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EDITORIAL

Noite memorável 
O Prêmio Mercado de Seguros – Troféu Gaivota de Ouro nasceu para 

comemorar um ano de aniversário da publicação da Revista Seguro Total. 
De lá pra cá, são 16 edições do evento já consolidado que cresce a cada ano 
premiando os cases de sucesso do mercado segurador.

Este ano, a cerimônia contou com uma grande novidade: a cobertura 
completa feita pela TV Clima Tempo/Sky e Record News, com a participação 
do jornalista Tony Auad. Todos os premiados tiveram oportunidade de ex-
pressar o seu contentamento ao serem entrevistados após subirem ao palco 
para receber a homenagem.

O cerimonial ficou por conta da jornalista da TV Globo, Millena Machado, 
que chamou ao palco as empresas premiadas e os homenageados da noite. 
O hino nacional foi entoado no início da solenidade pela cantora Anaí Rosa, 
que embalou o jantar com suas musicistas ao final da premiação.  

Evento obrigatório no calendário dos acontecimentos mais importantes 
do setor no país, a premiação homenageia representantes de empresas, 
produtos e serviços do mercado de seguros. Na noite de 28 de julho, foram 
homenageadas 25 empresas, uma entidade do setor e alguns profissionais 
que se destacaram ao longo de 2015.

A premiação leva em conta aspectos fundamentais, entre os quais a per-
formance econômico-financeira da seguradora, arrecadação de prêmios de 
acordo com critérios da Susep, iniciativas inovadoras com resultados positi-
vos para corretores, entre outros quesitos. O fato é que o troféu é entregue 
a pessoas que representam empresas com notória prática no mercado e cuja 
atividade traz reflexos favoráveis ao setor.

A Revista Seguro Total, a Publiseg Editora e o Portal Planeta Seguro ce-
lebraram mais uma noite memorável! A equipe Seguro Total aproveita a 
ocasião para agradecer a participação de todas as entidades presentes, per-
sonalidades, executivos e colaboradores das companhias presentes em mais 
esta edição do Gaivota de Ouro.

O agradecimento se estende a todos os que trabalham direta ou indi-
retamente com a Revista Seguro Total ao compartilharem notícias sobre o 
desenvolvimento da indústria de seguros, um dos poucos segmentos da 
economia que teve crescimento acima do índice da inflação no ano passado 
e que, apesar da crise, continua a ser um mercado atrativo. 

Até 2017!
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05 - Abertura da cerimônia da 16ª edição do Troféu Gaivota de Ouro

07 - Homenagem - Troféu Gaivota de Ouro de Veículo Jornalístico
Alexandre Barros - Narrador esportivo da Rádio Tropical FM

07 - Homenagem - Destaque Mulher Empreendedora 
do Ano em Seguros
Marcele Lemos - Presidente da Coface

08 - Homenagem - ANSP - Destaque Entidade do Ano em Seguros 
com o Projeto Memória do Seguro Brasileiro - 
Mauro César Batista - Presidente da ANSP

10 - Excelência Melhor Desempenho em Seguro Garantia e Residencial
Allianz Seguros 

11 - Excelência na Carteira de Transportes Internacionais
BB Mapfre Seguros

12 - Mérito Global - Melhor Desempenho 
Nacional em Prêmios Totais
Bradesco Seguros

12 - Mérito Nacional - Excelência e Liderança 
na Carteira de Seguro Saúde
Bradesco Saúde

12 - Excelência em Incentivo ao Esporte Patrocinador 
Oficial das Olimpíadas Rio-2016
Bradesco Seguros 

12 - Excelência e Liderança em Vendas 
na Carteira de Previdência Privada
Bradesco Vida e Previdência

12 - Excelência e Mérito - Melhor Desempenho 
em Vendas na Carteira de Capitalização
Bradesco Vida e Previdência

14 - Excelência e Mérito em Crescimento no Seguro de RC Profissional
Berkley International Brasil

15 - Destaque na Prestação de Serviços de Assistência 24 Horas
Europ Assistance

16 - Mérito em Seguro de Vida e Acidentes Pessoais
Capemisa Seguradora

18 - Destaque em Formação Profissional em Seguros de Benefícios
CVG-SP

20 - Destaque Melhor Consultoria Nacional Especializada em Seguros
Delloite

22 - Excelência e Mérito em Seguro de Vida e Fundos de Pensão
Icatu Seguros

24 - Destaque em Soluções Tecnológicas de Combate à Fraude 
e Redução de Riscos em Operações Veiculares
Nortix Tecnologia da Informação

26 - Destaque no Segmento EAPC - Entidade Aberta 
de Previdência Complementar Sem Fins Lucrativos
GBOEX

28 - Destaque - Solução Inovadora em Tecnologia 
para Seguros de Affinities 
GTI Solution

30 - Excelência no Atendimento ao Segurado 
com o Serviço de Bate-Pronto Fixo e Móvel
HDI Seguros

31 - Excelência em Vendas e no Atendimento 
de Planos de Saúde para as Classes A e B
Omint Saúde

32 - Destaque Corretora Nacional e Internacional 
em Seguro de Transporte e Gerenciamento de Risco
Korsa Corretora de Seguros

34 - Excelência e Mérito - Melhor Desempenho em Seguro Empresarial
Liberty Seguros

35 - Excelência e Crescimento em Vendas nos Produtos 
Vida em Grupo e Acidentes Pessoais
Pan Seguros

36 - Excelência Empresa Líder no Brasil em Seguro Viagem
QBE Brasil Seguros

38 - Excelência e Crescimento em Vendas nos Seguros Vida 
Individual e Riscos Rurais
Sancor Seguros

40 - Excelência Melhor Desempenho em Vendas 
na Carteira de Seguro Condomínio, Riscos Rurais e Habitacionais
SulAmérica Seguros

42 - Destaque Empresa Líder em Rastreamento, Localização,
Bloqueio e Recuperação de Veículos
Ituran Brasil

44 - Excelência na Prestação de Serviços Hospitalares
Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos

46 - Excelência e Mérito - Melhor Empresa na Carteira de Automóvel
Porto Seguro

47 - Excelência e Mérito - Melhor Empresa em Seguro Residencial
Porto Seguro

47 - Excelência e Mérito - Empresa Líder em Vendas 
no Seguro de Fiança Locatícia 
Porto Seguro
          
50 - Excelência e Crescimento na Carteira RC Geral
Tokio Marine Seguradora

52 - Excelência em Crescimento nos Seguros D&O e Riscos Marítimos
XL Catlin Resseguradora

Índice
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O símbolo da gaivota estampada no prêmio tem sua 

razão de ser: o voo rasante e preciso da ave equivale à 
evolução dedicada e constante da revista, sempre atenta 
às oportunidades de um mercado salutar. O intuito maior 
do Gaivota de Ouro é reunir as companhias do setor que 
buscam inovar seus produtos e serviços, atendendo às 
necessidades do perfil do consumidor brasileiro, em 
constante mutação. 

O coquetel especial recebeu os convidados no Cen-
tro de Eventos São Luis, para um encontro inicial. Em 
seguida, executivos do setor, representantes de enti-
dades, seguradoras, corretores de seguros, prestado-
ras de serviços e homenageados especiais foram con-
vidados a se acomodarem em suas respectivas mesas 

Gaivota de Ouro 
para as empresas que sabem voar

para um jantar entre amigos. 
O tradicional Prêmio Mercado de Seguros - Troféu 

Gaivota de Ouro se posiciona no mercado como a con-
decoração que visa impulsionar ainda mais o crescimen-
to do mercado segurador, aplaudindo as ações, serviços 
e produtos que merecem o reconhecimento do setor e 
da sociedade.

Nós, da Revista Seguro Total, agradecemos aos 
profissionais que estiveram conosco nesta noite me-
morável mostrando seus importantes cases e rece-
bendo nossa premiação. Isso mostra a expansão que 
o mercado de seguros tem a cada ano, sempre regis-
trando excelentes resultados, com crescimento acima 
do PIB nacional. 
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Homenagens

TROFÉU GAIVOTA DE OURO DE VEÍCULO JORNALÍSTICO

DESTAQUE MULHER EMPREENDEDORA 
DO ANO DE 2016 EM SEGUROS

O “Troféu Gaivota de Ouro 
de Veículo Jornalístico” con-
decorou o radialista Alexandre 
Barros, que comanda o Pro-
grama Equipe Líder na Rádio 
Tropical FM. O profissional de 
comunicação radiofônica e 
narrador esportivo, vem pres-
tando um significativo trabalho 
ao mercado de Seguros, abrin-
do espaço para as seguradoras 
fazerem suas divulgações, le-
vando a cultura do seguro ao 
consumidor.

O mercado segurador con-
ta, desde março desde ano, 
com um relevante canal de co-
municação para veicular notí-
cias e propagandas que envol-
vem seguradoras, corretoras e prestadoras de serviços. 
Parceria firmada entre a Rádio Tropical FM 107.9 (São 
Paulo/SP) –, por intermédio da Equipe Líder de Alexandre 
Barros – e a Revista Seguro Total vem proporcionando a 
disseminação do universo de Seguros para mais de 80 
mil ouvintes por minuto.

