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Diversificar 
é preciso

A queda de produção de automóveis neste período de 
crise derrubou os números da carteira de Auto em nosso 
mercado. O ramo, segundo dados da CNseg, amargou um 
decréscimo de 2,7% no ano passado.

Na contramão desses números, o seguro de Vida 
Individual cresceu 27,4% no mesmo período, com 
receita de R$6,6 bilhões; os planos de Previdência 
VGBL registraram expansão de 21,9% e receita de 
R$105 bilhões; e, segundo a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), os planos odontológicos 
cresceram 3,8% em um ano, com ingresso de 79,7 mil 
beneficiários apenas entre novembro e dezembro. Os 
seguros rural e habitacional também tiveram bons de-
sempenhos, com incremento de 11,3% e 10,9%, e os 
de Crédito e Garantias aumentaram 15%.

Produtos recém lançados no mercado, como o Uni-
versal Life, a proposta do Prev-Saúde, em andamento no 
Congresso, e a ampla reforma previdenciária, que fez soar 
o alarme para 78 milhões de pessoas que vivem sem pre-
vidência privada no Brasil, passam a ser o foco das aten-
ções do mercado de seguros, visando a novas oportunida-
des de negócios.

Afinal, nas projeções da CNseg para 2017, permane-
cendo as propostas de reformas do Governo, o crescimen-
to está estimado entre 9% e 11% para uma inflação abaixo 
dos 5%. São números favoráveis, compatíveis com um 
mercado forte e dinâmico como o nosso. 

Não vamos deixar escapar esses nichos e vamos man-
tê-los em nossas estratégias comerciais, pois, com crise ou 
sem crise, diversificar é preciso! 

Nesta edição, a Aconseg-RJ presenteia os profissionais 
do mercado e seus diversos públicos leitores: um Caderno 
Especial mostra como os principais líderes do mercado 
estão se planejando para este 2017 tão emblemático para 
a economia brasileira.

Foi a forma que encontramos de ajudar nas reflexões 
necessárias para que possamos lograr êxito nos negócios 
de seguros daqui por diante. Os desafios estão lançados, e 
saber como superá-los é um bom começo.

Boa leitura!

Luiz Philipe Baeta Neves
Presidente da Aconseg-RJ
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A partir desta 
edição da Revista 
da Aconseg-RJ, 
abrimos espaço 
para um Caderno 
Especial abordando 
as tendências 
e perspectivas 
de cenários do 
mercado de seguros 
brasileiro. Trata-se 
de uma linha direta 
dos nossos leitores 
com as ideias das 
principais lideranças 
do setor.
Os números da 
CNseg atestam 
o dinamismo do 
mercado e a sua 
capacidade de 
crescer mesmo 
em um ambiente 
econômico hostil. 
E o que esperar 
para 2017? É o que 
a série pretende 
mostrar e responder.

SOBE
Vida individual 

(27,4%)

Planos de 
Previdência VGBL

 (21,9%)

Seguro rural e 
habitacional 

(10,1%)

DESCE
Riscos de engenharia 

(- 23%)

Seguro de garantia 
estendida 
(- 9,3%)

Capitalização
 (-3,5%)

Automóveis 
(-2,7%)

R$ 239,3 

9,2%
crescimento estimado até 

dezembro x 6,29%, em 2015

bilhões de arrecadação

DESEMPENHO DO SETOR
2016

De janeiro a 
novembro de 2016:

12,2%
expansão do seguro saúde 

até setembro, comparada ao 
mesmo período de 2015
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Caderno
Especial

2017
9% a 11% 
é o crescimento 

previsto para 
o setor*

(*) com inflação 
abaixo de 5% 
às medidas de 
recuperação 
econômica
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DE OLHO EM TENDÊNCIAS 
COMO O AUMENTO 
DA LONGEVIDADE DA 
POPULAÇÃO E A PROCURA 
POR PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR, O 
PRESIDENTE DO GRUPO 
BRADESCO SEGUROS, 
RANDAL LUIZ ZANETTI, 
AFIRMA QUE É PRECISO 
ATENDER A ESSAS 
NECESSIDADES COM NOVOS 
PRODUTOS E SERVIÇOS.

 
Segundo o executivo, a expectati-

va é “colher frutos plantados no ano 
passado” – como uma parceria com o 
Grupo Swiss Re na modalidade Gran-
des Riscos – e ter um crescimento de 
6% a 10%. “O objetivo é a fideliza-
ção e a ampliação do relacionamen-
to com os nossos clientes, tendo em 
vista que a maioria ainda usufrui de 
uma pequena parcela dos benefícios 
que o Grupo Segurador pode ofere-
cer em termos de serviços e de prote-
ção”, diz ele, que vê grande potencial 
na carteira de clientes do HSBC, cuja 
compra pelo Bradesco foi concluída 
em julho passado. “A sinergia, na 
parte de seguros, com o banco adqui-
rido se traduz na ampliação da oferta 
dos produtos que já eram oferecidos, 
como Previdência, Vida e Capitali-
zação, na substituição dos produtos 
que eram ofertados (pelo HSBC) por 
meio de congêneres, como Automó-
vel, Ramos Elementares e Habitacio-

nal, e na adição de produtos que não 
eram oferecidos anteriormente (pelo 
HSBC), como Saúde e Dental”.

 Ao avaliar o ano que passou, o 
presidente faz um balanço bastante 
favorável, apesar das dificuldades. 
“O ano de 2016 foi um dos mais 
desafiadores para o Grupo Brades-
co Seguros”, comenta. “O Grupo 
registrou expansão de 10,5% em 
sua receita e de 5% no lucro líqui-
do. Em Saúde, por exemplo, em-
bora o setor tenha perdido cerca 
de 1,4 milhão de beneficiários ao 
longo de 2016, segundo informa a 
ANS, a receita do Grupo Brades-
co Seguros no segmento registrou 
crescimento de 14,7%”.

 Outros segmentos que encabe-
çaram os índices positivos foram o 
de Pequenas e Médias Empresas em 
Saúde, cuja carteira evoluiu 27% em 
faturamento, com cerca de um milhão 
de vidas e mais de 140 mil empresas 
clientes, e o de Vida, em que o Gru-
po Bradesco encerrou o ano em po-
sição de liderança, com crescimento 
de 12,3% (contra 4,5% do mercado) 
e market share de 19,7%. Em Capi-
talização, houve uma expansão de 
6,5% da receita. O volume de Provi-
sões Técnicas registrou aumento de 
25,6%, atingindo R$223,3 bilhões, 
e os ativos financeiros avançaram 
26,1%, superando R$242 bilhões.

 “Esses resultados decorrem de di-
ferenciais estratégicos já conhecidos, 
em particular a nossa sinergia com o 
Bradesco, e também de nossa atuação 
com os corretores”, justifica Zanetti, 
ressalvando que indenizações e be-
nefícios pagos em 2016 foram 15,4% 
superiores ao ano anterior.

Caderno
Especial

“A maioria (dos clientes) ainda usufrui de 
uma pequena parcela dos benefícios 

que o Grupo Segurador pode oferecer”

 Randal Luiz Zanetti, Presidente do Grupo Bradesco Seguros   

RANDAL LUIZ ZANETTIGrupo Bradesco Seguros  
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O CENÁRIO DE 
DESACELERAÇÃO 
ECONÔMICA – QUE, 
SOMADO A UM AUMENTO DA 
CRIMINALIDADE, IMPACTOU 
SOBRETUDO O RAMO DE 
SEGUROS AUTOMOTIVOS – É 
A PRINCIPAL PREOCUPAÇÃO 
DA SEGURADORA TOKIO 
MARINE, QUE, NO ENTANTO, 
TEM CONSEGUIDO MANTER 
UMA TAXA DE CRESCIMENTO 
SAUDÁVEL. 

 
“A nossa estratégia de ser uma 

companhia multiprodutos, com atua-
ção em todos os ramos, à exceção de 
Saúde e Previdência, garantiu-nos a 
posição de sexta maior seguradora no 
mercado em que atuamos, com resul-
tados bastante positivos em 2016, ano 
marcado por tantos desafios na área 
econômica. A Tokio Marine registrou 
uma produção de R$4,1 bilhões e um 
crescimento de 7,9%, bem superior 
à média de mercado, que ficou em 
2,2%, de acordo com os dados ofi-
ciais divulgados pela Susep”, explica 
o presidente da empresa, José Adal-
berto Ferrara.

 Uma das táticas adotadas em 
meio à recessão foi o lançamento, em 
dezembro passado, do seguro Auto 
Popular, voltado para veículos com 
mais de cinco anos e cuja projeção é 
representar 15% do portfólio de auto-
móvel no futuro. De acordo com essa 
apólice, as peças usadas nos reparos 

podem ser usadas, genéricas ou de 
reposição do mercado alternativo, as 
chamadas “novas compatíveis”. Com 
isso, a seguradora conseguiu reduzir 
preços. 

 “Pela primeira vez em 30 anos, 
estamos competindo em um cená-
rio de desaceleração econômica e 
sofrendo seus efeitos especialmente 
na carteira de automóvel, que vem 
registrando maior saída do que en-
trada de veículos. Neste cenário, há 
um consenso de que a prioridade de 
todas as companhias este ano é tra-
balhar a margem de contribuição, ou 
seja, melhorar o índice combinado 
(percentual das despesas em relação 
aos prêmios)”, diz Ferrara. 

