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Objetivo: 

O “Troféu Gaivota de Ouro”

solenidade Online pelo canal da Revista Seguro Total no Youtube

de novembro de 2021.  

A premiação tem por objetivo reconhecer empresas, produtos, serviços e pessoas que 

tenham contribuído para o crescimento e o fortalecimento do mercado segurador. E

que contará com a presença dos leitores da Revista Seguro Total, 

presidentes, diretores e representantes de grandes seguradoras, 

empresas de saúde, corretoras

Tecnologia, Insurtechs e dirigentes e executivos de entidades do setor

 

Aspectos a serem considerados para efeito de p
período de 2º trimestre de 2020 até 1º trimestre de 2021.

Seguradoras: 
 Performance econômico

os dados disponibilizados pela Susep.

 Iniciativas inovadoras que tenham proporcionado resultados positivos para os 

corretores, consumidores e para o posicionamento das empresas no mercado.

 Resultados relativos à melhoria de produtos e serviços.

 Incentivos profissionais ao mercado segurador.

 

 

 

 

 

 

 
“Troféu Gaivota de Ouro”, em sua décima primeira edição, será entregue em 

pelo canal da Revista Seguro Total no Youtube

A premiação tem por objetivo reconhecer empresas, produtos, serviços e pessoas que 

tenham contribuído para o crescimento e o fortalecimento do mercado segurador. E

contará com a presença dos leitores da Revista Seguro Total, 

presidentes, diretores e representantes de grandes seguradoras, 

corretoras, prestadores de serviços para o mercado, empresas de 

hs e dirigentes e executivos de entidades do setor

Aspectos a serem considerados para efeito de p
período de 2º trimestre de 2020 até 1º trimestre de 2021.

 

Performance econômico-financeira e de arrecadação de prêmios, de acordo 

dos disponibilizados pela Susep. 

Iniciativas inovadoras que tenham proporcionado resultados positivos para os 

corretores, consumidores e para o posicionamento das empresas no mercado.

Resultados relativos à melhoria de produtos e serviços. 

vos profissionais ao mercado segurador. 

  

edição, será entregue em 

pelo canal da Revista Seguro Total no Youtube,na noite do dia 25 

A premiação tem por objetivo reconhecer empresas, produtos, serviços e pessoas que 

tenham contribuído para o crescimento e o fortalecimento do mercado segurador. E 

contará com a presença dos leitores da Revista Seguro Total, entre eles, 

presidentes, diretores e representantes de grandes seguradoras, resseguradoras, 

para o mercado, empresas de 

hs e dirigentes e executivos de entidades do setor. 

Aspectos a serem considerados para efeito de premiação, no 
período de 2º trimestre de 2020 até 1º trimestre de 2021. 

financeira e de arrecadação de prêmios, de acordo com 

Iniciativas inovadoras que tenham proporcionado resultados positivos para os 

corretores, consumidores e para o posicionamento das empresas no mercado. 



 

 

 

I - Categorias de Premiação
 
Prêmios Totais - Empresas de Seguros, Vida e Previdência Privada Capitalização e Saúde.

Premiação para as melhores seguradoras em Prêmios Totais

estatísticas da Susep, ANS e consultorias 

 
Seguros 
Premiação para as melhores campanhas de marketing das Seguradora
 

 
Vida e Previdência Privada
 Premiação para as melhores empresas em Previdência Privada Aberta
 Premiação para as melhores empresas em Previdência Privada Corporativa
 Premiação para os produtos de Previdência Privada que mais se destacaram 
 Premiação para as melhores campanhas de marketing de Previdência Privada 

Capitalização 
 Premiação para as melhores empresas de Capital

 Premiação para os produtos de Capitalização que mais se destacaram

 Premiação para as melhores campanhas de marketing de Capitalização

Saúde 
 Premiação para as melhores empresas na carteira de Saúde

 Premiação para os produtos na carteira de Saúde que 

 Premiação para as melhores campanhas de Marketing na carteira de Saúde
Resseguradora 
Premiação para as empresas de resseguros que mais se destacaram durante o ano de 
2020/2021. 
Executivo de resseguros do ano de 2020/21.

Grupo I 

Categorias de Premiação

Empresas de Seguros, Vida e Previdência Privada Capitalização e Saúde.

Premiação para as melhores seguradoras em Prêmios Totais/2020/2021

ticas da Susep, ANS e consultorias especializadas do mercado. 

lhores campanhas de marketing das Seguradoras.