Alexandre Barros conta que se emocionou ao receber 
o Gaivota de Ouro, da mesma forma como se emocio-
nou ao receber outros troféus ao longo de sua carreira 
esportiva. “Para mim foi uma honra receber um troféu 
tradicionalíssimo como esse, ainda mais eu como jor-

A executiva Marcele Lemos, CEO da Coface do Brasil, foi 
uma das homenageadas neste ano. Marcele representou as 
mulheres ao subir ao palco para recebeu o troféu intitulado 
“Mulher Empreendedora do Ano de 2016 em Seguros”.

“Receber o troféu Gaivota de Ouro e ser reconhecida 
como empreendedora do ano em seguros é uma grande 
honra e gratificação. No início da minha carreira no mercado 
de seguros, eram poucas as mulheres em cargo de liderança 
e hoje podemos observar que este cenário está mudando, 
visto que a diversidade vem se destacando e agregando va-
lor na gestão das empresas. 

No país desde 1997, a Coface do Brasil é pioneira no 
seguro de crédito no país e líder no segmento. A empresa 
oferece às companhias ao redor do mundo soluções de pro-

nalista no segmento esportivo 
estar sendo homenageado por 
um segmento de seguros! Isso 
só engrandece o trabalho da 
gente, pois inovamos dentro do 
segmento esportivo ao inserir-
mos o segmento de seguro que 
faz parte da vida de todos; hoje 
o público esportivo é eclético, a 
população necessita de seguro 
e abrir uma porta para um canal 
desse é fundamental. Eu, que já 
recebi alguns prêmios no jorna-
lismo esportivo, como melhor 
repórter, como comandante de 
equipe.... No passado, eu tive 
o prazer de ser homenageado 
duas vezes com o troféu espor-
tivo mais tradicional do rádio 

e da televisão - o Troféu Gandula, e posso dizer que a 
emoção foi a mesma ao receber um troféu como esse, 
de outro segmento, um cara que vive num mundo es-
portivo radiofônico. Graças a essa parceria firmada en-
tre a Equipe Líder Tropical e a Revista Seguro Total que 
abriu esse leque para que os ouvintes possam conhecer 
um pouco mais sobre as seguradoras, sobre seguro...Pra 
mim foi um prazer, só tenho a agradecer a todos, sem 
falar que a festa foi brilhante, espero estar presente ano 
que vem, se não homenageado, mas na festa novamen-
te!”, comemora!

teção contra o risco de inadimplência de seus clientes e auxi-
liam na geração de novos negócios.
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Homenagem

DESTAQUE ENTIDADE DO ANO EM SEGUROS - 
PROJETO MEMÓRIA DO SEGURO BRASILEIRO

Academia Nacional de Seguros e Previdência – ANSP

Como incentivar o desenvolvi-
mento do setor e propagar a cul-
tura de se fazer seguro no Brasil é 
uma reflexão importante que se 
apresenta permanentemente para 
a Academia Nacional de Seguros e 
Previdência (ANSP), que este ano foi 
destacada com o “Entidade do Ano 
em Seguros com o projeto Memória 
do Seguro Brasileiro”.

Coordenado pelo presidente da 
entidade, Mauro César Batista, o 
projeto “Memória do Seguro Brasi-
leiro” – criado em 2008 – está dis-
ponível no site da Academia (www.
anspnet.org.br). O acervo conta, até 
o momento (julho de 2016), com 
105 vídeos de depoimentos de 
pessoas que contribuíram para a 
construção do setor de seguros no 
Brasil. Batista prestigiou a cerimônia 
e subiu ao palco com sua diretoria para receber a home-
nagem: “é extremamente honroso estar aqui recebendo 
este troféu. Me lembro muito bem da primeira edição. Um 
evento que vem se repetindo de ano em ano com inten-
so sucesso. Receber o Gaivota de Ouro é importante para 
abrilhantar ainda mais os nossos esforços. É um momento 
ímpar para todos nós! Sucesso!”, agradeceu.

Por meio do registro das carreiras dessas personalida-
des, membros da academia ou não, o projeto pretende 
contribuir para a construção de um significativo acervo 
que integrará a história do seguro brasileiro contada pelos 

seus autores. A Memória do Seguro em arquivo digital é a 
memória viva do seguro em diversas épocas; tornando-se, 
um aprendizado perene para as gerações do setor e tem o 
objetivo de registrar a trajetória dos executivos e de todos 
aqueles que se destacaram no setor de seguros, de pre-
vidência privada e das atividades correlatas; pessoas que 
não integram a Academia, mas que com seu trabalho e 
dedicação contribuíram e contribuem para a preservação 
da história e da evolução do seguro brasileiro.

Entre os vídeos disponíveis estão os depoimentos de 
Acácio Queiroz, Jayme Garfinkel, Antonio Cassio, 
Hyung Mo Sung, José Adalberto Ferrara, Marcos 
Eduardo Ferreira, Paulo Marraccini, Marco Antonio 
Rossi, Nilton Molina, Osvaldo do Nascimento, João 
Francisco Borges da Costa, Hélio Kinoshita, Mário 
Petrelli, Mário Sérgio de Almeida Santos, João Leo-
poldo Braco de Lima, entre outros.

A Memória do Seguro Brasileiro é um projeto da 
Academia desenvolvido pela Oficina do Texto por 
meio de entrevistas conduzidas pelo jornalista Paulo 
Alexandre e gravações realizadas mensalmente na 
sede da ANSP em São Paulo e em eventos da Aca-
demia em outros estados.

Mauro César Batista recebe troféu de José Francisco 
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Allianz Seguros

EXCELÊNCIA MELHOR DESEMPENHO 
EM SEGURO GARANTIA E RESIDENCIAL

Allianz Seguros conquista excelência em duas carteiras

A Allianz Seguros teve duas de 
suas carteiras reconhecidas no XVI 
Prêmio Mercado de Seguros. Os 
ramos Residência e Garantia foram 
destaque na categoria “Excelência 
em Produtos de Seguradoras”. A 
conquista está atrelada à perfor-
mance de cada segmento, segundo 
dados da Superintendência Nacio-
nal de Seguros Privados (Susep), 
entre abril de 2015 e março de 2016 
– período estabelecido pela comis-
são organizadora para ranquear as 
companhias. 

Recentemente, a Allianz refor-
mulou o seu produto Residência 
com novos planos de cobertura e 
assistência. Com as mudanças, a se-
guradora passa a disponibilizar dois 
planos, o Tradicional e o Simplifica-
do. Com cerca de vinte coberturas 
disponíveis para contratação, o primeiro pode ser custo-
mizado, de acordo com as necessidades do consumidor, 
ou ser ofertado com opções sugeridas pelo sistema. Já 
o Simplificado é feito de seis pacotes de prateleira, com 
coberturas fixas. Os dois planos podem ser acompanha-
dos pela “Assistência Essencial” ou “Assistência Comple-
ta”, que é opcional e contempla, além dos serviços da 
assistência básica, serviços de fixação e instalação.
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O reconhecimento está ligado ao apetite da Allianz 
pelo Garantia, sobretudo quando se trata do Garantia Ju-
dicial. Esse último produto, que é uma alternativa aos de-
pósitos e fianças bancárias, está sendo cada vez mais con-
tratado no Brasil, principalmente a partir de 2014, quando 
foi aprovada a lei 13.043 e, então, a modalidade passou a 
ser uma opção de garantia a execuções fiscais e um meio 
das empresas terem menos comprometimento de capital.

Mario Ferrero recebe o prêmio das mãos de José Geraldo da Silva
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Empresa segue aprimorando as práticas de gerenciamento de riscos 

EXCELÊNCIA NA CARTEIRA DE 
TRANSPORTES INTERNACIONAIS

BB Mapfre Seguros

O ano de 2016 tem sido muito desafiador para o mer-
cado segurador e exigido criatividade das companhias 
para ampliar a rentabilidade das carteiras como a de 
transporte de carga, que é diretamente impactada pela 
queda da atividade econômica. Este cenário, aliado ao 
acirramento da competitividade no setor, tem demanda-
do das seguradoras maior capacidade de inovação para 
o desenvolvimento de proteções que atendam um públi-
co cada vez mais segmentado.  

“Por isso, é muito gratificante para o Grupo Segura-
dor Banco do Brasil e Mapfre receber o Troféu Gaivota de 
Ouro, na categoria ‘Excelência na Carteira de Transportes 
Internacionais’”. “Este reconhecimento reforça que a estra-
tégia de gerenciamento de riscos e agilidade da regulação 
de sinistros coloca o Grupo como referência no mercado 
segurador”, acentuam os executivos.

Para manter este bom desempenho no segmento, a 
estratégia da empresa é seguir aprimorando as práticas 
de gerenciamento de riscos e buscar setores ainda pouco 
explorados, como os segmentos de transportes de peque-
nas e médias empresas.