A atuação da Tokio Marine é cal-
cada em três pilares: relacionamento 
com seus corretores (no mês passa-
do, por exemplo, foi anunciada uma 
parceria com a Multiplus por meio 
da qual esses profissionais podem 
trocar seus pontos por passagens aé-
reas); tecnologia para tornar a opera-
ção mais ágil e precisa; e qualidade 
e inovação na entrega dos produtos e 
serviços. “Temos o desafio de atender 
a clientes cada vez mais conectados, 
em busca de facilidade na contrata-
ção de seguros. Com a confiança e 
parceria dos nossos mais de 23 mil 
corretores e assessorias e a dedica-
ção do nosso time de mais de 1.700 
colaboradores, temos certeza de que 
podemos atender a essa demanda”, 
conclui Ferrara, que mantém um tom 
otimista para este ano. “Temos a ex-
pectativa de que haverá uma retoma-
da das obras de infraestrutura, essen-
cial para a recuperação do ritmo de 
expansão da indústria de seguros”.

Caderno
Especial

JOSÉ ADALBERTO FERRARA

“Temos o desafio de atender a clientes cada 
vez mais conectados, em busca de 

facilidade na contratação de seguros”

José Adalberto Ferrara, presidente da Tokio Marine

Tokio Marine
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OS SETORES DE 
AUTOMÓVEL E SAÚDE 
GANHARAM REFORÇOS DO 
MUNDO ARTÍSTICO NAS 
PRIMEIRAS INICIATIVAS DA 
SULAMÉRICA DESTE ANO. 
EM FEVEREIRO, COMEÇOU 
A SER VEICULADA A 
CAMPANHA “TÁ COM 
TUDO”, ESTRELADA PELA 
ATRIZ MARIANA XIMENES. 
NO MÊS ANTERIOR, OS 
CORRETORES RECEBERAM 
TREINAMENTO EM VÍDEOS 
COM O HUMORISTA 
OSCAR FILHO.

Ações de treinamento estão no cer-
ne das preocupações da empresa, que 
mantém um programa voltado para 
jovens profissionais filhos de corre-
tores, chamado “Corretor Nova Gera-
ção”. A oitava edição aconteceu mês 
passado, em São Paulo, e reuniu 39 
participantes. O vice-presidente co-
mercial da SulAmérica, Matias Ávila, 
confirma a importância dessas ativi-
dades: “Este ano daremos sequência 
aos investimentos em programas de 
capacitação para parceiros. Em 2016, 
fechamos o ano com crescimento de 
17% no total de treinamentos promo-
vidos em todo o país, com mais de 44 
mil profissionais impactados”.

Ele afirma que outros investimentos se-
rão em inovação, aprimoramento operacio-
nal, gestão de riscos e venda de produtos 

complementares aos clientes, o cross 
selling, aproveitando o diversificado 
portfólio da seguradora. Para isso, tam-
bém há programas de treinamento de 
corretores, de modo que eles conheçam 
bem toda a gama de produtos e serviços 
disponíveis. “As ações de capacitação 
contribuem significantemente para a 
expansão comercial da companhia”, diz 
Matias.

A SulAmérica encerrou 2016 com lu-
cro líquido de R$695,3 milhões. Somen-
te no quarto trimestre, alcançou R$314,7 
milhões, uma alta de 27,5% em compa-
ração ao mesmo período de 2015. Os 
carros-chefes desse resultado foram os 
segmentos de PME (pequenas e médias 
empresas) e odontológico, que cresce-
ram 16,3% e 20,2%, respectivamente, 
durante esses três meses. Outros desta-
ques foram o mercado de previdência 
complementar e o segmento SulAmérica 
Investimentos. “Em 2016, expandimos 
nossa atuação nacional com dez novas 
filiais, treinamos mais de 40 mil correto-
res, realizamos eventos de relacionamen-
to e investimos em novos produtos e ni-
chos, como o Auto Compacto e o Seguro 
Viagem”, detalha Matias.

Uma tendência que deve persistir é o 
aumento na procura por planos de previ-
dência complementar, impulsionada pela 
reforma previdenciária que o governo 
quer fazer ainda neste semestre. “A previ-
dência complementar sempre foi uma boa 
opção para garantir a estabilidade futura 
e, em um contexto em que se tramita a re-
forma e no qual o cenário econômico cria 
incertezas, as pessoas tendem a valorizar 
ainda mais o planejamento financeiro”, 
observa Matias, apontando que, nesse 
campo, a seguradora teve alta de 14,3% 
nas reservas, em relação a 2015.

Caderno
Especial

“As ações de capacitação contribuem 
significantemente para a expansão 

comercial da companhia”

Matias Ávila, vice-presidente comercial da SulAmérica Seguros

MATIAS ÁVILASulAmérica Seguros
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Caderno
Especial

FRANCISCO CAIUBY VIDIGAL FILHO

“As vantagens do seguro garantia 
já são percebidas, e essa categoria 

de seguro será cada vez mais utilizada”

Francisco Caiuby Vidigal Filho, diretor-presidente da SOMPO Seguros

SOMPO Seguros

COM UMA PERSPECTIVA 
DE CRESCIMENTO DE 15% 
AO ANO ATÉ 2020, EM UM 
MERCADO QUE TEVE ALTA 
DE 9% NO ANO PASSADO, A 
SOMPO SEGUROS ANCOROU 
SUA ESTRATÉGIA NO 
LANÇAMENTO DE PRODUTOS, 
NO INVESTIMENTO EM 
TECNOLOGIA E EM UMA 
CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO 
PARA DIVULGAR A MARCA.

 
O diretor-presidente da segura-

dora, Francisco Caiuby Vidigal Fi-
lho, conta que 2016 foi “um ano de 
grandes mudanças”, a maior delas 
ocorrida em julho, quando terminou 
a reestruturação da Yasuda Marítima, 
iniciada em 2014, dando origem à fi-
lial brasileira da Sompo, centenária 
no Japão. Junto com a mudança, veio 
um portfólio maior.

 “Foi um ano de muitas novida-
des. A companhia lançou os produtos  
Auto Supremo e Caminhoneiro Segu-
ro, no segmento de veículos, Vida Top 
Mulher (um seguro de vida voltado 
para mulheres de 18 a 65 anos), Segu-
ros Empresariais (para escolas, clíni-
cas e consultórios) e Siga Bem Segu-
ro, no setor de transportes. Na área de 
saúde empresarial, criamos um novo 
serviço pelo qual pacientes podem 
ter o direito de realizar procedimen-
tos de alta complexidade, mesmo se 
não estiverem na rede específica do 
segurado. Algumas carteiras, como 

Vida, Grandes Riscos e Transportes, 
apresentaram crescimento substan-
cial. Não temos dados fechados de 
2016, mas esses crescimentos foram 
consequência dos investimentos em 
tecnologia, capital humano e oferta 
de produtos”, explica Caiuby Vidigal 
Filho, citando o primeiro lançamento 
de 2017, o seguro Auto + Residência.

 Outra aposta para este ano é o 
seguro garantia, voltado não só para 
obras de infraestrutura, mas para o 
pagamento de débitos inscritos em 
dívida ativa, seja em execução fiscal 
ou em parcelamento administrativo. 
Uma portaria do Banco Central de 
janeiro do ano passado regulando 
esse tipo de seguro trouxe otimis-
mo, que foi reforçado, um ano de-
pois, com uma decisão do Superior 
Tribunal de Justiça. “O STJ deci-
diu que a fiança bancária pode ser 
substituída por seguro garantia num 
julgamento em que um banco soli-
citava esse tipo de substituição. As 
vantagens do seguro garantia já são 
percebidas, e essa categoria de se-
guro será cada vez mais utilizada”, 
prevê o executivo.

 Uma preocupação crescente é 
com roubo e furto de veículos. As-
sim, a Sompo tem investido em equi-
pamentos de rastreamento, cedidos 
aos segurados em comodato, e em 
consultoria estratégica para os clien-
tes que transportam carga. Apesar 
disso e da retração de 4% do PIB no 
ano findo, Caiuby Vidigal Filho tem 
boas expectativas: “Este deve ser um 
ano de retomada do mercado. Com 
isso, as pessoas devem ficar mais 
otimistas e propensas a consumir 
produtos e serviços”.
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Caderno
Especial

 “Localizar um veículo é uma tarefa 
razoavelmente fácil. Recuperá-lo é 

extremamente difícil, exige expertise”

Robson Tricarico, diretor comercial da Suhai Seguradora

ROBSON TRICARICOSuhai Seguradora

DEDICADA EXCLUSIVAMENTE 
A APÓLICES DE ROUBO 
E FURTO DE VEÍCULOS, 
A SUHAI SEGURADORA, 
REPRESENTADA 
COMERCIALMENTE PELO 
DIRETOR ROBSON TRICARICO, 
NÃO ENXERGA COMO 
CONCORRÊNCIA DIRETA 
AS SEGURADORAS QUE 
OFERECEM COBERTURA 
COMPREENSIVA. O EXECUTIVO 
CHEGA MESMO A INDICÁ-LAS 
AOS CLIENTES QUE PODEM 
PAGAR POR ISSO. 

