e Osmar Bertacini, iniciando com este último uma sólida amizade. Posteriormente, comandou
a gerência comercial do interior de São
Paulo e Mato Grosso e, finalmente, a gerência comercial da Sucursal São Paulo.
Em 1984, após a CIS ser adquirida pelo
investidor Naji Nahas, ele decidiu sair.

Enfim, o desafio da CIS

Voos audaciosos

No início dos anos 70, o jovem corretor
se casou, entrou na faculdade e teve três
filhos – exatamente nesta ordem. Ao
olhar um anúncio de jornal, observou
que uma companhia de seguros estava
contratando um gerente comercial. Era a
então célebre Companhia Internacional
de Seguros (CIS). O selecionador na época, Fábio de Almeida, considerou a experiência de Calegari perfeita para o cargo.
A CIS havia assumido a administração
da Companhia Internacional de Capitalização e decidiu formar equipes de
vendas, oferecendo treinamento e motivação. Assim, ele passou a atuar na área,

Não ficou muito tempo parado. A Generali do Brasil ofereceu a Calegari a gerência comercial da Sucursal São Paulo.
Desenvolveu importante trabalho junto
às demais sucursais de todo o Brasil.
Mas, em 1989, decidiu alçar voos mais
audaciosos. “Com meu amigo e companheiro Osmar Bertacini criamos a Humana Seguros, com dois focos principais. Um era a apólice de vida em grupo
para contratação individual e pequenos
grupos, aproveitando a expertise do Osmar, e contando com a importante participação da nossa diretora em Minas
Gerais, Edna Damasceno”, relembra.

Antranik Photos

“Uma vida profissional próspera e feliz”. Essa singela frase define a trajetória
de um dos corretores de seguros mais
admirados do mercado, Adevaldo Calegari. Ele também é autor de uma concepção filosófica: “A vida é um caminho
longo, onde você é mestre e aluno. Algumas vezes você ensina e todos os dias
aprende”. Gentil, educado, com memória prodigiosa e postura equilibrada.
Em março, Calegari completou 50 anos
de bons serviços prestados ao seguro.
Ele lembra com exatidão a data de seu
primeiro emprego: 19 de março de
1962. Com apenas 12 anos, o menino
foi trabalhar numa concessionária na
zona sul de São Paulo. “Eu, pequeno e
franzino, precisei convencer o juiz de
menores, o doutor. Aldo – o nome eu
jamais esqueci - de que essa era realmente a minha intenção”, justifica. Ficou por lá até os 18 anos, período em
que aprendeu sobre a atividade das seguradoras e o atendimento aos sinistros
de automóveis.
Em seguida, na Kibon, descobriu o seu
talento na área comercial. A ascensão foi
rápida: de promotor de vendas a vendedor; de supervisor de canais especiais
a supervisor de equipe. Naquela época
(1971), o corretor de seguros Milton
Maccori identificou naquele rapaz a sua
facilidade em manter relacionamentos
com comerciantes e varejistas. “Atendendo ao convite dele, passei a indicar
clientes para seguros de vida e acidentes
pessoais”, recorda Calegari.

No início dos anos 70, Adevaldo Calegari se casou, entrou na faculdade e teve três filhos

O seu trabalho na Humana foi excepcional. “Atualmente, ela é uma das maiores
assessorias do País”, reconhece. Cumprida a sua missão, fundou, em 1986,
a Progetto Administradora e Corretora
de Seguros. No início dos anos 80, ele
não só se habilitou como corretor, como
começou a lecionar na Funenseg (hoje
Escola de Negócios e Seguros – ENS).
Desde aquela década, passou a integrar
o corpo docente da instituição.
A sua militância nas entidades é de tirar
o fôlego. Calegari é membro da Associação Paulista dos Técnicos de Seguro
(APTS), da Sociedade Brasileira de Ciências do Seguro (SBCS), fundador e
ex-vice-presidente da Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São
Paulo (Camaracor-SP), membro do Clube de Vida em Grupo São Paulo (CVG-SP) e membro do Clube dos Corretores
de Seguros de São Paulo (CCS-SP), no
qual fui mentor em duas gestões.
Além disto, sua participação é ativa no
Sincor São Paulo desde 1992, nas gestões Leoncio Arruda, e nas seguintes.
Atualmente, presidente em exercício da
Câmara de Mediação e Conciliação do
sindicato paulista (CamaraSin). “Conquistei grandes amigos, companheiros
leais, clientes, alunos e autoridades que
me permitiram chegar até aqui”, conclui, modesto, Adevaldo Calegari.
INSURANCE CORP
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MULHERES NO COMANDO