Resultado da união estratégica entre o Banco do Brasil 
e a Mapfre Seguros, o Grupo Segurador Banco do Brasil 

e Mapfre conta com mais de 6 mil colaboradores, mais 
de 65 mil pontos de venda, incluindo corretores e agên-
cias bancárias. Possui um dos mais amplos portfólios de 
produtos do mercado, além de unidades de negócios es-
pecializadas, presença territorial abrangente e distribuição 
multicanal.

Marcos Costa recebe premiação de José Geraldo da Silva
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Ser o melhor lugar para o segurado e para o corretor

MÉRITO GLOBAL - MELHOR DESEMPENHO 
NACIONAL EM PRÊMIOS TOTAIS

Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros divide o mé-
rito da conquista de cinco troféus da XVI 
edição do Prêmio Mercado de Seguros 
(Gaivota de Ouro) com seus colaboradores, 
corretores e fornecedores que, em um ano 
de grandes desafios, conseguiram sustentar, 
mais do que a meta de crescimento, a qua-
lidade e a excelência dos produtos e servi-
ços ofertados ao mercado há mais de seis 
décadas. 

As categorias foram: “Mérito Nacional - 
Excelência e Liderança na Carteira de Seguro 
Saúde”; “Excelência em Incentivo ao Espor-
te Patrocinador Oficial das Olimpíadas Rio-
2016”; “Excelência e Liderança em Vendas na 
Carteira de Previdência Privada”; “Excelência 
e Mérito - Melhor Desempenho em Vendas 
na Carteira de Capitalização” e “Mérito Glo-
bal - Melhor Desempenho Nacional em Prê-
mios Totais”

O reconhecimento expresso pelos prê-
mios “Mérito Nacional – Excelência e lide-
rança na carteira de seguro saúde” e “Exce-

lência e liderança em vendas na carteira de 
previdência privada” demonstra que, para 
vencer, é preciso, como na vida, preparar o 
futuro. A saúde é vital para a longevidade 
com qualidade de vida, assim como a ren-
da para uma vida ativa ao longo do tempo. 
Já o prêmio de “Excelência e Mérito – Me-
lhor desempenho em vendas na carteira de 
capitalização” mostra o acerto da área de 
capitalização em apoiar projetos como a 
prevenção ao câncer de mama e aqueles 
focados na sustentabilidade, como a Fun-
dação SOS Mata Atlântica.

 Com atuação multilinha, oferecendo 
proteção ao patrimônio material e ao mais 
importante deles, que é a vida, o Grupo 
Bradesco Seguros tem longa tradição de 
pioneirismo reforçada por corretores e 
profissionais sempre atentos às demandas 
do mercado. O Grupo reafirma o compro-
misso de continuar buscando, sempre, a 
excelência e a qualidade de seus serviços 
e produtos. 

Duílio Varnier e Adevaldo Calegari Marcos César Scherer e Marcelo Guirão
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Leonardo de Freitas, Duílio Varnier e Marcos Cesar Scherer exibem os cinco troféus conquistados pelo Grupo Bradesco

Marcos César Scherer e Marcelo Guirão Leonardo de Freitas e Marcos Colantonio
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RC Profissional atende 100% das coberturas com limites agregados

EXCELÊNCIA E MÉRITO EM CRESCIMENTO 
NO SEGURO DE RC PROFISSIONAL

Berkley International Brasil

O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional da 
Berkley está entre os produtos premiados no Prêmio Gai-
vota de Ouro. O seguro registrou no ano passado um 
crescimento de 120% em comparação ao ano de 2014, 
resultado de sua ampla adesão junto a diferentes segmen-
tos profissionais do mercado brasileiro. Somente no pri-
meiro semestre de 2016, o aumento foi de 256%. 

O resultado está ligado às ferramentas operacionais 
disponibilizadas pela companhia, que possibilitam emis-
são na ponta e agilizam a comercialização do produto, 
proporcionando a venda em grande escala e facilidade, 
tanto para o corretor de seguros, quanto para o cliente 
final. 

Com um sistema avançado, o seguro atende 100% 
das coberturas com limites agre-
gados, franquias adequadas, além 
de oferecer rapidez nos processos 
de emissão.

A Berkley vem se consolidando 
no mercado segurador como uma 
companhia com grande capacida-
de de inovar e criar soluções indi-
viduais para diferentes segmentos 
profissionais.

Em menos de três anos de ope-
ração, a linha de negócio já possui 
parcerias com associações de ad-
vogados, arquitetos, engenheiros, 
corretores de seguros, contadores, 
entre outras categorias. 

Equipe da Berkley comemora conquista ao lado de Fernando Simões
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Europ Assistance

DESTAQUE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS

Companhia é um dos principais players do segmento

A Europ Assistance Brasil foi umas das companhias ho-
menageadas com o Troféu Gaivota de Ouro 2016 na cate-
goria “Prestação de Serviços de Assistência 24 Horas”. Essa 
é a quarta vez consecutiva que a multinacional conquista 
a premiação, reforçando a excelência de sua atuação em 
serviços de assistência 24 horas. 

Por meio de cerca de 50 clientes corporativos, como 
seguradoras, montadoras, bancos, varejistas e empresas 
de cartões de crédito, a Europ Assistance Brasil realiza o 
atendimento de 17 milhões de brasileiros. O que a coloca 
no patamar dos principais players do segmento de assis-
tência 24 horas do país. 

Para atender com qualidade e agilidade, a companhia 
conta com ampla e qualificada rede credenciada de pres-

tadores de serviços à disposição dos clientes 24 horas por 
dia, em todo o território nacional. No Brasil, são mais de 
seis mil empresas fornecedoras de serviços de reboque, 
socorro mecânico, táxis, chaveiros, eletricistas e encana-
dores, por exemplo. 

Paulo Fogetti, CEO da Europ Assistance no país e Mo-
nica Pessoa, diretora comercial e marketing receberam 
o prêmio em nome da companhia. Foguetti reforça que 
o reconhecimento é resultado do trabalho de todos os 
colaboradores da companhia. “Buscamos juntos a exce-
lência na prestação dos serviços e o desenvolvimento de 
soluções inovadoras para o mercado segurador. O Tro-
féu Gaivota de Ouro é fruto dos esforços de uma equipe 
comprometida que se empenha diariamente”, afirma.

Paulo Fogetti, Osmar Bertacini e Monica Pessoa
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Capemisa Seguradora

MÉRITO EM SEGURO DE VIDA 
E ACIDENTES PESSOAIS

Soluções de proteção sob medida

Proteger o que é importante na vida das pessoas vai 
muito além de segurar apenas o carro, a casa e os móveis. 
A proteção adequada da família e dos colaboradores de 
uma empresa deve fazer parte do planejamento familiar e 
organizacional, respectivamente.

O seguro de vida e acidentes pessoais se encaixa nesse 
contexto, uma vez que proporciona tranquilidade, segu-
rança e bem-estar em todas as etapas da vida pessoal e 
profissional. “As pessoas têm que avaliar que o seguro de 
vida é fundamental. É o que vai garantir proteção financei-
ra da família em caso de imprevistos”, avalia Laerte Lacer-
da, diretor da Capemisa Seguradora.

A companhia possui expertise na comercialização de 

Seguros de Vida e Acidentes Pessoais, oferecendo solu-
ções flexíveis e acessíveis, desenvolvidas sob medida para 
atender às necessidades de empresas de qualquer porte, 
levando em conta o perfil dos colaboradores. Os produ-
tos têm custos, coberturas, benefícios e contratação dife-
renciados. Incluem, ainda, sorteios, programa de descon-
tos e diversos benefícios para serem usufruídos em vida.

Entre os produtos comercializados destacam-se o VIP 
Previdente, VIP Resgatável, VIP Mais e Bilhete Premiável 
para pessoas físicas. Para empresas, a seguradora oferece 
os seguros: CIA, PME, Viva Flex e Vida Eventos. 

Embora o segmento Vida seja o maior entre os de-
mais ramos de seguro, na opinião de Laerte, ainda há 

muito espaço para crescer: “Es-
pecialmente no mercado cor-
porativo”, comenta. Até maio, o 
segmento registrou receita de 
prêmios de R$ 1 bilhão, cresci-
mento de 0,7% em relação ao 
mesmo período do ano ante-
rior, segundo dados da Fede-
ração Nacional de Previdência 
Privada e Vida.

Willian Marques de Aragão representa Capemisa para ganhar premiação 

MATEUS É CORRETOR
ESPECIALISTA NAS 
PEQUENAS E MÉDIAS 
EMPRESAS.

Central de Relacionamento 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 723 30 30 (Demais Localidades)  
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 940 1130 / 0800 723 40 30  
(Atendimento exclusivo para deficientes auditivos e de fala) | Ouvidoria 0800 707 4936

capemisa.com.br |  facebook.com/capemisa.seguradora

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32.

A CAPEMISA
É ESPECIALISTA
EM CRIAR NOVOS
NEGÓCIOS 
PARA O MATEUS.