“O cliente tem que buscar sempre 
o que é melhor para ele, e o melhor é 
a cobertura completa. Com o reaque-
cimento da economia, pode haver 
aqueles que deixarão minha carteira, 
mas eu terei um incremento ainda 
maior, de uma fatia do público que 
hoje está fora do mercado segurador, 
por não ter condições de pagar por 
um seguro completo, ou que está no 
mercado informal”, afirma, referin-
do-se às empresas de rastreamento 
e cooperativas que vendem seguros 
sem autorização da Susep. “A minha 
briga não é com as seguradoras, mas 
com a informalidade”.

Entre 2015 e 2016, a Suhai, que 
hoje ocupa o 15º lugar no ranking da 
Susep de seguros de veículos, regis-
trou um crescimento de pouco mais 
de 55%. Segundo estatísticas citadas 

por Robson, atualmente, 98% dos 
proprietários de motos e 70% dos de 
carros circulam sem seguro. “Existe 
uma demanda reprimida enorme”, 
garante o diretor, que vendeu 100 
mil apólices no ano passado. Com 
mais de 20 mil corretores cadas-
trados pelo país, ele prevê um au-
mento de 50% na venda de apólices 
em 2017 e comenta o perfil de seus 
clientes: “A Suhai atua em nichos de 
alto risco, como os de motociclistas, 
motoboys, motoristas jovens, veí-
culos com mais de 10 anos de uso e 
carros esportivos, importados e blin-
dados. Apesar disso, fechamos 2016 
com uma sinistralidade controlada, 
ratificando nossa expertise de atua-
ção neste segmento”. 

Robson afirma, ainda, que sem 
conhecer as particularidades de cada 
cidade, no que tange à criminalida-
de, não é possível recuperar veículos 
em níveis aceitáveis para manter esse 
patamar de sinistralidade. “Localizar 
um veículo é uma tarefa razoavelmen-
te fácil. Recuperá-lo é extremamente 
difícil, exige expertise”, diz Robson, 
que não revela o índice de recupera-
ção, mas conta ter pago já mais de 
R$ 70 milhões em indenizações.

Ele conta, como curiosidade, que 
o Rio de Janeiro tem a segunda maior 
taxa de roubo e furto por habitante, 
atrás apenas de São Paulo, e que a 
Bahia tem um dos menores índices de 
recuperação em virtude da malha de 
desmanches naquele estado. E con-
clui: “A Suhai atua comercialmente 
em praticamente todo Brasil, e está 
preparada para receber clientes com 
motos, carros e utilitários leves de 
qualquer marca, ano e modelo”.
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OTIMISTA EM RELAÇÃO À 
RECUPERAÇÃO ECONÔMICA 
DO PAÍS, O PRESIDENTE 
APOSTA NO CRESCIMENTO 
DO SETOR ACIMA DO PIB E 
REAFIRMA IMPORTÂNCIA DA 
EDUCAÇÃO EM SEGUROS

 
O mercado de seguros tem plenas 

condições de continuar crescendo bem 
acima do PIB, em função da demanda 
reprimida. A opinião é do presidente 
da Escola Nacional de Seguros, Ro-
bert Bittar. Ele prevê que o setor deve 
se beneficiar, em 2017, de uma me-
lhora gradual do ambiente político e 
econômico. “Esse novo cenário inclui 
medidas saneadoras das contas públi-
cas e a abertura de espaços para inves-
timentos privados em infraestrutura”, 
explica.

O grande espaço de penetração que 
o mercado tem a conquistar entre os 
consumidores brasileiros seria o prin-
cipal responsável pela resiliência do 
segmento. “Algumas modalidades de 
proteção já são consideradas impres-
cindíveis na vida das famílias e das 
empresas”, diz Bittar. O executivo 
aposta em incremento nas modalida-
des em que o cidadão enxerga risco 
iminente ou severo para seu orçamen-
to, como saúde e automóvel. “O se-
guro educacional é outra modalidade 
com apelo social muito forte, princi-
palmente para as famílias. Nas empre-
sas, as carteiras de seguro patrimonial, 
responsabilidade civil e garantias são 
insumos básicos”, completa, citando 
ainda os benefícios para funcionários 

dentro das políticas de retenção de 
talentos, como previdência, seguros 
saúde e vida coletivo.

As notícias sobre a reforma na 
Previdência Social abriram também o 
debate para o potencial de crescimen-
to na procura pelos planos de Previ-
dência Privada, por conta do que o 
presidente chama de “falsa sensação 
de que o trabalhador está perden-
do”. Nesse sentido, ele acredita que 
o mercado precisará ser competente 
nas ações de educação securitária, 
oferecendo produtos diversificados e 
mostrando aos jovens a importância 
de se preocupar com o futuro e des-
tinar uma pequena parte de sua renda 
para a reserva de longo prazo.

“Os planos de previdência com-
plementar são a melhor opção, mas 
enfrentam o desconhecimento dos 
consumidores. Sem um processo con-
tínuo de educação financeira, não há 
como aproveitar este universo que 
está se abrindo, porque o setor finan-
ceiro estará competindo fortemente 
com o setor de seguros na captação 
destes recursos”, avalia.

Para estimular o interesse de pro-
fissionais pela educação e pelo apri-
moramento no mercado de seguros, 
papel principal da Escola, Bittar diz 
que será necessário continuar mos-
trando à sociedade que o setor ofe-
rece carreiras promissoras - ainda 
mais atraentes em períodos de cres-
cimento acentuado da economia, o 
que acredita que ocorrerá em breve. 
“Nessas condições, a disputa por 
profissionais qualificados se acirra 
e surgem ofertas de bons salários. 
Basta estar qualificado para aprovei-
tar as oportunidades”, finaliza.

Caderno
Especial

ROBERT BITTAR

“O primeiro grande incremento se dará nas modalidades em que o consumidor 
enxerga risco iminente ou severo para seu orçamento, como saúde e 

automóvel. O seguro educacional é outra modalidade com apelo social muito 
forte, principalmente para as famílias.”

Robert Bittar, presidente da Escola Nacional de Seguros

Escola Nacional de Seguros
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A Amil lançou, no Rio de Janeiro, o 
NEXT Saúde, plano de assistência mé-
dica baseado no modelo de atendimento 
em rede própria regional, composta por 
hospitais, unidades de pronto atendimen-
to e consultórios. Com a estratégia, a 
marca entra no mercado fluminense com 
modelo comercializado em São Paulo 

desde 2015 e que já conquistou, por lá, 
170 mil beneficiários.

O objetivo é atrair clientes corporati-
vos de todos os portes, que buscam solu-
ções mais acessíveis para manter o bene-
fício aos seus funcionários - em 2016, de 
acordo com a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), o número de contra-
tos de planos de saúde empresariais foi o 
que registrou a maior queda, de cerca de 
3,3%; enquanto os planos familiares ou 
individuais caíram apenas 0,4% e os co-
letivos por adesão perderam 0,1% de seus 
beneficiários. 

Focado nesse público, o produto ofe-
rece apoio técnico ao gestor, programas 
de saúde para os beneficiários e, ainda, 
metodologia para controlar os custos 
médicos, que impactam diretamente os 
reajustes futuros, por meio de uma equi-
pe profissional de suporte ao setor de Re-
cursos Humanos das empresas-clientes. 
“O trabalho dessa equipe engloba a rea-
lização de reuniões periódicas, a elabo-
ração de relatórios gerenciais mensais, 
estudos do perfil de utilização do plano 
e propostas de ações com base nos dados 
avaliados”, explica Heraldo Jesus, dire-
tor do NEXT Saúde. 

No Rio de Janeiro, a rede da opera-
dora conta com quatro hospitais: Pas-
teur, localizado no Méier; Mário Lioni, 
em Duque de Caxias; Pan Americano, 
na Tijuca; e Hospital de Clínicas de Ja-
carepaguá, no bairro de mesmo nome, 
todos com pronto-socorro 24 horas.  
Possui, ainda, unidades de emergência 
e centros médicos para a realização de 
procedimentos, consultas e exames – 
eletivos e de urgência – nos mesmos 
bairros.  O cliente NEXT Saúde tam-
bém tem acesso à rede credenciada 
composta por consultórios, laboratórios 
e centros de diagnóstico na região me-
tropolitana do Rio de Janeiro.

SAÚDE 
PARA 

CLIENTES

Com lançamento 
do NEXT Saúde, 

composto por rede 
verticalizada, Amil 

quer atrair empresas 
do Rio de Janeiro

“ ” 
“O trabalho dessa equipe engloba a realização de reuniões 
periódicas, a elaboração de relatórios gerenciais mensais, 
estudos do perfil de utilização do plano e propostas de ações 
com base nos dados avaliados”

Heraldo Jesus, diretor do NEXT Saúde Amil 

CORPORATIVOS

Em São Paulo, plano opera desde 2015 e já possui 13 clínicas próprias
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Se cuidar das finanças já não é uma 
tarefa fácil para quem recebe o mesmo 
salário todos os meses, a preocupação 
dos trabalhadores autônomos ou profis-
sionais liberais deve ser redobrada.  

“O impacto na renda é imediato 
quando esse profissional fica impossibi-
litado de trabalhar devido a uma doença 
ou a um acidente”, exemplifica o diretor 
regional RJ/ES da Icatu Seguros, Ro-
naldo Marques. Para se proteger desses 
imprevistos, contar com proteção faz a 
diferença.