A mulher no mercado de trabalho e a
importância do empoderamento feminino
Women in the job market and the
importance of female empowerment
Simone Vizani*
Com imenso prazer, aceitei o gentil convite para
assinar a coluna de estreia
deste valioso espaço que
a revista Insurance Corp
destina para as mulheres
do setor. Vejo esse convite,
como mais uma conquista
importante na missão que
move a “Sou Segura”, em
defesa do equilíbrio no
âmbito da ocupação dos
cargos de comando das
empresas, na busca pela
equidade em favor das
mulheres e toda a sua diversidade que, infelizmente, encontra-se em expressiva desigualdade.
Não há como falar da
inserção da mulher no
mercado de trabalho sem
passar por uma breve retrospectiva histórica dos
avanços obtidos em relação à ruptura do legado
de uma cultura patriarcal
que tem efeitos devastadores na vida das mulheres,
com reflexos importantes
no mundo corporativo. As
guerras desencadearam
a inserção da mulher no
mercado de trabalho, em
especial, as da classe média, que se viram viúvas e
desemparadas.
A industrialização também
favoreceu a inclusão das
mulheres. Porém, desde
o início, com desigualdades latentes, sendo vistas
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Simone Vizani é presidente, idealizadora e cofundadora do “Sou Segura”
Simone Vizani is President, creator and co-founder of “Sou Segura”

As guerras desencadearam a
inserção da mulher no mercado
de trabalho, em especial, as da
classe média, que se viram
viúvas e desemparadas
Major wars triggered the
insertion of women in the labor
market, especially those of the
middle class who found
themselves widowed and helpless

It is with great pleasure
that I accepted the kind invitation to sign the first column in this valuable space
at Insurance Corp for
women in the insurance
sector. I see this invitation as another important
achievement in the mission that drives ‘Sou Segura’, in defense of a balance
in occupying corporate
leadership positions, in the
search for equity for women and all their diversity,
which unfortunately still
faces significant inequality.
There is no way of talking
about the insertion of
women in the labor market without going through
a brief historical retrospective of the advances made
in dismantling the legacy
of a patriarchal culture
that has had devastating
effects on women’s lives,
and its important consequences for the corporate world. Major wars
triggered the insertion of
women in the labor market, especially those of the
middle class who found
themselves widowed and
helpless.
Industrialization has also
favored the inclusion of
women. However, latent
inequalities were present
from the beginning, and
women were seen as cheap