2SEGURO DE VIDA 
E ACIDENTES PESSOAIS

A PARTIR DE DOIS FUNCIONÁRIOS

Se você quer aumentar as suas vendas, lembre-se 

de que para tudo existe um especialista, e a 

CAPEMISA é especialista em vida. Porque tem 

Seguros de Vida e Acidentes Pessoais criados 

especialmente para cuidar de todos os funcionários 

de uma empresa. Os planos são flexíveis e 

os Serviços de Assistência são adequados às 

necessidades do seu cliente. E você ainda conta 

com uma equipe comercial pronta para te ajudar 

a gerar negócios e aumentar a sua rentabilidade. 

Por isso, na hora da venda confie na segurança e 

na tradição de quem já está há mais de 55 anos 

no mercado desenvolvendo soluções em Seguros, 

Previdência e Capitalização. Conte conosco.

CAPEMISA SEGURADORA.

CLIENTE TRANQUILO, 

VENDA GARANTIDA.
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CVG-SP

DESTAQUE EM FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
EM SEGUROS DE BENEFÍCIOS

Contribuindo com a formação de profissionais

Neste ano, no qual completa 35 anos, o CVG/SP - Clu-
be Vida em Grupo São Paulo se orgulha de, continuamente, 
proporcionar às suas associadas (seguradoras, ressegurado-
ras, corretoras e prestadoras de serviço) e por extensão ao 
mercado de seguros, uma série de serviços que objetivam 
atender às necessidades de formação, especialização e in-
formação, entre outras atividades. 

No mercado de seguros nacional, é a única instituição 
dedicada e segmentada para os ramos de Benefícios, go-
zando do reconhecimento das empresas componentes do 
mercado, associações profissionais e órgãos reguladores se-
curitários, motivo este que permitiu o seu credenciamento 
pela Susep para promover a Certificação Técnica de profis-
sionais desde 2005.

Desde o início de suas atividades, o CVG-SP contribui 
com a formação e/ou especialização de mais de 8 mil pro-
fissionais em diversas especialidades de seus segmentos de 
atuação, além de realizar palestras, seminários e workshops, 
todos dedicados à cultura do seguro, ao intercâmbio profis-
sional e ao incentivo às melhores práticas profissionais.

Vale lembrar que o CVG-SP é uma entidade sem fins lu-
crativos, mantida por suas beneméritas e que seus diretores 
não possuem nenhum tipo de remuneração.

Reinaldo Oliveira, Lúcia Gomes, Fernando Simões e Dilmo Bantim Moreira
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Delloite

DESTAQUE MELHOR CONSULTORIA NACIONAL 
ESPECIALIZADA EM SEGUROS

Deloitte tem visão integrada, multidisciplinar e customizada

Pelo terceiro ano consecutivo, a Deloitte recebe o Prêmio 
Gaivota de Ouro na categoria “Melhor Consultoria Nacional 
Especializada em Seguros”. Reconhecida pela alta qualidade 
de seus serviços, a Deloitte apoia as empresas da indústria 
de seguros e instituições financeiras por meio de uma abor-
dagem multidisciplinar, com soluções alinhadas às principais 
necessidades do mercado. 

Seus serviços e metodologias próprias são voltados a 
projetos de gestão de riscos, auditoria de sistemas, otimiza-
ção e implantação de processos, analytics, telemática e ou-
tros serviços. 

Presente no Brasil desde 1911, a empresa conta com uma 
equipe composta por 5.500 profissionais, entre os quais, 220 
são especializados em Seguros, Previdência, Capitalização e 
Resseguros, e atuam conectados a uma rede internacional 
de especialistas distribuídos em mais de 150 países. Atuan-
do em um setor desafiador e em constante transformação, 
a Deloitte destaca-se no mercado segurador por garantir a 
seus clientes uma visão integrada, multidisciplinar e custo-
mizada, com base em sua experiência e excelência na atua-
ção em áreas como as de Consultoria, Auditoria, Consultoria 
Tributária, Financial Advisory e Outsourcing. 

Elias Zoghbi, Osmar Bertacini e Renata Galdino

20 www.planetaseguro.com.br
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Líderes impactam mercados 
A transformação do Brasil 
começa na sua empresa 
 
A Deloitte, mais uma vez apontada como a melhor consultoria  
nacional especializada em seguros pelo “Prêmio Gaivota de Ouro”,  
está pronta para ajudar as organizações do setor a construir e explorar 
oportunidades emergentes. Uma nova etapa de desenvolvimento está 
para começar no País e a velocidade dessa transformação depende 
de todos. Nós renovamos, mais do que nunca, o propósito de gerar 
impactos positivos para os clientes, nossos profissionais e a sociedade. 
 
 
www.deloitte.com.br 
#impactthatmatters
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Icatu Seguros

EXCELÊNCIA E MÉRITO EM SEGURO 
DE VIDA E FUNDOS DE PENSÃO

Crescimento em previdência e em seguros de vida

O grupo Icatu Seguros alcançou faturamento de R$ 3,2 
bilhões em 2015, aumento de 18% em relação ao ano an-
terior. Já o lucro líquido foi de R$ 216,5, em linha com os 
R$ 215 milhões registrados em 2014. A soma dos resulta-
dos das operações de Seguros, Capitalização e Previdência 
Complementar chegou a R$ 475,5 milhões, crescimento 
de 27% em relação ao ano passado. A companhia chegou 
ao final de 2015 com R$ 18 bilhões em ativos sob gestão.

 O patrimônio líquido da Icatu Seguros atingiu R$ 858,6 
milhões em 2015, após distribuição de R$ 100 milhões em 
dividendos. Com uma sólida posição financeira, a segura-
dora fechou o ano com aproximadamente R$ 332 milhões 
em volume de ativos livres. “Investimos muito em tecnolo-
gia, o que nos deu flexibilidade e agilidade para aproveitar 
as oportunidades de negócios. Também reforçamos nos-
sas equipes para assegurar a qualidade dos nossos produ-
tos e serviços diante do crescimento da empresa”, afirma 
Luciano Snel, presidente da companhia. 

Sobre 2016, o executivo comenta: “Sabemos dos de-
safios de mais um ano com contexto econômico incerto, 
mas continuamos focados no enorme potencial do nosso 
segmento. Nossa meta é continuar crescendo em todas as 
linhas de negócios”. 

 O faturamento da companhia no segmento de segu-
ros de pessoas atingiu R$ 1,4 bilhão no ano, crescimento 

de 12% em relação a 2014. Destaque para o índice de 
sinistralidade, que apresentou uma redução de 4 pontos 
percentuais, reflexo do aprimoramento contínuo da me-
todologia de subscrição de riscos e controle das carteiras.

Em previdência aberta, a captação líquida (entradas – 
saídas) cresceu 40%, chegando a mais de R$ 900 milhões. 
A seguradora atingiu cerca de R$ 9,5 bilhões em reservas 
de previdência, crescimento de 21% comparado ao ano 
anterior. Já o segmento de capitalização alcançou R$ 1,9 
bilhão em provisões técnicas, crescimento de 14% em re-
lação ao ano passado. A empresa distribuiu aos clientes 
na forma de sorteios o montante de R$ 35,4 milhões.

Silas Kasahaya sobe ao palco para receber troféu de Pedro Barbato Filho 

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.

Conheça 5 razões para você contratar um Seguro de Vida.

Você já parou  
para pensar em 
como vai ficar  
a sua família
caso aconteça  
algum imprevisto  
com você?

1 Protege a qualidade de vida dos seus familiares.
2 Possibilita a continuidade dos estudos dos filhos.
3 Auxilia na quitação de dívidas de longo prazo.
4 Protege sua renda contra invalidez.
5 Custeia despesas com funeral e inventário.

ESPECIALISTA NO QUE TEM VALOR PRA VOCÊ

www.icatuseguros.com.br
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Nortix Tecnologia da Informação

DESTAQUE EM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DE COMBATE 
à FRAUDE E REDUÇÃO DE RISCOS EM OPERAÇÕES VEICULARES

Soluções Nortix possibilitam melhores decisões de negócios

A Nortix é uma empresa de prestação de serviços para 
o mercado automotivo, com foco no combate à fraude e 
redução de riscos nas transações veiculares. As soluções 
Nortix possibilitam melhores decisões de negócios, re-
duzindo a exposição das empresas e trazendo impacto 
positivo nos resultados financeiros.

A qualidade dos dados, a procedência das informa-
ções, a atualização permanente e a estabilidade sistê-
mica são diferenciais Nortix, amplamente reconhecidos 
pelo mercado segurador, e objeto de destaque na pre-
miação “Gaivota de Ouro 2016”.  

A Nortix possui certificação ISO 9001:2008 e traba-
lha com ambiente de alta disponibilidade e data-centers 
externos com garantias de contingência, qualidade, se-
gurança e desempenho, 24 horas por dia, 7 dias por se-
mana. Todos os produtos Nortix possuem registro no  
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 

A empresa destaca o Decodificador de Chassi Nortix, 
líder de vendas que permite que as seguradoras realizem 
a interpretação do número do chassi, conforme o corres-
pondente padrão de fábrica da montadora. O número 
do chassi é a informação com maior incidência de erros 
na composição da apólice e nos dados do veículo. Esses 
erros podem ser de digitação, ou provocados delibera-
damente, e causam grandes perdas para as seguradoras.