Vida e Previdência Privada 
Premiação para as melhores empresas em Previdência Privada Aberta

res empresas em Previdência Privada Corporativa
Premiação para os produtos de Previdência Privada que mais se destacaram 
Premiação para as melhores campanhas de marketing de Previdência Privada 

Premiação para as melhores empresas de Capitalização 

Premiação para os produtos de Capitalização que mais se destacaram

Premiação para as melhores campanhas de marketing de Capitalização

Premiação para as melhores empresas na carteira de Saúde 

Premiação para os produtos na carteira de Saúde que mais se destacaram

Premiação para as melhores campanhas de Marketing na carteira de Saúde

Premiação para as empresas de resseguros que mais se destacaram durante o ano de 

Executivo de resseguros do ano de 2020/21. 

 
 

Categorias de Premiação 

Empresas de Seguros, Vida e Previdência Privada Capitalização e Saúde. 

/2020/2021, conforme 

s. 

Premiação para as melhores empresas em Previdência Privada Aberta 
res empresas em Previdência Privada Corporativa 

Premiação para os produtos de Previdência Privada que mais se destacaram  
Premiação para as melhores campanhas de marketing de Previdência Privada  

Premiação para os produtos de Capitalização que mais se destacaram 

Premiação para as melhores campanhas de marketing de Capitalização 

mais se destacaram 

Premiação para as melhores campanhas de Marketing na carteira de Saúde 

Premiação para as empresas de resseguros que mais se destacaram durante o ano de 



 

 

II - Excelênci
Inovação/Crescimento 

1. Excelência em Seguro Automóvel

2. Excelência em Seguro de Vida/Pessoas

3. Excelência em Seguro Especial

4. Excelência em Seguro de Transporte

5. Excelência em Seguro Resid

6. Excelência em Seguro RC 

7. Excelência em Seguro Educação

8. Excelência em Seguro de Garantia de Obrigações Contratuais

9. Excelência em Seguro de Riscos Industriais

10. Excelência em Riscos Diversos

11. Excelência em Seguro de Acidentes Pessoais

12. Excelência em Seguro Rural e Agronegóc

13. Excelência em Seguro de Crédito Interno e Exportação

14. Excelência em Tecnologia da Informação T.I.

15. Excelência em Certificação Digital

16. Excelência no Serviço de Atendimento ao Consumidor

17. Excelência em Seguro Ambiental

18. Excelência em Responsabilidade Social, 

Mobilidade Urbana e contribuição com entidades para obras sociais.

19. Excelência em Crescimento e Produtividade

20. Excelência no serviço de ouvidoria

21. Excelência em seguro viagem
 
 

III – Destaque Seguradora do Ano
Votação On-Line, feita pelos corretores
portalwww.revistasegurototal.com.br
aos corretores de seguros e segurados, melhor seguradora no pagamento de comiss
corretores e para a seguradora que paga sinistro com maior rapidez.

 

 
Excelência em Produtos - Seguradoras

Inovação/Crescimento e Produtividade
 

Excelência em Seguro Automóvel 

Excelência em Seguro de Vida/Pessoas 

Excelência em Seguro Especial 

Excelência em Seguro de Transporte 

Excelência em Seguro Residencial 

Excelência em Seguro RC Profissional 

Excelência em Seguro Educação 

Excelência em Seguro de Garantia de Obrigações Contratuais 

Excelência em Seguro de Riscos Industriais 

Excelência em Riscos Diversos 

Excelência em Seguro de Acidentes Pessoais 

Excelência em Seguro Rural e Agronegócio 

Excelência em Seguro de Crédito Interno e Exportação 

Excelência em Tecnologia da Informação T.I. 

Excelência em Certificação Digital 

Excelência no Serviço de Atendimento ao Consumidor 

Excelência em Seguro Ambiental 

Excelência em Responsabilidade Social, Socioambiental, Sustentabilidade,

e contribuição com entidades para obras sociais.

Excelência em Crescimento e Produtividade 

Excelência no serviço de ouvidoria 

Excelência em seguro viagem 

Destaque Seguradora do Ano
, feita pelos corretores de seguros através d

revistasegurototal.com.brpara a seguradora que prestou melhor atendimento 
rretores de seguros e segurados, melhor seguradora no pagamento de comiss

corretores e para a seguradora que paga sinistro com maior rapidez. 