WOMEN IN CHARGE
labor, even when presenting
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Desde então, há a luta pela
imposto
pela
sociedade
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Mulher é uma data de muita reflexão sobre o que conquisIn Brazil, our former Civil Code of 1916 is the main symbol
tamos e os espaços que precisamos ocupar.
of the patriarchy, as it centralized authority and power
No Brasil, nosso Código Civil de 1916 é o principal rein men’s hands and legally relegated women to a role of
gistro do patriarcado, pois centralizava a autoridade e o
submission while suppressing their autonomy of will and
poder na figura do homem, relegando legalmente as mureal capabilities. It was only in 1988 that the Brazilian
lheres a um papel de submissão e suprimindo a autonomia
Constitution recognized the equality between genders and
das vontades e reais capacidades. Somente em 1988 que a
different family structures.
Constituição brasileira reconheceu a igualdade entre gêWhat does ‘empower’ mean? Female empowerment
neros e as diferentes formas de família.
is based on actions taken by women who do not allow
O que é empoderar? O empoderamento feminino tem
themselves to be taken as inferior due to their gender.
como pilares as ações tomadas por mulheres que não se
These are attitudes that fight the systemic sexism
deixam ser inferiorizadas pelo seu gênero. São atitudes que
imposed by society. The main objective is to ensure the
combatem o machismo estrutural imposto pela sociedade.
strengthening of equal opportunities between genders.
O objetivo principal é assegurar o fortalecimento da igualTherefore, it is also necessary to combat unconscious
dade de oportunidades entre os gêneros. Para tanto, é prebiases based on prejudices and stereotypes about
ciso combater também os vieses inconscientes, baseados em
women, which in turn generate biased decisions and
preconceitos e estereótipos sobre as mulheres, que geram
harmful behaviors.
decisões tendenciosas e comportamentos prejudiciais.
It is also essential to guarantee a broader presence of
É fundamental também assegurar maior presença das muwomen in corporate leadership positions. After all, in
lheres nos postos de comando das empresas. Afinal, no
the specific case of the insurance market, there are more
caso específico do mercado de seguros, há mais mulheres
women than men among the sector’s employees. It is
que homens entre os colaboradores do setor. É justo, poronly fair, therefore, that this proportion is reflected in
tanto, que essa proporção seja refletida, e que haja mais
leadership, and that we see more equality in leadership
igualdade em cargos de liderança e estratégicos.
and strategic positions.
Por fim, alerto para a necessidade de evitarmos que a panFinally, I’d like to bring attention to the need to prevent
demia consolide um retrocesso, pondo em risco os avanços
the pandemic from allowing any setbacks and jeopardizing
alcançados pelas mulheres.
all the advances made by women.
Devemos, então, estar sempre atentas e unidas. Movidas
We must therefore always be alert and united, moved by
por um sentimento de solidariedade, acolhimento e amia feeling of solidarity, acceptance and friendship between
zade entre mulheres. Para tanto, é fundamental contarmos
women. To this end, it is essential to build a network of
com uma rede de mulheres, com o foco direcionado para
women, focusing on our goals of further justice and equity
os nossos objetivos, por mais justiça e equidade no mercain the labor market.
do de trabalho.
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SUSTENTABILIDADE

SUSTAINABILITY

Práticas ambientais no mundo corporativo
Environmental practices in the corporate world

A Escola de Negócios e Seguros (ENS) iniciou recentemente mais uma série de lives em seu canal no YouTube:
“Circuito de Lives ASG e o Futuro do Seguro no Brasil”.
A iniciativa pretende mostrar as práticas de seguradoras
e demais empresas de destaque no país relacionadas às
áreas de meio-ambiente, sustentabilidade e governança.
O primeiro encontro teve mediação do professor da ENS,
Maurício Leite, e contou com a participação da diretora de
Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade da Bradesco Seguros, Valdirene Secato.
A solenidade de abertura foi realizada pela diretora de Ensino Técnico da Escola, Maria Helena Monteiro, que reforçou a importância da aplicação dessas ações no mundo
corporativo. “O conceito de sustentabilidade tem gerado
várias oportunidades de investimento”. Em sua visão, as
empresas dão uma resposta aos desafios da sociedade, a
imprevistos como a pandemia. “O objetivo não é lucro e
gerar valor econômico e precisa vir acompanhado de práticas ASG”, frisou a executiva.
Valdirene comentou como foi o processo de implementação das práticas ASG na Bradesco e destacou as práticas
estabelecidas para toda a organização. “As questões ASG
na Bradesco Seguros permeiam toda a companhia. Temos um conjunto de boas práticas que nos norteiam para
todos os públicos com os quais nos relacionamos. Para todas as linhas de negócio, estamos absolutamente alinhados com essa estratégia”.
Segundo a diretora, a companhia mantém um compromisso firmado com os quatro princípios da sustentabilidade em
seguros, conhecidos pela sigla em inglês PSI. A inclusão da
pauta de sustentabilidade, segunda ela, influenciou o modelo de administração e negócios da empresa. “O foco na
gestão desses três pilares e a contribuição efetiva deles no
desenvolvimento sustentável cresceram e se transformaram
em elementos ainda mais importantes”, reiterou Valdirene.
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The School of Business and Insurance (ENS) recently started another series of live streams on its YouTube channel:
‘Live Stream Series: ESG and the Future of Insurance in
Brazil’. This initiative aims to present practices relating to
the areas of environment, sustainability and governance
by insurance companies and other prominent companies
in Brazil. The first meeting was facilitated by ENS lecturer
Maurício Leite, and was attended by the director of Human Resources, Ombudsman and Sustainability at Bradesco Seguros, Valdirene Secato.
The opening ceremony was hosted by the School’s Director of Technical Education, Maria Helena Monteiro, who
reinforced the importance of introducing these practices
in the corporate world. ‘The concept of sustainability has
created several investment opportunities’. In her view,
companies respond to society’s challenges, to unforeseen
events such as the pandemic. ‘The objective is not profiting and generating economic value, and it needs to be
followed by ESG practices’, emphasized the executive.
Valdirene commented on the process of initiating ESG
practices at Bradesco and highlighted the practices established for the entire organization. ‘The ESG issues at
Bradesco Seguros permeate the entire company. We have
a set of best practices that guide us for all the publics with
whom we interact. For all lines of business, we are absolutely aligned with this strategy.’
According to the director, the company is committed to
the four principles for sustainable insurance, known by
the acronym PSI. The inclusion of the sustainability agenda, according to her, influenced the company’s management and business model. ‘The focus on managing these
three pillars, and their effective contribution to sustainable
development, has grown and become a crucial element’,
stressed Valdirene.
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MERCADO