Por isso, a seguradora oferece o se-
guro Profissional Liberal, voltado para 

médicos, dentistas, advogados, conta-
dores e outros profissionais autônomos. 
Para contratá-lo, é preciso ter nível su-
perior completo e rendimentos oriundos 
dessa formação.

O produto possui um diferencial para 
contratação por médicos ou dentistas, 
com pagamento integral para a cober-
tura de Invalidez Permanente Total ou 
Parcial por Acidente (IPA), além de dois 
destaques: a opção de incluir as doenças 
ocupacionais L.E.R , D.O.R.T  e L.T.C.; 
e a possibilidade de escolha da franquia 
de 15 dias ou reduzida de sete dias para 
eventos decorrentes  de doença.

Com o avanço dos automóveis au-
tônomos, as montadoras de carros pre-
veem que os veículos se tornarão hubs 
de comércio eletrônico: será possível 
comprar roupas e alimentos e depois 
pegá-los na calçada, durante a volta 
para casa. 

O primeiro passo na direção dessa 
aparentemente distante realidade está 
dado - os carros já estão prontos para 
funcionar como carteiras digitais, capa-
zes de pagar pelo combustível ou esta-
cionamento, por exemplo, sem o uso de 
cartão de crédito. Esse é o caso do pro-
tótipo apresentado pela Honda na feira 
mundial de tecnologia CES, que acon-
teceu no início do ano, em Los Angeles. 

General Motors e Kia prometem se 
juntar a essa corrida ainda este ano e, 
já em dezembro de 2016, a Volkswagen 
havia comprado a PayByPhone, uma 
provedora de pagamentos móveis de 
parquímetros. Ao que tudo indica, essa 
tecnologia será limitada a itens como 
pedágios e drive-thrus em um momen-
to inicial. 

As empresas acreditam que as cartei-
ras digitais se popularizarão de acordo 
com o aumento do número de automó-
veis conectados. Só pela tecnologia de 
celulares, esse total deve chegar a 65,7 
milhões este ano, contra 40,4 milhões 
em 2016, segundo a consultoria Gart-
ner. Mas o recurso já nasce com um for-
te concorrente: os aplicativos de paga-
mento por meio do telefone, que já têm 
a liderança desse mercado.

A Associação das Empresas de As-
sessoria e Consultoria de Seguros do 
Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) 
dá as boas vindas a quatro novas asses-
sorias de seguros associadas: Império 
Assessoria e Planejamento de Seguros, 
LFA Assessoria de Seguros, Preseg 
Barra Serviços de Apoio Securitário e 
Shark Assessoria e Corretagem.

“Ampliar o quadro de associadas 
foi uma das metas que anunciamos 
em nossa cerimônia de posse, em 
julho. Isso será fundamental para 

que outros objetivos, como o forta-
lecimento da entidade e a conquista 
de parcerias com novas seguradoras, 
sejam alcançados”, comemora o pre-
sidente da Aconseg-RJ, Luiz Philipe 
Baeta Neves.

A união de forças também garante 
maior capilaridade à associação no Es-
tado: das quatro novas associadas, duas 
ficam na Barra da Tijuca, uma no Gra-
jaú e outra em Niterói. As informações e 
contatos das empresas estão disponíveis 
no site www.aconseg-rj.com.br.

PROTEÇÃO PARA AUTÔNOMOS CARRO OU 
CARTEIRA DIGITAL?

ACONSEG-RJ TEM QUATRO
NOVAS ASSOCIADAS



PAINEL

O presidente da Aconseg-RJ, Luiz Phi-
lipe Baeta Neves, participou, ao lado das 
principais lideranças do mercado de segu-
ros, do jantar de confraternização de final 
de ano do Sindicato das Seguradoras do 
Rio de Janeiro e do Espírito Santo (Sind-
seg-RJ/ES). O encontro aconteceu no hotel 
Windsor Atlântica, em Copacabana.

SINDSEG-RJ

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

Entre em contato com a gente e conheça nosso portfólio.

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

Central de Relacionamento: 0800 285 3002
Filial RJ: 21 3231-8404

ESPECIALISTA NO QUE TEM VALOR PRA VOCÊ.
icatuseguros.com.br
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PAINEL
VIOLÊNCIA NO RIO 

AFETA SEGURO
De acordo com o vice-pre-

sidente da Federação Nacional 
de Seguros Gerais (FenSeg), 
Luiz Pomarole, nos últimos 
três anos, após sucessivos au-
mentos nos índices de crimi-
nalidade, o Rio de Janeiro vol-
tou a ter o seguro mais caro do 
país, ultrapassando São Paulo. 
Foram registrados, no ano pas-
sado, 41.704 roubos de carros 
no Estado: o maior número em 
25 anos. Isso significa que, 
a cada 13 minutos, um 
motorista foi vítima 
da violência nas 
ruas cariocas. 
A explosão nos 
números gerou 
impacto de até 

20% no custo dos seguros de 
automóvel. “O problema pul-
verizou. Niterói, que tinha ín-
dices estáveis, hoje apresenta 
elevação acima da média. A 
Baixada também. Mesmo re-
giões como Barra, Ipanema, 
Copacabana, que tinham os 
menores índices, começaram a 
ter elevação acima da média”, 
afirma Pomarole. O local com 
maior número de roubos foi o 
bairro de Mesquita, com 5.242 

casos, enquanto a região 
que sofreu maior au-

mento foi Itabo-
raí, 116% mais 
violenta em 
2016, com 708 
ocorrências.

A executiva Priscila 
Fernandes é a nova 
Gerente de Marketing da 
Tokio Marine Seguradora. 
Com quase 15 anos de 
experiência na área, 
a profissional estará à 
frente das estratégias de 
marketing, comunicação 
e relacionamento da 
companhia, reportando-
se diretamente ao 
Superintendente de 
Estratégia de Crescimento, 
Apoio Comercial e 
Marketing, Flávio Otsuka.
Priscila tem em seu 
currículo empresas como 
Citibank Brasil, Credicard 
e Itaú, onde atuou nas 
áreas de Marketing, 
Comunicação e Digital.

A Federação Internacional dos Jornalistas (FIJ) de-
senvolveu, ao lado da IOMA Insurance e da Lloyd’s de 
Londres, um seguro da Vida para jornalistas. A modalida-
de tem preços mais baixos em relação aos do mercado e 
cobertura para todos os trabalhadores de mídia, sem res-
trição, em qualquer parte do mundo – incluindo zonas de 
guerra. É comum que repórteres, cinegrafistas, fotógrafos 
e freelancers façam coberturas em países perigosos sem 
uma apólice de seguro, porque a proteção é recusada ou 
custa caro demais. A apólice denominada “Insurance for 
Journalists” cobre morte acidental e mutilação, emergên-
cias e evacuação em caso de doença, além de repatriação 
de qualquer lugar do mundo. Segundo a tabela que clas-
sifica os locais de acordo com risco extremo, severo, alto, 
médio ou baixo, o Brasil se encaixa na última opção. As 
coberturas variam de US$100 mil a US$500 mil.

Em dezembro de 2016, o segmento de Saúde regis-
trou 47.898.787 beneficiários em planos médico-hospi-
talares e 22.031.342 em planos odontológicos. Em re-
lação ao mês anterior, o número se manteve estável no 
primeiro caso – cerca de cinco mil beneficiários a menos 
que o mês anterior; enquanto no dos planos exclusiva-
mente odontológicos seguiu a tendência de crescimento, 
com 79,7 mil beneficiários a mais.

Em um ano, os beneficiários em planos de assistên-
cia médica caíram 2,8% (cerca de 1,4 milhão). Já em 
planos odontológicos, cresceu 3,8% (815,3 mil). Dezes-
seis Unidades Federativas apresentaram aumento de na 
comparação com novembro: Acre, Alagoas, Amazonas, 
Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Pará, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Os dados 
são da Agência Nacional de Saúde (ANS).

TOKIO TEM NOVA 
GERENTE DE MARKETING 

SEGURO DE VIDA PARA 
JORNALISTAS

ODONTO GANHA 
IMPORTÂNCIA NO PAÍS



Sincor-RJ aciona 
empresa que 
desrespeita o corretor

O corretor de seguros de pequeno 
porte é o elo mais frágil, embora esteja 
longe de ser o menos importante, na 
corrente que forma o nosso mercado. 
Por essa razão, as entidades de classe 
têm obrigação de estar permanente-
mente atentas na defesa desses profis-
sionais. É o que faz o Sincor-RJ, que 
trata como máxima prioridade o ne-
cessário amparo ao pequeno corretor.

Nesse contexto, não transigimos 
quando é preciso proteger a categoria, 
especialmente aqueles que estão em co-
meço de carreira ou cuja produção não 
tem um peso expressivo, que permita 
ou respalde uma postura mais firme no 
relacionamento com as seguradoras.

É o que estamos fazendo agora, 
diante das inúmeras denúncias de que 
determinadas seguradoras, a maioria 
de origem estrangeira, estariam pos-
tergando ou mesmo negando o pa-
gamento de indenizações quando o 
sinistro ocorre na carteira de clientes 
dos corretores com menor produção.