A decodificação de chassi é uma alternativa de verifi-
cação de baixo custo, que pode ser aplicada sobre todos 
os veículos que ingressam na Seguradora, visando redu-
zir os riscos, e as perdas associadas aos mesmos, e, com 
isso, aumentar os lucros.

A decodificação é realizada através de algoritmos 
próprios, tornando desnecessária a consulta à bases ex-
ternas como Detran’s ou Denatran.

Segundo a empresa, o volume de fraudes detectadas 
pelo Decodificador de Chassi no ano de 2014 foi R$ 29 
milhões. Em 2015, esse volume dobrou para R$ 58 mi-
lhões. No primeiro semestre de 2016, houve um cresci-
mento de 28% em relação ao mesmo período de 2015. 
Esses totais equivalem ao valor dos veículos que foram 
submetidos somente ao produto e tinham irregularida-
des comprovadas. 

Marcos Souza, Marcelo Guirão e Artur Giansante
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GBOEX

DESTAQUE NO SEGMENTO EAPC - ENTIDADE ABERTA DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SEM FINS LUCRATIVOS

Entidade tem grande representatividade no mercado previdenciário

Presente no mercado há 103 anos, o GBOEX caracteri-
za-se por ser uma das maiores e mais dinâmicas Entidades 
Abertas de Previdência Complementar Sem Fins Lucrati-
vos do Brasil, além de possuir grande representatividade 
no mercado previdenciário, sendo reconhecida como uma 
das mais tradicionais e sólidas no segmento em que atua. 

Em 2015, o GBOEX realizou o pagamento de mais de 
R$ 196 milhões em benefícios e a receita de planos acu-
mulada ficou em torno de R$ 245 milhões. Todos esses 
dados mostram que a entidade se mantém ativa e com 
grande potencial para crescer ainda mais. 

“Esse reconhecimento, o qual novamente estamos 

sendo agraciados, faz com que nos sintamos estimulados. 
É sempre um momento de muita alegria para a Entidade 
ser constantemente reconhecida pelo seu desempenho. 
Reforçando assim o excelente trabalho que está sendo 
realizado por todos”, destaca Ilton Oliveira, diretor-presi-
dente da diretoria Executiva da empresa.

O GBOEX destaca que o sucesso é fruto da sinergia 
existente entre seus associados, corretores de seguros, 
empresas parceiras, colaboradores e imprensa. Ainda 
para 2016, a empresa terá novidades e estima crescimen-
to na ordem de 3% a 5% na receita de contribuições, em 
relação a 2015. 

Marco Antônio Mattos, Marcos Colantonio e Fernando Antônio de Araújo



UMA CONQUISTA QUE 
REFLETE O NOSSO CUIDADO 

COM MUITAS VIDAS.

0800.541.2483  |  www.gboex.com.br

GBOEX: Excelência em EAPC
Entidade Aberta de Previdência

Complementar Sem Fins Lucrativos.

Troféu Gaivota 
de Ouro 2016. 

Há 103 anos o GBOEX se dedica a cuidar do futuro de 
milhares de famílias.E novamente, recebe com orgulho o 

reconhecimento de que Tradição, Solidez e Segurança 
são o caminho certo para seguir, pensando sempre 

no amanhã de nossos associados e corretores.
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GTI Solution

DESTAQUE - SOLUÇÃO INOVADORA 
EM TECNOLOGIA PARA SEGUROS DE AFFINITIES

Produtos GTI facilitam a venda de seguros Affinities/Massificados

Os produtos desenvolvidos pela GTI facilitam a 
adequação das seguradoras para a venda de Segu-
ros Affinities/Massificados. A plataforma recebe as 
informações emitidas pelo cliente no ato da compra, 
permite que sejam agregados eventuais dados fal-
tantes e preenche de forma automática o sistema de 
emissão, sem necessidade de intervenção da área 
de Operações. 

Toda a massa de venda é enviada pelos parceiros 
das seguradoras em diversos formatos e são tratadas, 
validadas e incluídas pelo Sistema Massificado GTI 
WEB. O tratamento das informações traz mais agi-
lidades no fluxo comercial dos negócios com a rede 
varejista.

Esse recurso desenvolvido pela equipe da GTI Solu-
tion customizou diversas regras de negócios das segu-
radoras e suas redes de parceiros. O sistema é voltado 
para o recebimento e tratamento das informações geradas 
no mercado de varejo, que comercializam produtos como: 
Seguro Garantia, Seguro Prestamista, Roubo e Furto, Segu-
ro PET, Seguro Viagem, Seguro Residência, entre outros.

Diversas pesquisas e estudos demonstram o cresci-
mento do mercado de seguro massificado, o que indicam 
grande potencial. Estimativas apontam que os massificados 
representam hoje 12% do total do mercado segurador no 
Brasil. Com foco em Seguros Affinities/Massificados, a em-
presa ampliou sua participação nesse segmento de mer-
cado, a partir de uma plataforma mais eficiente para trata-
mento de dados.

A GTI Solution é uma empresa de Tecnologia da Infor-

mação e integradora de soluções aplicadas ao negócio de 
seus clientes, para que tenham mais tempo para atuar com 
foco em suas áreas de negócios. Para que isso aconteça, a 
empresa conta com uma equipe composta pelos melhores 
profissionais do mercado, altamente capacitados em mo-
delagem de processos de negócios, de gestão e aplicação 
de tecnologia.

“Personalizamos nossos Sistemas de Seguros Affi-
nities/Massificados de acordo com a identidade e ne-
cessidade de cada Seguradora, Corretor ou Varejistas/
Representantes de Vendas. A parceria com o mercado 
segurador é o diferencial do nosso trabalho”, comenta 
Luiz Gil Andrade, diretor da GTI.

Luiz Gil Andrade recebe o prêmio de Gabriela Grolla Freitas
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HDI Seguros

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO SEGURADO 
COM O SERVIÇO DE BATE-PRONTO FIXO E MÓVEL

HDI Bate-pronto é sinônimo de excelência no atendimento

As centrais Bate-pronto da HDI Seguros, empresa do 
grupo alemão Talanx, são um dos principais diferencias 
oferecidos pela companhia aos segurados. Com nota 9,6 
na média da avaliação dos usuários, os locais permitem 
que os clientes realizem a abertura do sinistro em cerca 
de 30 minutos.

A primeira dessas unidades foi inaugurada na cidade 
de Blumenau (SC), em 2003, e, hoje, a companhia já dispo-
nibiliza 51 Bate-prontos que estão espalhados pelo país. 

Em 2016, as centrais atingiram a marca de um milhão de 
atendimentos, o que equivale a 56% dos processos de 
abertura de sinistro de toda a seguradora.

Além disso, a HDI também disponibiliza os servi-
ços do Bate-pronto móvel, iniciativa que é pioneira 
no mercado. Lançada em 2014, a van é equipada para 
agilizar os processos de abertura de sinistro com a 
mesma eficiência encontrada nas centrais fixas. As seis 
unidades móveis circulam por todos os Estados e são 

posicionadas em locais com 
demanda sazonal.

Quinta maior seguradora 
automotiva do país, de acor-
do com a Superintendência 
de Seguros Privados (Susep), a 
HDI Seguros opera primordial-
mente nas carteiras de seguros 
massificados de automóvel e 
de residência. Com mais de 
1,85 milhão de veículos em 
carteira, a seguradora possui 
55 filiais, 15 escritórios comer-
ciais e uma equipe com mais 
de 1.400 colaboradores.

Marcelo Cerqueira recebe o prêmio de Marcos Colantonio
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Omint Saúde

EXCELÊNCIA EM VENDAS E NO ATENDIMENTO 
DE PLANOS DE SAÚDE PARA AS CLASSES A E B

Operadora é líder de mercado no segmento de alto padrão

A operadora de saúde Omint conquista o Troféu Gai-
vota de Ouro na categoria “Excelência em Vendas e no 
Atendimento de Planos de Saúde para as Classes A e B”. 
Desde que chegou ao país em 1980, o Grupo Omint, fun-
dado em 1967 pelo grupo empresarial Villa Larroudet, na 
Argentina, se destacou pela excelência em serviços e aten-
dimento. Desenvolveu o primeiro plano de saúde voltado 
para o segmento de alto padrão e hoje é líder de mercado 
neste segmento, com a Omint Saúde.

Seus planos são dirigidos à alta administração de gran-
des companhias, tendo se transformado 
ao longo dos últimos anos em objeto de 
desejo no pacote de benefícios ofereci-
dos na contratação de diretores e presi-
dentes.

Para disputar este segmento, a Omint 
criou uma série de diferenciais e serviços 
exclusivos aos clientes. A rede de médi-
cos credenciados, por exemplo, contem-
pla grandes nomes da medicina brasilei-
ra. Na Omint, o cliente pode se consultar 
com mais de 700 especialistas renoma-
dos e a autorização para internação e 
realização de procedimentos cirúrgicos 

é emitida em até 6 horas dependendo da urgência do 
caso. Além disso, oferece planos em que o reembolso de 
consultas feitas fora da rede credenciada sai em 24 horas, 
sendo depositado na conta corrente do associado.