Leiloeiras por DNA, escolha,
amor e inovação
Auctioneers through family,
choice, love and innovation
Por/by: Edilene Mendonça
Em 1979, quando Mariana era uma bebê, seu pai,
Luiz Fernando de Abreu
Sodré Santoro, atuava
na Bolsa de Valores e
estava prestes a realizar
uma virada profissional.
Quando Carolina nasceu,
em 1981, seu pai havia
se transformado leiloeiro
oficial e empreendedor
da Sodré Santoro, ao lado
do irmão José Eduardo.
Nesse início de atividade,
pouco mais de dois anos,
pai e tio realizavam uma
média de 16 leilões por
mês e tinham uma carteira com cerca de 80 empresas vendedoras.
Passados 43 anos de Sodré Santoro, Mariana
e Carolina viraram leiloeiras oficiais no empreendimento que se
transformou na maior
organização leiloeira da
América do Sul. Hoje,
com atuação no presencial e online, a Sodré
Santoro tem mais de 2
milhões de m² distribuídos em pátios nas cidades de Guarulhos, Bauru, Monte Mor, Ribeirão
Preto, Cesário Lange e
Caçapava.
Crescidas em meio aos
corredores da Sodré, as
irmãs entraram para o
setor pelo DNA. Mas, se
consolidaram no mercado por escolha de car-
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Carolina e Mariana viraram leiloeiras oficiais no empreendimento que se
transformou na maior organização leiloeira da América do Sul
Carolina and Mariana became the official auctioneers of Sodré Santoro, a
venture that became the largest auction institution in South America

In 1979, when Mariana
was a baby, her father, Luiz
Fernando de Abreu Sodré
Santoro, worked on the
Stock Exchange and was
about to change his career
path. When Carolina was
born in 1981, her father
had become Sodré Santoro’s official auctioneer and
entrepreneur, alongside
his brother José Eduardo.
In these first two years of
activity, her father and uncle held an average of 16
auctions per month and
had a portfolio of around
80 seller companies.
After 43 years, Mariana
and Carolina became the
official auctioneers of Sodré Santoro, a venture that
became the largest auction
institution in South America. Today, operating both
in person and online, Sodré Santoro’s more than 2
million m2 total surface is
distributed in warehouses
in the cities of Guarulhos,
Bauru, Monte Mor, Ribeirão Preto, Cesário Lange
and Caçapava.
Growing up around Sodré’s office, the sisters started in the sector through
their family. Yet, they have
consolidated themselves
within the market due to
their career choice, their
love and a keen eye for innovation.
‘My father would pick us