Há uma indecorosa reincidência, 
que desmente o acaso. Uma ação 
pensada e que encontra respaldo nos 
laudos apresentados por empresas es-
pecializadas na regulação de sinistros 
que “coincidentemente” têm sua re-
muneração aumentada quando o valor 
das indenizações é menor.

São fatos que nos deixaram sem 

alternativa senão a de recorrer à Justi-
ça visando a assegurar os direitos dos 
corretores atingidos e dos seus clien-
tes. Nossos advogados já estão anali-
sando o caso. Não vamos permitir que 
tal situação perdure ou se alastre.

Esperamos que esse comportamen-
to inadequado, impróprio e imoral 
cesse de vez. Caso contrário, além da 
ação judicial, na próxima edição des-
ta revista, vamos listar as seguradoras 
que desrespeitam o corretor de seguros 
e encaminharemos essa relação para 
todos os 100 mil corretores de segu-
ros em atividade no país.  Acreditamos 
que teremos o apoio da Susep, da Fe-
nacor e da Fenseg nessa empreitada.

Até porque é exatamente neste 
momento de crise que aumenta a res-
ponsabilidade do mercado de segu-
ros no que se refere ao atendimento, 
com qualidade e, acima de tudo, ce-
leridade das demandas dos clientes, 
sejam pessoas físicas ou empresas, 
que perderam ou sofreram danos em 
seus patrimônios.

E, afinal, se “uma corrente é tão 
forte quanto o seu elo mais fraco”, 
como ensina o antigo provérbio, todo 
o mercado estará sob um elevado ris-
co se não conseguirmos cumprir, com 
eficiência, essa nossa missão.

ARTIGO| HENRIQUE BRANDÃO

 *Henrique Brandão é presidente do Sincor-RJ
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O seguro de auto-
móvel, um dos mais 
importantes do merca-
do de seguros - e que 
costumava protagonizar 
as carteiras de milhares 
de corretores em todo 
o Brasil -, fechou 2016 
com queda de 2,7%. 
Os números, da Confe-
deração Nacional das 
Seguradoras (CNseg), 
mostram ainda que a 
crise no segmento não é 
de hoje: se arrasta desde 
2015, quando a situação 
econômica do país começou a piorar  
e gerou severos impactos na indústria 
automobilística.

Quase dois anos depois e algumas 
dezenas de montadoras de veículos a 
menos, são lançados os primeiros pro-
dutos de seguro Auto popular, modali-
dade aprovada pela Superintendência 
de Seguros Privados (Susep) em abril 
passado. O momento é oportuno: hoje, 
cerca de 20 milhões de veículos com 
cinco a 20 anos de uso circulam em 
nossas estradas desprotegidos. Até en-
tão, contratar um seguro para eles era 
pouco viável.

“Os especialistas apontaram desde 
o início que a saída para a crise seria 
a diversificação de carteiras, e agora 
o mercado está oferecendo a munição 
de que os corretores precisavam: novos 
produtos, que preencherão lacunas e 
têm potencial para atrair segurados”, 
afirma Luiz Philipe Baeta Neves, pre-
sidente da Associação das Empresas de 
Assessoria e Consultoria de Seguros 
do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-
-RJ), otimista em relação aos lança-
mentos.

O segredo do novo produto, que 

pode ser até 30% mais barato que o 
Auto tradicional, é permitir a utiliza-
ção de peças seminovas ou genéricas 
no conserto dos veículos, com exceção 
apenas de itens de segurança como 
freios, suspensão, amortecedores, 
cintos de segurança, air bags etc. “As 
apólices tradicionais só aceitam peças 
originais e novas, que são mais caras e 
difíceis de encontrar no caso dos mo-
delos de carros antigos ou fora de li-
nha”, completa Baeta.

A regulamentação das peças al-
ternativas se baseia na Lei nº 12.977, 
que estabelece que todas tenham as 
mesmas especificações técnicas do fa-
bricante, sendo, portanto, compatíveis 
para efetuar a reparação. Quem explica 
é Luiz Padial, diretor de Automóvel da 
Tokio Marine, que já lançou o seguro 
Auto popular para carros de passeio, 
utilitários de carga e caminhões. 

“Vale ressaltar que, quando falamos 
dessas peças não originais, estamos 
falando daquelas que o próprio consu-
midor, público desse produto, compra 
quando precisa fazer um reparo em seu 
veículo por conta própria, justamente 
por terem qualidade a um custo baixo 

NA PISTA

 AUTO 
POPULAR JÁ 

ESTÁ 

Novo seguro, 
já disponível 
em algumas 
seguradoras, 

pode recuperar 
segmento de 

automóvel por 
ser mais barato 

e atender a 
diferentes nichos 
de consumidores

“ ” 
“Quando falamos de peças não originais, estamos falando daquelas que 
o próprio consumidor, público desse produto, compra quando precisa 
fazer um reparo em seu veículo por conta própria, justamente por terem 
qualidade a um custo baixo”

Luiz Padial, diretor de Auto da Tokio Marine

Luiz Philipe Baeta 
Neves, presidente da 

Aconseg-RJ

 Luiz Padial, 
diretor de Automóvel 

da Tokio Marine
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em comparação com as comercializadas 
pelas concessionárias”, ele esclarece.

O desafio dos corretores será ex-
plicar a um novo nicho, pouco fami-
liarizado com o seguro para automó-
veis, quais são as particularidades 
do produto, além de deixar claros os 
direitos e deveres do segurado. Para 
isso, o diretor afirma que é preciso 
ter o que chama de noção de varejo. 
“Ou seja, buscar conhecimento não só 
sobre o Auto popular, como também 
sobre o segmento em geral”, explica. 
Uma dica do presidente da Aconseg-
-RJ é informar ao potencial segurado 
como se dá a precificação do seguro, 
processo no qual um dos principais 

fatores levados em consideração é o 
custo de reposição das peças.

Na Tokio Marine, a expectativa, oti-
mista, é de que o novo produto atinja 
10% de sua carteira nos próximos dois 
anos. No setor como um todo, segun-
do estimativas da Federação Nacional 
de Seguros Gerais (FenSeg), ele deve 
atrair 1,7 milhão de novos clientes, 
passando a corresponder a 10% da 
frota segurada no país. Padial acredi-
ta que, em alguns anos, o público do 
produto popular migrará naturalmente 
para o tradicional. “Um novo merca-
do está nascendo e crescerá paralela-
mente ao que já temos. A flexibilidade 
do seguro que estamos criando será o 

casamento perfeito com a força dos 
corretores no atendimento a esse novo 
público, que é muito bem-vindo ao 
segmento”, diz.

Vale lembrar que, para os donos de 
carro zero, o seguro popular, com maior 
foco na cobertura de colisão parcial ou 
integral, pode não parecer tão interes-
sante por conta da garantia de fábrica, 
que varia de acordo com a marca, e nor-
malmente dura de três a seis anos. Mas, 
de acordo com Padial, mesmo com a 
contratação de coberturas adicionais 
como as de roubo e furto, o valor do 
prêmio ainda será mais vantajoso quan-
do comparado ao seguro tradicional.
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UNIVERSAL LIFE 

2 EM 1: CHEGA 
AO MERCADO 
EM ABRIL O

Potencial é de 
125 milhões de 

beneficiários para 
o novo produto

A modalidade que une capital de risco e acumulação já 
existia em diversos países, como os Estados Unidos – lá, 
representa 30% dos seguros de Vida

O segmento de Vida Individu-
al fechou 2016 com crescimento de 
28,4%, enquanto a Previdência Pri-
vada VGBL expandiu 20,8%. Soma-
dos, os dois segmentos representaram 
uma receita de R$96,4 bilhões para o 
mercado de seguros no período. Ago-
ra, imagine os dois segmentos com-
binados em um só produto. Essa é a 
proposta do Universal Life, que teve 
suas regras publicadas pelo Conselho 
Nacional de Seguros Privados (CNSP) 
em dezembro passado.

A modalidade, que une capital de risco 
e acumulação, já existia em diversos paí-
ses, como os Estados Unidos – lá, repre-
senta 30% dos seguros de Vida. No Brasil, 
o produto vinha sendo pleiteado pelo se-
tor há alguns anos, com projeto apresen-
tado e defendido pela Superintendência 
de Seguros Privados (Susep), e chega em 
2017 às prateleiras das seguradoras. A 
partir de abril, exatamente 120 dias após a 
publicação da resolução que estabeleceu 
os critérios para sua estruturação, comer-
cialização e operacionalização, o também 
chamado Seguro de Vida Universal pode-
rá ser lançado.

De acordo com o CNSP, a grande 
vantagem para o consumidor será re-
ceber de volta parte dos prêmios pagos 
no fim da vigência da apólice caso não 
ocorra sinistro – é justamente a intan-
gibilidade do investimento em um se-

guro de Vida que costuma ser citada 
por especialistas como um dos fatores 
que dificultam a disseminação da cul-
tura desse seguro no país.

Dados da Confederação Nacional das 
Empresas de Seguros Gerais, Previdência 
Privada e Vida, Saúde Suplementar e Ca-
pitalização (CNseg) apontam um poten-
cial de 125 milhões de beneficiários para 
o novo produto, que tem perfil de longo 
prazo. A única contratação obrigatória 
será a cobertura de morte por causas na-
turais ou acidentais, e haverá flexibilidade 
para customização tanto das coberturas 
como dos prêmios pagos durante a vigên-
cia da apólice, que deve ser de, no míni-
mo, cinco anos.