 A Omint criou um amplo leque de ações e progra-
mas para atuar na prevenção de saúde nas empresas e 
melhorar a qualidade de vida dos associados do plano. 
Carro-chefe destas ações foi a criação do Núcleo de Saú-
de e Prevenção, que coordena o Programa de Promoção 
de Saúde.

Renata Varanda é premiada por Dilmo Bantin Moreira
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Korsa Corretora de Seguros

DESTAQUE CORRETORA NACIONAL E INTERNACIONAL 
EM SEGURO DE TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE RISCO

Expertise global somada ao conhecimento do mercado nacional

Fundada em 1994, com matriz no Rio de Janeiro (RJ) 
e escritórios pelo Brasil, a Korsa é uma empresa espe-
cializada em seguros, consultoria e gerenciamento de 
risco, com forte presença nos setores de Transporte, Lo-
gística e Armazenagem.  

“Ofertamos aos nossos clientes produtos e serviços 
de primeira linha, com soluções inovadoras mesmo que 
o risco seja complexo. Com isso geramos ganhos sig-
nificativos e melhor proteção de ativos”, ressalta James 

Theorodo, presidente da companhia. 
Um ponto que merece destaque é que a Korsa re-

presenta no Brasil algumas das maiores empresas de 
seguros do mundo, como a americana BB&T (5ª maior 
corretora de seguros do mundo e especialista em O&G 
e Energy), a Empremedia, entre as maiores de Portu-
gal e a Uniba, presente em 124 países. De acordo com 
Theodoro, isso trouxe expertise global à Korsa, que se 
somou ao grande conhecimento que temos do merca-

do nacional.
 “A notícia de que fomos 

agraciados, pela segunda vez 
consecutiva, com o Prêmio 
Gaivota de Ouro nos deixou 
extremamente felizes! Esse re-
conhecimento do mercado é 
importante porque, entre ou-
tras coisas, demostra que es-
tamos sendo percebidos como 
uma empresa com grande ca-
pacidade de atendimento e 
nos motiva a continuar cada 
vez mais fazendo jus ao nosso 
lema: ‘somos amoladores de 
faca’”, comenta James. 

James Theodoro recebe troféu de César Bertacini
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Liberty Seguros

EXCELÊNCIA E MÉRITO - MELHOR DESEMPENHO 
EM SEGURO EMPRESARIAL

Foco no segmento de pequenos empreendedores

A Liberty Seguros atua no mercado brasileiro desde 
1996 e está entre os dez maiores grupos seguradores do 
país. Com prêmios de R$ 2,7 bilhões e uma carteira com 
mais de 1,4 milhão de segurados, tem cerca de 1,8 mil 
funcionários, em 69 filiais em todo Brasil. 

A companhia tem um grande foco no segmento de 
pequenos empreendedores, por isso, investe constante-
mente na customização de coberturas e assistências para 
seus clientes. É pioneira no desenvolvimento de seguros 

patrimoniais para pequenas empresas, oferecendo co-
berturas diferenciadas para segmentos como pet shops, 
cabelereiros, hotéis e restaurantes. 

Os produtos foram criados com base em pesquisas 
realizadas com clientes de diversos setores. O seguro ga-
rante a sustentabilidade do negócio. Além de proteger o 
patrimônio do proprietário, o produto oferece cobertu-
ras de responsabilidade civil, que garante indenização a 
prejuízos causados à terceiros. O empresário enxerga seu 

negócio quando lê a apólice de 
seguro.

Para conseguir oferecer so-
luções de seguros adequadas, 
a companhia tem que entender 
a operação de cada segurado 
como um todo, desde a entra-
da da matéria-prima, armaze-
namento, sistemas protecionais 
e de que forma um acidente 
afetaria a operação da empre-
sa, por quanto tempo e se há 
algum plano de contingência e 
emergência.

Erílio Lucena, Rosemary Herzka e Marcelo Guirão
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Pan Seguros

EXCELÊNCIA E CRESCIMENTO EM VENDAS 
NOS PRODUTOS VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS

Desenvolvimento de produtos sustentados por 4 pilares

A PAN Seguros acredita que os diferenciais nos pro-
dutos Vida em Grupo e Acidentes Pessoais, reconhecidos 
no XVI Prêmio Mercado de Seguros - Troféu Gaivota de 
Ouro 2016, estejam sustentados por quatro pilares. São 
eles: Produtos: são desenvolvidos produtos simples, com 
coberturas e precificação adequadas às necessidades dos 
clientes. São em geral produtos de fácil entendimento e 
contratação simplificada, para quem compra e para quem 
oferta. Também investem em comunicação (clara e objeti-
va), além de ampla divulgação. 

Canais de distribuição é outro pilar. A companhia in-
veste nos diferentes canais de vendas, desenvolvimen-
to de profissionais para oferta adequada de produtos, 
com incentivos diferenciados e processos customiza-
dos. Implantação de ações de marketing, treinamentos 
e conhecimento nos diferentes meios e 
canais de oferta.

Tecnologia é o terceiro alicerce. São 
desenvolvidas ferramentas de vendas 
que contemplam inteligência e inte-
gração com os sistemas dos vários par-
ceiros comerciais. A plataforma conta 
com diferentes módulos como vendas, 
emissão e cobrança, além de captura e 

atualização de dados cadastrais.
Um importante diferencial que vale ser destacado é o 

processo de cobrança. Neste sentido, a companhia tem 
convênios bancários para débito automático em conta 
corrente, cartão de crédito, cartões regionais e cartões 
private label. Além de cobrança via boleto bancário, dan-
do assim ampla capilaridade para parceiros corretores, 
varejo, correspondentes, entre outros.

“Esta premiação significa que estamos no caminho 
correto ao investir em pessoas, tecnologia, ferramentas 
de gestão e fazer diferente, apostando em soluções ino-
vadoras para clientes e parceiros. Nossa equipe trabalha 
diariamente para entregar os melhores seguros com um 
atendimento de excelência para o brasileiro”, ressalta 
Evandro Batistini, diretor Comercial da PAN Seguros.

Evandro Batistini recebe troféu de Dilmo Bantim Moreira
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QBE Brasil Seguros

EXCELÊNCIA EMPRESA LÍDER NO BRASIL 
EM SEGURO VIAGEM

Modelo de negócios que valoriza o relacionamento com parceiros

A QBE Brasil Seguros faturou pelo segundo ano con-
secutivo o troféu Gaivota de Ouro na categoria melhor 
seguradora no setor viagem. Atuando no segmento 
desde 2006, a QBE hoje é líder do mercado brasileiro, 
com mais de 50% de market share, graças a um produto 
completo e um modelo de negócios que valoriza o rela-
cionamento com seus parceiros. 

O seguro viagem da QBE é um produto flexível que 
pode ser adaptado às necessidades de cada parceiro, 
com coberturas diferenciadas como: seguro contra rou-
bo de portáteis durante a viagem, cancelamento de via-

gem plus reason e atendimento cashless. O diretor de 
afinidades Pedro Gutemberg recebeu o troféu e come-
morou mais uma conquista com a sua equipe!

A QBE é a maior seguradora australiana e umas das 
maiores do mundo. Presente em 37 países, conta com 
mais de 14,5 mil colaboradores ao redor do mundo. 
No Brasil desde 2001, a companhia é especialista em 
seguros individuais e corporativos. Além de ser líder 
em seguro viagem, a QBE é referência no segmento 
de afinidades, com um amplo portfólio de produtos, 
como: seguro auto, proteção financeira, roubo e furto 

com quebra de smartphones, garan-
tia estendida e seguro para pets.

No segmento corporate, destaca-
-se o QBE MAX, produto para equi-
pamentos pesados de mineração e 
construção e o Seguro de Transporte. 
Recentemente, a seguradora ampliou 
sua linha corporativa com o Property, 
Cédito Comercial, RC, D&O e E&O. 
A QBE busca ser a seguradora que 
constrói as mais fortes parcerias com 
seus clientes, fazendo a diferença em 
cada nicho de atuação.

Pedro Gutemberg exibe prêmio ao lado de Adevaldo Calegari

Nós criamos soluções de seguro

É possível explorar o mundo sem limites. Com o Seguro Viagem da QBE, 
você conta com uma proteção completa para qualquer necessidade 
ou situação. São coberturas como cancelamento de voo, interrupção 
de viagem, extravio e danos de bagagem, roubo e furto de portáteis, 
cancelamento de Viagem Plus Reason, despesas médicas e odontológicas. 
É possível QBE. Acesse qbe.com.br e saiba mais. Consulte seu corretor 
ou agente de viagem!

“se o meu v�  
f�  c� c� ado, não t� ei 
p� ocupaçõ� .”