MARKET

up at school and we would
reira, amor e olhar atento
Crescidas em meio aos corredor da
play in the hallways,’ says
à inovação. “Meu pai peSodré, as irmãs entraram para o setor
Mariana, now a married mogava a gente na escola e fither of three. ‘My dream was
cávamos fazendo coisas de
pelo DNA. Mas, se consolidaram no
to be a family lawyer and I
criança pelos corredores”,
mercado por escolha de carreira, amor
went to law school. But I nadiz Mariana, casada, mãe
turally drifted towards the
de três filhos. “Meu sonho
e olhar atento à inovação
auction business and fell in
era ser advogada de família
love with the hammer; it is
e cheguei a estudar direito.
Growing up around Sodré’s office,
something that, over time,
Mas, por um processo naThe sisters started in the sector
happened to Carol as well.’
tural, entrei para o leilão e
Having dynamic styles - in
me apaixonei pela batida do
through their family. Yet, they have
addition to law school, Mamartelo; o que, com o temconsolidated themselves within the
riana studied advertising -,
po, aconteceu com a Carol
the auctioneers use, in their
também”.
market due to their career choice,
presentations, resources that
Com estilos dinâmicos, além
their love and a keen eye for innovation
showcase their technique, inde direito Mariana estudou
volvement and passion.
publicidade, as leiloeiras
‘Good afternoon, welcome to the Sodré Santoro’s aucutilizam, em suas apresentações, recursos que imprimem
tion. It’s February 15th, are you ready and comfortable
técnica, envolvimento e paixão. “Boa tarde, seja bem-vinthere in your chair, with your hand on your computer
do ao leilão da Sodré Santoro. Dia 15 de fevereiro, você
mouse? So please come join our auction. Today we featuestá preparado, confortável aí na sua cadeira, com a mão
re 107 lots, 107 opportunities...’ invites Carol at the start
posicionada no mouse? Então vem participar aqui do leiof an online auction.
lão. Hoje temos aqui 107 lotes, 107 oportunidades...” conThe dynamics resemble a football match, Carol explains: ‘I
vida Carol na abertura do leilão online.
have studied Media and Drama to pursue a career in acting,
Com dinâmica parecendo uma partida de futebol, Caand I even did some gigs. But I fell in love with auctions for
rol explica: “estudei Rádio & TV e teatro para seguir a
the thrill of making people’s dreams come true.’
carreira de atriz e fiz alguns trabalhos. Mas, me apaixoIn addition to working in auctions of items such as machinery,
nei pelo leilão pela emoção de realizar o sonho das pesequipment, American consulate furniture, colored wigs, and
soas”. Além da atuação em leilões de máquinas, equieven skeletons, the auctioneers are always looking for innopamentos, móveis do consulado americano, perucas
vation. ‘We have already held a charity jewelry auction, a Gacoloridas, e até esqueleto, as leiloeiras sempre buscam
briel do Bem decor items auction, fashion auctions for brands
inovação. “Já fizemos leilão beneficente de joias, leilão
such as Zara, Valentino, Cris Barros and Alexandre Birman,
decor da Gabriel do Bem, leilão fashion de marcas como
with almost-new second-hand clothes and accessories from
Zara, Valentino, Cris Barros e Alexandre Birman, com
friends, and some items still had their tags on’.
roupas e acessórios de amigas, de pouquíssimo uso e
According to Carol, their success has inspired new ideas.
peças novas com etiqueta”.
‘Some outlet stores have huge costs and unsold merchanSegundo Carol, sucesso tem inspirado novas ideias. “Tem
dise that can be sold at auctions or live streams. We are curoutlet com custo enorme e mercadoria parada que a gente
rently studying the possibility of a new fashion event focupode vender em leilão ou live e estudamos a possibilidade
sed on wedding dresses’.
do novo evento fashion ser de vestido de noiva”. Maior soTheir biggest dream? ‘You know these international art
nho das leiloeiras? “Sabe esses leilões de arte, em âmbito
auctions? They’re my biggest dream’, says Mariana. As for
internacional? Meu maior sonho”, diz Mariana. Já para
Carol, ‘I want to be able to motivate new professionals for
Carol “conseguir motivar novas profissionais para o sethe sector’. Data from the Board of Trade of the State of São
tor”. Dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo
Paulo (JUCESP) shows that women represent 28% of pro(Jucesp) revelam que as mulheres representam 28% dos
fessionals in this sector in the State of São Paulo, being 537
profissionais do setor no estado de São Paulo, sendo 537
male auctioneers and 150 female auctioneers.
leiloeiros e 150 leiloeiras.
Before Mariana and Carol, the second generation forerunAntes de Mariana e Carol, os precursores da segunda geners at Sodré Santoro, Flávio Cunha (their cousin) and
ração na Sodré Santoro Flávio Cunha (primo) e Otávio
Otávio Lauro (their brother), took over activities in the
Lauro (irmão) assumiram atividades nos setores de tectechnology and commercial departments, respectively. In
nologia e comercial, respectivamente. Na rotina diária,
their daily routine, between hammer blows, the auctioneers
entre as batidas do martelo, as leiloeiras também atuam
also work in other departments at Sodré Santoro, and they
em outras áreas da Sodré Santoro e atualizam o instaupdate their Instagram account with almost 15 thousand
gram, com quase 15 mil seguidores, compartilhando trafollowers, sharing their work, challenges and achievements.
balho, desafios e conquistas.
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NOVA DIRETORIA