Estarão disponíveis duas modalida-
des do seguro: uma em que o capital 
segurado será constante e outra em que 
será variável. Na prática, o primeiro 
recalcula o capital de risco em função 
da evolução do valor acumulado, para 
que ele se mantenha proporcional ao 
capital segurado inicial; e o segundo 
considera as variações ao longo da vi-
gência, de forma que o valor segurado 
é sempre igual à soma do capital de 
acumulação e do capital de risco.

A ideia é que as reservas sejam utili-
zadas em gastos com saúde, educação ou 
aposentadoria pelos segurados de idade 
mais avançada, por exemplo. Levando-se 
em consideração limites pré estabeleci-
dos, o próprio cliente é quem irá deter-
minar o preço e a frequência com que irá 
pagar o seguro. 

Assim, à medida que os pagamentos 
forem feitos, os juros serão creditados 
ao fundo de acumulação da apólice. Os 
resgates poderão acontecer durante ou no 
final da constituição da reserva. O produto 
chega ao mercado segurador como grande 
promessa, e poderá ser contratado de for-
ma individual ou coletiva.
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Com o boom das mídias sociais 
e aplicativos, os internautas ganham 
cada vez mais voz na internet. O inten-
so fluxo de informações compartilha-
das, entretanto, acaba dando margem 
para a consolidação de boatos como 
fatos que podem gerar graves conse-
quências à sociedade. Isso porque nem 
todo mundo está acostumado ao am-
biente das redes e acaba não checando 

a origem das informações antes de 
repassá-las.

A prática, porém, pode ser con-
siderada crime com pena de 15 dias 

a seis meses de prisão – e não há di-
ferença na legislação para quem cria e 
quem dissemina as mentiras. A justiça 
entende que todos os envolvidos assu-
miram o risco de replicar uma informa-
ção falsa e, por isso, devem ser punidos 
com a mesma intensidade.

As informações falsas compartilha-
das na internet costumavam ser chama-
das de hoaxes. Hoje, o termo utilizado 
e eleito como palavra de 2016 pela Uni-
versidade de Oxford é pós-verdade: boa-
to encarado como realidade sem precisar 

de comprovação.
Um dos casos mais emblemáticos 

que já ocorreram foi o da mulher que foi 
linchada em São Paulo após ter sua foto 
divulgada como praticante de magia ne-
gra com crianças, em 2014. Este ano, três 
homens foram condenados à prisão por 
conta do linchamento. Apesar de não ter 
havido denúncia de cunho digital, esse 
tipo de queixa caberia.

Dedicada a casos como esse, existe 
a Delegacia de Repressão a Crimes Di-
gitais. Além disso, ferramentas como o 
site www.denuncie.org.br, da ONG Sa-
ferNet Brasil, monitoram crimes digi-
tais, analisando as denúncias realizadas 
a partir do URL da página com conte-
údo mentiroso e encaminhando-as ao 
Ministério Público. 

O próprio MP pode ainda tomar a ini-
ciativa de mover uma ação se entender que 
o crime tem grande alcance, viola direitos 
básicos ou causa pânico na população por 
alertar para perigos inexistentes – como 
ocorreu em janeiro deste ano, no Rio de 
Janeiro, com a falsa ameaça de greve da 
Polícia Militar. 

#ÉBOATO

REDES 
SOCIAIS:

Mentiras 
espalhadas nas 
redes causam 

problemas reais 
e podem ser 
punidas pela 

lei. Assunto foi 
abordado pelo 

jornal O Globo e 
merece atenção

O Facebook lançou um projeto para estreitar relacionamento 
com a imprensa. O objetivo é “assegurar que um ecossistema 
saudável de notícias ganhe força no ambiente virtual”, 
conforme comunicado da empresa.

Facebook entra na luta contra as balelas
Atento à tendência de utilização das redes sociais para o compartilhamento de 
ideias e notícias, o Facebook lançou um projeto para estreitar relacionamento com 
a imprensa. O objetivo é “assegurar que um ecossistema saudável de notícias ganhe 
força no ambiente virtual”, conforme comunicado da empresa. A iniciativa terá três 
etapas: colaboração entre jornalistas e a equipe 
do Facebook para o desenvolvimento de 
novos produtos de comunicação; treinamento 
e ferramentas para jornalistas; e, por último, 
treinamento e ferramenta para todos, focado 
justamente em ajudar os internautas no 
discernimento de notícias e no esforço 
permanente de combater boatos.

Uso de assuntos em 
voga no momento

n

Tom conspiratório, 
pedindo que as 

pessoas enviem para o 
máximo de conhecidos

n

Não são datados, o que 
permite que retornem 
de tempos em tempos

n

*segundo o fundador do 
e-Farsas, Gilmar Lopes

Principais 
características

dos boatos* 
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E AMPLIA PORTFÓLIO

SOMPO 
COMBINA AUTO 
E RESIDÊNCIA

Primeiro produto 
lançado em 2017 
segue tendência 

iniciada com 
novidades nos 

ramos Auto, Vida, 
Empresarial, 
Transportes e 
Saúde no ano 

passado

“ ” 
O produto traz facilidade tanto para os corretores quanto 
para os segurados, pois é uma opção que facilita a comercialização 
e a contratação dos dois seguros de uma só vez, oferecendo 
mais tranquilidade e segurança em caso de imprevistos 
e bom custo/benefício”

Adriano Fernandes, diretor de produtos Personal Lines da Sompo Seguros

O primeiro lançamento da Sompo 
Seguros, do Grupo Sompo Holdings, 
em 2017 é o seguro Auto + Residência. 
Com ele, o segurado poderá contratar 
o seguro para o veículo e escolher um 
plano de coberturas para proteger tam-
bém a casa, e tudo a um preço que pro-
mete ser atrativo. 

Além da proteção ao veículo, o se-
gurado passa a contar com coberturas 
específicas para a sua residência e ainda 
com serviços emergenciais de assistên-
cia 24 horas, como a indicação de um 
prestador de serviço para conserto de 
eletrodomésticos, limpeza de imóvel, 
cobertura provisória de telhados, mão 
de obra de elétrica e hidráulica, entre 
outras facilidades.  

“O seguro Auto + Residência traz fa-
cilidade tanto para os corretores quanto 
para os segurados, pois é uma opção que 
facilita a comercialização e a contratação 
dos dois seguros de uma só vez, ofere-
cendo mais tranquilidade e segurança em 
caso de imprevistos, além do custo/bene-
fício”, considera Adriano Fernandes, dire-
tor de produtos Personal Lines da Sompo 
Seguros.

O novo produto está disponível para 
imóveis residenciais (casas e aparta-
mentos habituais) e os planos são dis-
ponibilizados ao final da cotação do se-

guro Auto. No total, são cinco opções 
para garantir mais conforto e seguran-
ça ao dia a dia do segurado. 

Lançamentos
O Seguro Auto + Residência foi o pri-

meiro produto lançado pela Sompo este 
ano, mas é apenas mais umas das recentes 
novidades no portfólio da companhia. No 
ano passado, a prateleira da seguradora 
ganhou reforços em diversos ramos. Entre 
eles, estão: Auto Supremo e Caminhonei-
ro Seguro (Automóvel), Vida Top Mulher 
(Vida), Seguros Empresariais (Escolas, 
Clínicas e Consultórios e Riscos Espe-
ciais) e Siga Bem Seguro (Transportes). 

Já a Sompo Saúde criou um novo con-
ceito no mercado, lançando planos de Se-
guro Saúde Empresarial em modalidades 
que contemplam o segmento empresarial, 
a partir de duas vidas. Os produtos visam 
a atender as empresas que buscam for-
necer benefícios no atendimento médico 
hospitalar para seus colaboradores e res-
pectivos dependentes. 

Por meio do novo serviço, pacientes 
podem ter o direito de realizar determina-
dos procedimentos de alta complexidade 
com equipes especializadas de centros 
médicos hospitalares de referência, ainda 
que esses serviços não estejam na rede es-
pecífica do segurado.

Adriano 
Fernandes, 
Diretor de 
Produtos 
Personal 
Lines
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O Grupo Bradesco Seguros, líder do 
mercado segurador nacional com atua-
ção multilinha e presença em todas as 
regiões do país, encerrou o exercício 
de 2016 com faturamento de R$71,4 
bilhões. Esse total representa cresci-
mento de 10,5% sobre o ano anterior, 
considerando os segmentos de Segu-
ros, Capitalização e Previdência Com-
plementar Aberta. 

De acordo com dados divulgados 
pela companhia, o lucro líquido regis-
trou evolução de 5% na mesma base de 
comparação, totalizando R$5,6 bilhões, 
com Retorno sobre o Patrimônio Líqui-
do Ajustado de 23%.

“O perfil multirramo do Grupo con-
tribuiu para preservar nosso equilíbrio 
operacional em 2016, ao possibilitar 
que os impactos sofridos por determi-
nados segmentos fossem compensados 
por ganhos em outras categorias de pro-
dutos”, destaca o presidente da Brades-
co Seguros, Randal Zanetti. 