AF AN Viagem 21x28.indd   1 8/15/16   12:05 PM
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Sancor Seguros

EXCELÊNCIA E CRESCIMENTO EM VENDAS 
NOS SEGUROS VIDA INDIVIDUAL E RISCOS RURAIS

Portfólio de produtos voltado exclusivamente ao mercado brasileiro

A argentina Sancor Seguros iniciou suas atividades 
no Brasil em abril de 2013, e na cidade de Maringá (PR) 
fixou sua matriz. No ano seguinte de atuação inaugurou 
outras duas unidades dentro do Estado, nas cidades de 
Curitiba e Londrina. Dando continuidade ao seu proces-
so de crescimento no território brasileiro, expandiu sua 
cobertura geográfica através de filiais em: Blumenau 
(SC), Porto Alegre (RS) e Cascavel (PR). E, em setembro 
de 2016, instala sua primeira filial no estado de Minas 

Gerais, na cidade de Uberlândia.
Hoje, conta com um portfólio de produtos pensa-

dos exclusivamente para o mercado brasileiro, com 
apólices de seguros que dão garantia a Pessoas, com 
Seguros de Vida e Seguros de Automóveis. Patrimô-
nios, com coberturas empresariais e de condomínios, 
além dos Seguros Agropecuários, desenvolvidos para 
dar mais segurança àws propriedades e produções ru-
rais, e tranquilidade ao homem do campo.

Criado em 1945, em Sunchales, pro-
víncia de Santa Fé, Argentina, expandiu-
-se pela América levando a experiência 
e os valores que a consagraram como o 
maior e mais importante Grupo Segurador 
daquele país. Com escritórios espalhados 
pela Argentina, Paraguai, Uruguai, Esta-
dos Unidos e Brasil, o grupo engloba 10 
empresas, entre seguradora de riscos do 
trabalho, de medicina privada, ressegu-
radora, Centro de Inovação Empresarial 
e Social, dentre outras. Possui 2.500 fun-
cionários, 5.400 corretores, 480 corretoras 
associadas, 50 escritórios próprios e mais 
de 3 milhões de segurados. 

Leandro Poretti recebe premiação de Adevaldo Calegari
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Sulamérica Seguros

EXCELÊNCIA MELHOR DESEMPENHO EM VENDAS NA CARTEIRA 
DE SEGURO CONDOMÍNIO, RISCOS RURAIS E HABITACIONAIS

Investimento contínuo em soluções de seguros patrimoniais

A SulAmérica, maior seguradora independente do 
país, foi destaque na categoria “Excelência Melhor De-
sempenho em Seguro Condomínio, Riscos Rurais e Riscos 
Habitacionais”. Na ocasião, a companhia foi representada 
pela equipe comercial da Regional São Paulo Capital da 
seguradora.

“O Troféu Gaivota de Ouro tem grande relevância no 
mercado brasileiro de seguros. Por isso, este é um reco-
nhecimento muito significativo para a SulAmérica, que 
tem investido continuamente no desenvolvimento de so-
luções de seguros patrimoniais inovadores e adequados 
às necessidades dos clientes. Uma premiação como esta 

reforça a assertividade da nossa estratégia de negócios”, 
afirma o vice-presidente de Autos e Massificados da se-
guradora, Eduardo Dal Ri.

A SulAmérica é a maior seguradora independente 
do Brasil, com uma rede de distribuição de mais de 30 
mil corretores independentes, cerca de 5,3 mil funcio-
nários, mais de 7 milhões de clientes e receitas totais 
de R$ 17,4 bilhões.

Líder de mercado, o SulAmérica Garantia de Aluguel 
possui 55% de market share e é pioneiro entre as soluções 
de caução com título. O produto substitui com vantagens 
o fiador e a caução por depósito bancário, com segurança 

e sem burocracia.
Já o Seguro Residencial SulAmérica, outro 

produto que contribuiu para o desempenho da 
companhia na premiação, oferece mais prote-
ção, comodidade e facilidade para o segurado 
e sua família. 

Para deixar esse portfólio ainda mais completo, 
a companhia investe no aprimoramento constante 
de serviços. Recentemente, incluiu na cobertura, a 
inspeção gratuita residencial contra o Aedes ae-
gypti. Além disso, são mais de 10 coberturas e mais 
de 40 serviços de Assistência 24 horas.

Marco Schiabel, Antonio Camano, Sérgio Guedes, Sérgio de Azevedo Redó, José Izamau Melo e Daniel de Almeida
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Ituran Brasil

DESTAQUE EMPRESA LÍDER EM RASTREAMENTO, LOCALIZAÇÃO, 
BLOQUEIO E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS

Mais de 50 mil veículos recuperados no Brasil desde 2000

A Ituran é uma multinacional israelense que atua no 
Brasil e em outros países, como Israel, Estados Unidos e 
Argentina oferecendo produtos para a proteção contra 
roubo e furto de veículos, cargas e frotas, entre outros. 
No mercado brasileiro, a companhia se destaca graças aos 
significativos resultados e índices imbatíveis de eficiência. 

Além disso, a Ituran tem trazido soluções e alternati-
vas aos corretores de seguros. Graças a esse trabalho, ela 
cresce continuamente e, hoje conta com mais de 400 mil 
clientes ativos e já ultrapassou 50 mil veículos recuperados 
desde o início das operações no Brasil em 2000, o que 
equivale a um patrimônio aproximado de R$ 2,5 bilhões. 

Todo esse trabalho rendeu à empresa, o Troféu Gai-
vota de Ouro como Destaque das Empresas Prestadoras 
de Serviços nas áreas de Rastreamento, Localização, Blo-
queio e Monitoramento de Veículos, premiação que vem 
recebendo há mais de 10 anos. 

Uma das soluções apresentadas ao mercado brasi-
leiro é o Ituran com Seguros, um Auto Simplificado com 
cobertura de Roubo/Furto/Incêndio e 5 acionamentos 
de Assistência 24 horas, com prêmio anual até 70% 
mais barato do que um seguro compreensivo. “Trata-
-se de uma excelente opção para o corretor de seguros 
oferecer ao seu cliente e que possibilita um aumento 

da taxa de conversão na sua carteira e ganhos 
bem atrativos”, ressalta o diretor comercial Ro-
berto Posternak.  

Outra novidade que deve impulsionar ain-
da mais o crescimento da empresa no Brasil é a 
ampliação de suas parceiras com assessorias de 
seguro. “A empresa dispõe hoje de uma base de 
mais de três mil corretores cadastrados e, com 
essas parcerias, atingiremos novos corretores. É 
um movimento importante de negócios que, di-
retamente, traz benefícios para todos os envolvi-
dos”, ressalta.

Roberto Posternak recebe Gaivota de Ouro de César Bertacini
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Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos

EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Reconhecida como umas das melhores empresas para se trabalhar

Para o Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos, 
o primeiro semestre de 2016 foi marcado por conquistas 
importantes, fruto de ações bem-sucedidas, planejadas e 
executadas ao longo dos últimos anos.

Neste período, a instituição foi novamente reconhe-
cida como uma das Melhores Empresas para Trabalhar - 
GPTW, no segmento da Saúde. “Fazer parte pelo terceiro 
ano consecutivo deste ranking nos deixou muito honrados 
e nos dá ainda mais ânimo para continuar implementan-
do práticas bem-sucedidas em Recursos Humanos, além 
de reiterar o compromisso com a valorização de nossos 

profissionais”, comemora o Dr. Antoninho Sanfins Arnoni.
Com relação ao investimento em novas tecnologias, 

estão focados em promover a integração de todo o siste-
ma de gestão do hospital, ou seja, ao aprimoramento da 
qualidade dos serviços prestados aos pacientes. De forma 
que todas as áreas do Hospital “se conversem” e o pa-
ciente não sinta diferença entre esses setores. 

Outra conquista da instituição neste primeiro semes-
tre foi a modernização do Centro Médico de Especiali-
dades, com recursos para serem utilizados por pacientes, 
médicos e funcionários. Neste espaço totalmente refor-

mulado, há capacidade para atender cerca de 19 
mil consultas e realizar mais de 120 mil exames 
– em 50 especialidades médicas – por mês. Tudo 
com o que há de mais moderno em termos de 
conforto, tecnologia e praticidade. 

“Ao longo de todo o ano de 2016, a institui-
ção está 100% focada em oferecer aos pacientes 
o melhor e o mais qualificado atendimento e às 
equipes médicas as ferramentas mais adequadas 
para desenvolverem seus trabalhos com assertivi-
dade e tecnologia de ponta”, complementam os 
executivos.

Dario Ferreira Neto, Pedro Barbato e Dr. Antoninho Sanfins Arnoni
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ComplexoHospitalarEV Hospital_EV HospitalEVRedes sociais:

TODO CUIDADO QUE VOCÊ PRECISA EM UM SÓ LUGAR.
• Mais de 50 especialidades atendidas • Pronto-socorro 24 horas, adulto 
e infantil • Moderníssimo centro cirúrgico • Centro de diagnósticos de 
última geração • Laboratórios de análises clínicas e anatomia patológica  
• Hemodiálise e quimioterapia • Hospital Dia • Hotelaria hospitalar 
premium • Restaurante, coffee shop, Banco Dia e Noite • UTI pediátrica  
• Hotelaria kids • Estacionamento e heliponto • Atendimento aos 
principais convênios • Inovação em gestão, sistemas e equipamentos.