NEW DIRECTION

“Escola para muitos profissionais”
Oficina do Texto

‘A school for many professionals’

Nova diretoria: profissionais de excelência e de grande poder de difundir conhecimento no mercado
New direction: professionals of excellence and a great power to spread knowledge in the market

A Associação Internacional de Direito de Seguro (AIDA
Brasil) realizou a posse da nova diretoria que irá dirigir a
entidade no biênio 2022/2024, transmitida pelo seu canal
no Youtube. O novo presidente, Juliano Ferrer, sucede a
José Armando da Glória Batista. “A minha gestão foi marcada pelo início da pandemia, por isso eu agradeço a diretoria pelo esforço sobre humano para dar conta das tarefas
que lhe foram acometidas”, reconheceu Batista.
Ferrer, por sua vez, agradeceu a nomeação. “Estou extremamente feliz e emocionado porque sou apaixonado pela
AIDA desde que comecei nos grupos nacionais de trabalho. Me apaixonei pelo que a associação poderia propiciar
ao nosso mercado no estudo jurídico do seguro e, também,
porque percebi que a AIDA era uma escola para muitos
profissionais”, considerou o novo presidente. E, em relação à nova diretoria, ressaltou: “Quis preparar um time de
excelência, de pessoas que iriam querer trabalhar e continuar aprimorando a AIDA para que ela consiga alcançar
ainda mais conhecimento, oportunidade e que traga mais
pessoas para tornar as discussões cada vez mais ricas”.
Além de Ferrer, integram a nova diretoria Victor Augusto
Benes Senhora (primeiro-vice-presidente); Maria Amélia
Saraiva (segundo-vice-presidente; Pery Saraiva Neto (diretor vice-presidente Acadêmico); Vivien Lys Porto Ferreira da Silva (diretora vice-presidente de Relações Institucionais); Gaya Schneider (diretora vice-presidente de
Comunicação); Bárbara Bassani (diretora vice-presidente
de Relações Internacionais); Milena Fratin (diretora vice-presidente de Eventos); Luis Antônio Giampaulo Sarro
(diretor vice-presidente de Assuntos Legislativos); Adilson
Neri Pereira (diretor vice-presidente de Planejamento e
Projetos; Cláudia Heck (diretora vice-presidente Jurídica) e Guadalupe Nascimento (diretora vice-presidente de
Compliance).
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The International Association of Insurance Law (AIDA
Brasil) inaugurated the new board that will run the entity
in the 2022-2024 term in a ceremony broadcasted on its
YouTube channel. The new President, Juliano Ferrer,
succeeds José Armando da Glória Batista. 'My management
was marked by the beginning of the pandemic, so I thank
the board for the superhuman effort in tackling the
challenges it has faced', acknowledged Batista.
Ferrer, in turn, thanked the appointment. ‘I am extremely
happy and excited because I have been passionate about
AIDA since I started in the national working groups. I
fell in love with what the association could provide to
our market in regard to the legal study of insurance and
also because I realized that AIDA was a school for many
professionals’, assessed the new president. And, in relation
to the new board, he highlighted: ‘I wanted to choose a
team of excellence, of people who would want to work
and continue improving AIDA so that it can produce even
more knowledge and opportunities, as well as bringing
more people to make discussions increasingly rich’.
In addition to Ferrer, the new board includes Victor
Augusto Benes Senhora (First Vice President); Maria
Amélia Saraiva (Second Vice President); Pery Saraiva
Neto (Head of Academic Affairs and Vice President);
Vivien Lys Porto Ferreira da Silva (Head of Institutional
Relations and Vice President); Gaya Schneider (Head of
Communications and Vice President ); Bárbara Bassani
(Head of International Relations and Vice President);
Milena Fratin (Head of Events and Vice President); Luis
Antônio Giampaulo Sarro (Head of Legislative Affairs and
Vice President); Adilson Neri Pereira (Head of Planning
and Projects and Vice President); Cláudia Heck (Head
of Legal Affairs and Vice President) and Guadalupe
Nascimento (Head of Compliance and Vice President)