Na comparação com 2015, os seg-
mentos que apresentaram maior evo-
lução foram Saúde (14,7%), Vida e 
Previdência (10,7%) e Capitalização 
(6,5%). Apenas em Saúde, a carteira de 
Pequenas e Médias Empresas cresceu 
27% em receita, atingindo cerca de um 
milhão de vidas e mais de 140 mil em-
presas clientes. No total, o grupo segu-
rador conta com mais de 4,1 milhões de 
segurados no segmento. 

O volume de Provisões Técnicas re-
gistrou aumento de 25,6%, atingindo 
R$223,3 bilhões, e os ativos financeiros 
avançaram 26,1%, superando R$242 bi-
lhões. Já o total pago em indenizações e 
benefícios alcançou R$52,3 bilhões em 
2016, alta de 15,4% em relação a 2015.  

Em destaque, os executivos apontam 
ainda o Índice de Eficiência Administra-
tiva da empresa, que manteve o patamar 
de 4% – um dos menores dos últimos 
períodos –, refletindo o benefício gera-
do pela racionalização de gastos.

“ ” 
O perfil multirramo do Grupo contribuiu para preservar nosso equilíbrio 
operacional em 2016, ao possibilitar que os impactos sofridos por 
determinados segmentos fossem compensados
por ganhos em outras categorias de produtos

Randal Zanetti,  presidente da Bradesco Seguros 

Prédio do Grupo em São Paulo  Complexo Bradesco Seguros, no Rio

Grupo encerrou 
o ano com 

faturamento 
de R$71,4 bi 

e lucro líquido 
5% mais 
alto que 

no ano anterior

Randal 
Zanetti, 
presidente 
da 
Bradesco 
Seguros

10,5% EM 2016

BRADESCO 
SEGUROS 
CRESCEU 
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A SulAmérica, maior seguradora inde-
pendente do país, destacou-se novamen-
te como uma das empresas com melhor 
atendimento ao cliente no Brasil na mais 
recente edição do ranking Exame/IBRC. 
Realizado pelo Instituto Ibero-Brasileiro 
de Relacionamento com o Cliente, em 
parceria com a revista Exame, o levanta-
mento elege as cem companhias com me-
lhores práticas de atendimento segundo 
consumidores. Como resultado do inves-
timento contínuo em inovação tecnológi-
ca, melhoria de processos e capacitação 
de colaboradores, a SulAmérica subiu 
seis colocações na listagem geral, passan-
do do 17º para o 11º lugar. Pelo terceiro 
ano consecutivo, a SulAmérica também 
lidera o ranking entre as seguradoras.

A cerimônia de premiação reuniu lí-
deres de mercado no Hotel Grand Hyatt, 
em São Paulo. O diretor de Tecnologia e 
Atendimento ao Cliente da SulAmérica, 
Cristiano Barbieri, recebeu o troféu em 

nome da companhia. “É uma grande hon-
ra para a SulAmérica ser novamente reco-
nhecida nesta premiação tão importante, 
que avalia a qualidade de atendimento sob 
a ótica dos próprios consumidores. Esta-
mos empenhados em usar a tecnologia a 
favor de nossos clientes, investindo em 
canais digitais, em serviços inovadores, 
em integração de sistemas e em treina-
mento de colaboradores, sempre visando 
à melhor experiência para o segurado e o 
corretor nos canais de atendimento que 
preferirem utilizar”, afirma o executivo.

Nesta sétima edição, o ranking Exame/
IBRC, que é considerando um dos estudos 
mais abrangentes do setor de atendimento 
no país, realizou mais de 5 mil entrevistas 
com consumidores em 148 cidades brasi-
leiras, além de adotar métodos como clien-
te oculto e auto avaliação das empresas. O 
levantamento analisa os serviços prestados 
aos clientes pelas companhias com fatura-
mento acima de R$400 milhões.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

SULAMÉRICA 
SOBE EM 

RANKING DE
“ ” 

É uma grande honra para a SulAmérica ser novamente reconhecida 
nesta premiação tão importante, que avalia a qualidade de 
atendimento sob a ótica dos próprios consumidores. Estamos 
empenhados em usar a tecnologia a favor de nossos clientes

Cristiano Barbieri,  diretor de tecnologia e atendimento 
ao cliente SulAmérica

SulAmérica sobe 
seis colocações 
na listagem geral 
da Exame/IRBC,  

graças a estratégia 
de investimento 

em inovação 
tecnológica, 
melhoria de 
processos e 

capacitação de 
colaboradores

O que é atender bem?
De acordo com o ranking, ter atendimento de quali-
dade é funcionar tão bem, que o chamado pós-venda 
reativo se torna desnecessário. Ou seja: se há “erro 
zero” nos produtos e serviços oferecidos, não haverá 
demanda do cliente após a venda. A definição 
leva em conta os três momentos de interação entre 
empresas e consumidores – pré-venda, venda e 
pós-venda – e mostra que a última acaba sendo a 
etapa em que algumas companhias se diferenciam 
das outras. Isso porque nem mesmo a melhor 
empresa do mundo pode garantir um saldo nulo de 
erros, mas deve tratar os contatos do cliente quando 
algo não deu certo com agilidade, cortesia, respeito 
às leis e normas e, principalmente, eficiência. No 
estudo do ano passado, outras duas seguradoras 
também figuraram no top 50.

Cristiano Barbieri



Como você vai se comportar em um 
mercado com tendências de crescimento?

DECOLE COM O CURSO DE COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS.

A demanda por profissionais especializados em Compliance está aumentando. Aí está sua oportunidade. 
Ao realizar esse curso, você irá se aprofundar nas práticas voltadas ao mercado segurador, na legislação e 
nos regulamentos que direcionam as seguradoras e resseguradoras para a implantação de um sistema de 

controles internos, com foco na gestão de riscos.

Espiar ou decolar?

Invista em um curso de extensão agora e aproveite no 
futuro, utilizando a disciplina como crédito em nosso MBA!*

Início em 11/03/2017 – Saiba mais e inscreva-se: (21) 3380-1531

Acesse funenseg.org.br e decole!

A Escola tem o que você precisa
para aprofundar seus conhecimentos.

*Entenda as condições enviando um e-mail para 
 posgraduacao@funenseg.org.br

C U R S O S  D E  E X T E N S Ã O  2 0 1 7

Revista Aconseg - 21x28 - CURSOS DE EXTENSÃO 2017.indd   1 06/02/2017   18:57:11



28
                         

CRESCIMENTO NO RIO

GOLDEN 
CROSS 
LIDERA

No ano em 
que o mercado 
de planos de 

saúde encolheu 
3,8% no Rio de 

Janeiro, a Golden 
Cross, que tem 
mais de 40 anos 

de tradição 
no segmento 

nacional, 
aumentou em 

mais de 30 mil o 
número de vidas 

atendidas no 
estado.

A Saúde Suplementar tem sido for-
temente afetado pela crise econômica 
que o Brasil atravessa. No Rio de Ja-
neiro, a recessão promoveu uma redu-
ção significativa do número de assisti-
dos: somente em 2016, a quantidade de 
beneficiários de planos de saúde caiu 
4,7%, ou seja, menos 272 mil indiví-
duos. Apesar da crise, a Golden Cross 
experimentou crescimento de cerca de 
20%, refletindo a estratégia de foco no 
mercado fluminense, onde a operadora 
sempre contou com um posicionamen-
to competitivo privilegiado.

O êxito se deve ao entendimento 
da necessidade de fortalecer os laços 
com o canal corretor, de oferecer ao 
mercado ampla variedade de produtos 
e de investir na ampliação de serviços 
e benefícios que gerem valor para os 
clientes.  De acordo com o diretor co-
mercial e de marketing Claudio Brabo, 
o corretor sempre foi um parceiro im-
portante da Golden Cross. “As asses-
sorias de seguros, devido ao seu porte 
e estrutura, são impor-
tantes aliados na distri-
buição de produtos. Ao 
mesmo tempo, o canal 
se beneficia por ampliar 
suas opções de oferta e 
atender a um nicho que 
deseja e prefere os pro-
dutos da mais tradicional 
operadora do Rio”, diz.

Consciente do desa-
fio de muitas empresas 
de reduzir custos sem 
abrir mão da oferta do 
plano de saúde aos seus 
colaboradores, a Golden 
Cross oferece um por-
tfólio abrangente de pro-
dutos, desde coberturas 
nacionais, que contam os 

melhores hospitais do Brasil e ampla 
rede referenciada; até regionais, que se 
adequam à necessidade de um grande 
segmento das empresas brasileiras e 
são condizentes com sua realidade fi-
nanceira. 

Nesse sentido, a companhia lançou, 
em 2016, um plano hospitalar, que ga-
rante a cobertura dos riscos de maior 
valor econômico, e que podem afetar 
significativamente a vida financeira 
do participante, propiciando redução 
de até 35% na contratação do produto. 
Além de garantir que cada cliente tenha 
acesso a descontos em medicamentos 
de até 60%, há outros benefícios de 
acordo com o produto contratado. 

Os planos MPE (de 3 a 29 parti-
cipantes) ou PME (de 30 a 99 parti-
cipantes), por exemplo, contam com 
plano odontológico incluído por doze 
meses, benefício exclusivo e de forte 
apelo comercial. O Golden Med pe-
los primeiros noves meses de contrato 
também é forte argumento de venda. 