Certificação máxima dada 
aos hospitais que adotam as 
melhores práticas de 
qualidade e assistência, 
aliadas à gestão integrada.

Pelo 5º ano consecutivo, 
entre as melhores 
empresas para trabalhar, 
segundo levantamento 
da Revista Época.

A medicina avança em
vários centros mundiais.

maiores avanços em um só lugar.
O que nós fazemos é reunir os

R. Borges Lagoa, 1.450 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 5080-4000
www.hospitaledmundovasconcelos.com.br
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Porto Seguro

EXCELÊNCIA E MÉRITO - MELHOR EMPRESA 
EM AUTO, RESIDENCIAL E FIANÇA LOCATÍCIA

Companhia Conquista três troféus Gaivota de Ouro

Contemplada em três categorias este ano, a Porto 
Seguro oferece uma ampla gama de seguros e serviços, 
como: automóvel, residencial, soluções para locação, 
vida e previdência, entre outros.

O Porto Seguro Auto, por exemplo, se destaca por 
oferecer diversos benefícios que vão além da cobertu-
ra tradicional de automóvel, como serviços residenciais 
de linha branca, linha básica, eletricista, encanador, entre 
outros, visando proporcionar mais comodidade ao se-
gurado. Além disso, o produto conta com mais de 270 
Centros Automotivos, localizados em todo o país, que 
oferecem a segurados e não segurados serviços para a 
manutenção e revisão do carro, como alinhamento, ba-
lanceamento, troca de óleo, revisão de freio, limpeza de 
ar-condicionado. 

Já o Porto Seguro Aluguel, é reconhecido como uma 
opção de seguro que, além de eliminar a busca do inqui-
lino por um fiador, oferece facilidades a todos os envolvi-
dos no processo de locação. Com a contratação do Porto 
Seguro Aluguel, os inquilinos possuem vantagens, como 
serviços emergenciais gratuitos para a residência, acesso 

ao clube de descontos da Porto Seguro, possibilidade 
de parcelamento do prêmio e descontos em transpor-
tadoras conveniadas para fazer a mudança. Aos proprie-
tários dos imóveis locados, garante o recebimento dos 
aluguéis mensais e diversas coberturas opcionais, como 
encargos mensais, danos ao imóvel, pintura interna e ex-
terna, além do acesso ao clube de descontos da Porto 
Seguro.

O Seguro Residencial possui coberturas que vão das 
básicas às mais completas, com serviços que incluem 
desde reparos hidráulicos, passando por conserto de 
máquinas de lavar até serviços para animais de estima-
ção. Dentre os produtos oferecidos está o Seguro Resi-
dencial Simplificado, que possui um preço acessível, o 
Seguro Residência Habitual e o Seguro Apartamentos, 
que contêm garantias para incêndio; danos elétricos; 
roubo; entre outras coberturas; o Seguro Residência Pre-
mium, que possui garantias com o objetivo de oferecer 
proteção mais adequada a casas e apartamentos e o Se-
guro Residência Veraneio, que leva comodidade e tran-
quilidade ao proprietário de casas de praia ou de campo. 

Jaime Soares e Osmar Bertacini Antonio Santos e Dilmo Bantim Moreira
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Tokio Marine Seguradora

EXCELÊNCIA E CRESCIMENTO NA CARTEIRA RC GERAL
Reconhecida pelo mercado por sua excelência e produtividade

A Tokio Marine conquistou o “Troféu Gaivota de 
Ouro”, na categoria “Excelência em Crescimento e Produ-
tividade na carteira de Responsabilidade Civil (RC) Geral”. 
Com excelente desempenho, a empresa tem se destaca-
do no ramo de RC Geral. Nos últimos 12 meses, a Com-
panhia registrou crescimento de 46,8% em comparação 
com o mesmo período do ano anterior, aumento muito 
superior à média do mercado, que foi de 5%. 

“Os resultados mostram o quanto a Tokio Marine vem 
investindo e sendo reconhecida pelo mercado por sua 
excelência e produtividade. Além de desenvolver novos 
produtos e melhorar o nível competitividade de outros, 
temos uma equipe muito qualificada na área de RC, o que 
são diferenciais importantes para a nossa performance”, 
afirma o diretor Comercial Nacional Varejo, João Luiz de 
Lima, presente na premiação. O executivo ainda desta-
ca que o bom desempenho da Seguradora está ligado 
à oferta de produtos diversificados e ao relacionamento 
estreito com Corretores e Assessorias em todo o Brasil. 

A Tokio Marine Seguradora S.A. é uma das maiores 
seguradoras do Brasil e do mundo. É subsidiária da Tokio 
Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitá-
rio japonês. Fundada em 1879, possui operações em 38 
países e tem sua matriz mundial localizada em Tóquio, 
no Japão. No Brasil desde 1959, a companhia coloca à 
disposição do mercado brasileiro um amplo leque de so-

luções para Clientes Pessoa Física e Jurídica, por meio de 
uma estrutura com 72 unidades de negócios, incluindo 
sucursais e escritórios em todo o país. 

O portfólio de Produtos Massificados contempla os 
seguros de Automóvel, Frotas, Residencial, Condomínio 
e Equipamentos, além dos seguros de Vida, Acidentes 
Pessoais e Prestamista para Empresas. Já a carteira de 
Produtos Corporativos inclui Seguros para Pequenas, 
Médias e Grandes Empresas, Transportes, Riscos de En-
genharia, Riscos Nomeados e Operacionais, Riscos de 
Petróleo, Garantia, Responsabilidade Civil, Equipamen-
tos, Náutico e Aeronáutico. Em 2015, foi eleita na 11ª 
posição como uma das Melhores Empresas para Traba-
lhar, de acordo com pesquisa conduzida pelo Great Pla-
ce to Work® Brasil.

Sonia Cassia Cruz Basso, João Luiz de Lima, Sérgio de Azevedo Redó e Fabricio Henrique Navarro  
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XL Catlin Resseguradora

EXCELÊNCIA EM CRESCIMENTO NOS SEGUROS 
D&O E RISCOS MARÍTIMOS

Crescimento demonstra capacidade técnica e de gestão

Atuando no Brasil desde 2012, a XL Catlin  
possui capacidade significante nas principais linhas 
de produtos e segmentos do mercado em mais de 
200 países. Dedicada à excelência em subscrição 
e sinistros para criar soluções mesmo para os ris-
cos mais complexos, a companhia “olha” o risco de  
forma inovadora.

“Um bom seguro é mais do que uma boa apóli-
ce. Por isso, temos o compromisso de dar aos nossos 
clientes o serviço e a atenção que eles esperam, de 
ir mais a fundo e ouvir atentamente para oferecer os 
produtos e serviços mais adequados. Deixamos que 
os clientes falem diretamente com quem tem poder 
de decisão”, acentua o gerente nacional Renato Ro-
drigues.

“Fazemos o seu negócio ir adiante através do uso 

de poderosas ferramentas de análise, habilidade ex-
cepcional e tecnologias líderes de mercado. Estamos 
abertos a novas ideias e prontos para enfrentar desa-
fios”, complementa.

É esta visão integrada e a serviço do cliente que 
faz a diferença nos serviços da XL Catlin e que lhe 
valeu o Troféu Gaivota de Ouro para Marine e tam-
bém para D&O, segmento no qual a empresa é lí-
der mundial. “Em segmentos tão competitivos, obter 
um crescimento acima da média de mercado e da 
concorrência demonstra a capacidade técnica e de 
gestão dos produtos das nossas carteiras. É com sa-
tisfação que recebemos o prêmio citado por nosso 
desempenho. Estamos bem posicionados para con-
tinuar crescendo junto às necessidades de nossos 
clientes”, finaliza Rodrigues.

Executivos da XL Catlin sobem ao palco para prestigiar o momento



SUBSCRITORES 
DO QUE AINDA 
ESTÁ POR VIR. 
Se você procura por seguro ou resseguro, 
elementar ou complexo, converse conosco.
............................... 
MAKE YOUR WORLD GO  
xlcatlin.com 

XL Catlin, o logotipo da XL Catlin e MAKE YOUR WORLD GO são marcas registradas de empresas do XL Group Ltd. A XL Catlin é uma marca global usada pelas subsidiárias de 

seguros do XL Group Ltd. É possível que as coberturas não estejam disponíveis em todas as jurisdições.

XLCatlin_Award advert_PRÊMIO MERCADO DE SEGUROS_Jul2016_21x28.indd   1 8/2/2016   3:22:15 PM
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Festa com TV

A solenidade este ano contou com uma grande novidade: a 
cobertura completa do Prêmio Mercado de Seguros - 

Troféu Gaivota de Ouro feita pelo jornalista Tony Auad, 
da Record News/TV Clima Tempo/Sky. Após receberem 

o troféu no palco, todos os representantes das empresas 
premiadas tiveram a oportunidade de expressar o seu 

contentamento ao serem entrevistados para o 
Programa Momento Seguro.
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