RISCO

RISK

Capacitação em alto nível
High level training
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To search for excellence
in training qualified
professionals for the
market. In this spirit,
the Brazilian Association of Risk Management (ABGR), through
its Center for Quality,
Safety and Productivity (QSP), has launched
the Preparatory Course
and International Professional Certification on
Risk Management – ISO
31000, in a live broadcast
on the internet. Students
will be able to participate
the National Test in International Professional
Certification
C31000,
taught in Portuguese.
Both the training and the
national test are based on
the International and Brazilian standard ABNT NBR ISO
31000:2018 - risk management and its guidelines. The certification is granted by the Global Institute for Risk Management Standards - G31000 to participants who pass the
check. The preparatory course program includes the following topics:
● Benefits and Applications of Risk Management;
● Basic Concepts, Terms and Definitions;
● Introduction to the New ISO 31000:2018: Scope, Principles, Structure and Risk Management Process;
● Principles of Effective and Efficient Risk Management;
●
Components of the Risk Management Framework:
Leadership and Commitment. Integration. Concept. Implementation. Evaluation. Improvement.
● Elements of the Risk Management Process: Communication and Consultation. Scope, Context and Criteria. Risk
Assessment Process: risk identification, risk analysis, risk
assessment. Risk Treatment: selection of risk treatment options, risk treatment plans. Monitoring and Critical Analysis. Registration and Reporting.
The preparatory course started its first classes in April, and
the national test will be held on the 27th. A second class
will be held from May 16 to 23, from 8:30 to 11:30 am. The
exam will take place on May 25th. Further information at
abgr@abgr.com.br. ABGR members receive a discount for
early registration.
Ales Krivec

Buscar a excelência na
formação de profissionais qualificados para o
mercado. Com esse espírito, a Associação Brasileira de Gerência de
Riscos (ABGR), por meio
do Centro da Qualidade, Segurança e Produtividade (QSP), lançou
o Curso Preparatório e
Certificação Profissional
Internacional em Gestão
de Riscos – ISO 31000,
transmitido ao vivo pela
internet. Os alunos podem participar do Exame
Nacional de Certificação
Profissional Internacional
C31000, ministrado em
português.
O curso e o exame nacional baseiam-se na norma
internacional e brasileira ABNT NBR ISO 31000:2018 gestão de riscos e suas diretrizes. Já a certificação é concedida pelo Global Institute for Risk Management Standards
- G31000 aos participantes aprovados no exame. No programa do curso preparatório constam os seguintes tópicos:
● Benefícios e Aplicações da Gestão de Riscos;
● Conceitos Básicos, Termos e Definições;
● Introdução à Nova ISO 31000:2018: Escopo, Princípios,
Estrutura e Processo de Gestão dee Riscos;
● Princípios da Gestão de Riscos Eficaz e Eficiente;
● Componentes da Estrutura de Gestão de Riscos: Liderança e Comprometimento. Integração. Concepção. Implementação. Avaliação. Melhoria.
● Elementos do Processo de Gestão de Riscos: Comunicação e Consulta. Escopo, Contexto e Critérios. Processo de Avaliação de Riscos: identificação de riscos, análise de riscos, avaliação de riscos. Tratamento de Riscos:
seleção de opções de tratamento de riscos, planos de
tratamento de riscos. Monitoramento e Análise Crítica.
Registro e Relato.
O curso preparatório lançou sua primeira turma em
abril, com o exame nacional realizado no dia 27. Uma
segunda turma será aberta de 16 a 23 de maio, das 8h30
às 11h30. O exame acontecerá no dia 25 de maio. Outras
informações por meio do e-mail abgr@abgr.com.br. Associados ABGR têm desconto para inscrições antecipadas.