As empresas com mais de 
99 participantes têm, ain-
da, o serviço de atendi-
mento médico telefônico 
(AMT), que funciona 24 
horas por dia.

“Seja pela qualidade 
dos seus produtos e servi-
ços, ou pela parceria com 
o canal, a Golden Cross 
é uma opção importan-
te para os corretores que 
desejam oferecer aos seus 
clientes uma maior varie-
dade de alternativas com 
um preço ajustado aos di-
versos tipos de demanda 
e, com isso, aumentar a 
efetividade nas suas ven-
das”, finaliza Brabo.

“ ” 
“As assessorias de seguros, devido ao seu porte e estrutura, são importantes 
aliados na distribuição de produtos. Ao mesmo tempo, o canal se beneficia 
por ampliar suas opções de oferta e atender a um nicho que prefere os 
produtos da mais tradicional operadora do Rio”

Claudio Brado, diretor comercial e de marketing

Claudio Brado, 
diretor comercial 
e de marketing
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Em matéria do site Risco Segu-
ro Brasil, foi divulgada pesquisa da 
Allianz que indica o mercado de segu-
ros nacional como o 15º no ranking dos 
maiores do mundo em volume de prê-
mios. As estimativas são de €47 bilhões 
no fechamento de 2016, o que equivale 
a R$ 160 bilhões. Em dez anos, o Bra-
sil subiu oito posições: em 2006, o país 
aparecia em 23º. 

Os países que ocupam os primeiros 
lugares são os Estados Unidos, com 
€1,125 trilhão em prêmios, o Japão, 
com €399 bilhões, e a China, com €365 
bilhões. No cálculo que considera o 
volume de prêmios de seguros por ha-
bitante, a liderança é de a Hong Kong, 
com €6.410 por habitante, seguido pela 
Suíça, com €5.200, e a Dinamarca, com 
€4.470. Nesse caso, o Brasil fica longe 
do topo.

Por aqui, a média per capita é de 
€230, considerando uma população to-
tal de 206 milhões, conforme divulgado 
pelo IBGE no ano passado. Para se ter 
uma ideia, a taxa de penetração do setor 
brasileiro é de 2,9% do PIB, enquanto, 
nos EUA, a proporção é de 6,7% e, na 
China, de 3,6%. Os mesmos números 
que fazem o país cair no ranking tam-
bém podem indicar o grande potencial 
de crescimento dessa indústria.

Giro
Globalmente, o volume de prêmios 

de seguros aumentou 4,4% em 2016, 
ultrapassando os €3,65 trilhões. O valor 
atende às expectativas de longo prazo 
do setor, apesar de ter sido observada 
desaceleração no ano passado, se com-
prado a 2014 e 2015. 

Segundo a Allianz, grande parte 
desse avanço corresponde à perfor-
mance positiva do mercado chinês. Dos 
€150 bilhões de prêmios adicionados 
ao mercado global em 2016, cerca de 
€70 bilhões foram acumulados na Chi-
na. Quando se exclui o país da conta, o 
crescimento global cai para 2,7%.

Essa influência é ainda mais expres-
siva no segmento de Vida, que cairia de 
um aumento de 4,7% para apenas 2,3% 
sem o país – lá, esse tipo de seguro cres-
ceu 30% em 2016. Já no Brasil, caiu 
2,1%, de acordo com os dados da segu-
radora alemã.

O bom desempenho também se 
deve ao crescimento de dois dígitos 
de economias emergentes como a Ín-
dia, a Indonésia, a Rússia e a Turquia. 
Enquanto isso, os mercados europeus 
apresentaram retração, o que não 
acontecia desde 2012. 

Na América Latina, a expansão foi 
de 5%, aproximando-se da América 
do Norte. Os segmentos de destaque, 

nesse caso, foram os liga-
dos a bens e responsabi-
lidades, com crescimento 
de praticamente 12%. Na 

China, por exemplo, esses ramos 
aumentaram 9% e, em todo o mun-
do, 4%. Mas o Brasil foi na con-

tramão dos latino americanos e 
expandiu menos de 3% nesses 
segmentos.

SEGUROS NO MUNDO

 SAIU NA 
MÍDIA

O mercado 
segurador 
brasileiro 

fechou 2016 
em 15º lugar 

no ranking dos 
maiores do globo 

em volumes 
de prêmios, 

elaborado pela 
Allianz

Os países que ocupam os primeiros lugares são os 
Estados Unidos, com€1,125 trilhão em prêmios, o Japão, 
com €399 bilhões, e a China, com 365 bilhões.
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MERCADO DESIGUAL

DIA 
INTERNACIONAL 

DA MULHER:

Ainda que se 
capacitem mais, 

as mulheres 
são minoria em 
cargos de níveis 

hierárquicos 
mais elevados. 

No mercado 
de seguros, 

executivas são 
apenas 0,8% 
do total de 

profissionais.

O cenário no setor público pode ser a base da desigualdade. 
Na administração pública, 39,7% são mulheres e, nos 
cargos comissionados, essa participação é inversamente 
proporcional aos salários pagos.

No mês do Dia Internacional da 
Mulher, celebrado em 8 de março, uma 
série de pesquisas mostrou que a data 
ainda tem motivos para ser marcada 
pela luta por igualdade. No mercado 
de trabalho brasileiro em geral, a par-
ticipação feminina corresponde hoje a 
43,8%. O número deixa de ser satisfa-
tório, entretanto, quando os cargos são 
levados em consideração: no desempe-
nho de funções de direção e gerência de 
empresas, elas são 37% e, nos comitês 
executivos, apenas 10%. Os números 
são de um levantamento da consultoria 
internacional Oliver Wyman.

O desequilíbrio também afeta os 
rendimentos e, quanto mais alto o car-
go e a escolaridade, maior é a diferen-
ça. Na média, a mulher ganha 76% do 
salário do homem, enquanto em car-
gos de hierarquia intermediária o va-
lor cai para 68%. Contraditoriamente, 
as estatísticas mostram que elas têm 
mais tempo de estudo: oito anos, dian-
te de 7,6 anos entre eles.

Um estudo realizado pela Escola 
Nacional de Seguros sobre a partici-
pação feminina na indústria segurado-
ra em 2016 chegou a conclusões pa-

recidas. Do total de funcionários das 
seguradoras, os executivos homens 
correspondem a 2%, enquanto as exe-
cutivas são apenas 0,8%. Nos cargos 
de gerência, os homens são 4,6% e as 
mulheres, 3%. Em valores absolutos, 
por outro lado, as mulheres são maio-
ria: 56,3% dos profissionais do setor.

Abordando ainda o nível de capa-
citação, o estudo aponta que 6,4% das 
mulheres possuem pós-graduação, 
enquanto apenas 5,5% dos homens 
a possuem. As mulheres são maioria 
com curso superior, com 26,6%, con-
tra 19,4% da ala masculina.

Outro ponto é o da remuneração 
média no setor, também mais favorá-
vel ao homem. Em 2015, o salário foi 
de R$4.520 para eles, contra R$3.858 
entre elas.

Tudo começa no setor público...
Na Noruega, que lidera o ranking, 

com 33% do comando das empresas 
nas mãoes de mulheres, as políticas 
públicas em nível nacional e uma 
cultura mais inclusiva são apontadas 
como explicação. Em terras tupini-
quins, o cenário no setor público pode 
ser, então, considerado a base da de-
sigualdade. 

Na administração pública, 39,7% 
são mulheres. Nos cargos comissio-
nados, percebe-se que essa partici-
pação é inversamente proporcional 
aos salários pagos – no DAS 6 (dire-
ção e assessoramento superior), que 
garante mais de R$ 15 mil mensais, 
elas são apenas 21,7%; enquanto no 
DAS 1, com remuneração de R$ 2,4 
mil, chegam a 44,9%. Dessa manei-
ra, o setor, que teria gerência para 
romper com determinadas desigual-
dades, geralmente não faz ou até re-
força estereótipos.
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nextsaude.com.br

Atendimento equipe backo�  ce 
pelo telefone:

(21) 2517-4001 ou pelo e-mail 
canalcorretorasrj@amil.com.br

Funcionamento: 
De segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, e sexta-feira, 
das 8h às 17h.

Confi ra os benefícios imperdíveis do plano Next Saúde para pequenas e 
médias empresas (2 a 99 vidas) e não perca a oportunidade de oferecer 
este produto aos seus clientes. Comercialização exclusiva nas cidades do 
Rio de Janeiro e de Duque de Caxias.

• Acesso rápido
• Central de Atendimento 24h
• Consultas, exames, procedimentos, internações de urgência e eletiva 

em sua região
• Preços competitivos
• Alta tecnologia
• Agilidade e qualidade no atendimento dos benefi ciários
• Central de marcação de consulta

Principais locais de atendimento ao cliente Next Saúde: Hospital de Clínicas Mário Lioni, 
Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, Hospital Pasteur, Hospital Pan Americano, Clube Vida de 
Saúde Campo Grande e Clube Vida de Saúde Nova Iguaçu.

Chegou o Next Saúde, um plano regional 
que é tudo de bom para a saúde dos seus 
clientes empresariais.

Aumente as suas vendas 
com essa novidade.