Seguradoras 
Produtividade 

, Sustentabilidade, 

e contribuição com entidades para obras sociais. 

Destaque Seguradora do Ano 
de seguros através do 

para a seguradora que prestou melhor atendimento 
rretores de seguros e segurados, melhor seguradora no pagamento de comissões aos 



 

 

IV – Destaque Executivo de Seguros
Premiação ao executivo que mais se destacou. A avaliação levará em conta o desempenho 
individual e os resultados obtidos pela Companhia, sob o 
habilidades analisadas estão: liderança, visão estratégica, estilo de gestão e relacionamento 
com o setor e preocupação socioambiental.
 

V– Destaque Segurado do Ano
Premiação para uma empresa que s
alguma modalidade de seguro, previdência, capitalização, saúde ou serviços inerentes ao 
mercado. 

 

I – Corretoras em Destaque

1. Destaque – Corretora Nacional em Seguros
a) Premiação para as corretoras nacionais que mais se dest
atividades. 
b) Premiação para as corretoras nacionais que obtiveram melhores resultados
 

2. Destaque – Corretora Internacional em Seguros
a) Premiação para as corretoras internacionais que mais se destacaram em seus ramos de 
atividades. 
b) Premiação para as corretoras internacionais que obtiveram melhores resultados
 

3. Destaque – Corretora Nacional em Saúde Suplementar
a) Premiação para as corretoras nacionais que mais se destacaram em seus ramos de 
atividades. 
b) Premiação para as corretoras nacionais que obtiveram melhores resultados
 

4. Destaque – Corretora Internacional em Saúde Suplementar
a) Premiação para as corretoras internacionais que mais se destacaram em seus ramos de 
atividades. 
b) Premiação para as corretoras internacionais q

 
Destaque Executivo de Seguros

Premiação ao executivo que mais se destacou. A avaliação levará em conta o desempenho 
individual e os resultados obtidos pela Companhia, sob o comando do dirigente. Entre as 
habilidades analisadas estão: liderança, visão estratégica, estilo de gestão e relacionamento 
com o setor e preocupação socioambiental. 

Destaque Segurado do Ano
Premiação para uma empresa que se destacou durante o ano de 2019/2020
alguma modalidade de seguro, previdência, capitalização, saúde ou serviços inerentes ao 

Grupo II 
Corretoras em Destaque

 
Corretora Nacional em Seguros 

a) Premiação para as corretoras nacionais que mais se destacaram em seus ramos de 

b) Premiação para as corretoras nacionais que obtiveram melhores resultados

Corretora Internacional em Seguros 
a) Premiação para as corretoras internacionais que mais se destacaram em seus ramos de 

b) Premiação para as corretoras internacionais que obtiveram melhores resultados

Corretora Nacional em Saúde Suplementar
a) Premiação para as corretoras nacionais que mais se destacaram em seus ramos de 

etoras nacionais que obtiveram melhores resultados

Corretora Internacional em Saúde Suplementar
a) Premiação para as corretoras internacionais que mais se destacaram em seus ramos de 

b) Premiação para as corretoras internacionais que obtiveram melhores resultados

Destaque Executivo de Seguros 
Premiação ao executivo que mais se destacou. A avaliação levará em conta o desempenho 

comando do dirigente. Entre as 
habilidades analisadas estão: liderança, visão estratégica, estilo de gestão e relacionamento 

Destaque Segurado do Ano 
2019/2020 contratando 

alguma modalidade de seguro, previdência, capitalização, saúde ou serviços inerentes ao 

Corretoras em Destaque 

acaram em seus ramos de 

b) Premiação para as corretoras nacionais que obtiveram melhores resultados. 

 
a) Premiação para as corretoras internacionais que mais se destacaram em seus ramos de 

b) Premiação para as corretoras internacionais que obtiveram melhores resultados. 

Corretora Nacional em Saúde Suplementar 
a) Premiação para as corretoras nacionais que mais se destacaram em seus ramos de 

etoras nacionais que obtiveram melhores resultados. 

Corretora Internacional em Saúde Suplementar 
a) Premiação para as corretoras internacionais que mais se destacaram em seus ramos de 

ue obtiveram melhores resultados. 



 

 

 
 

I – Destaque Empresas Prestadoras de Serviços em 
Seguros

1 – Destaque – Empresas de Assistência 24 horas

  2 – Destaque – Empresas Reguladora de Sinistro

  3 – Destaque - Empresas de Assessoria em 

  4 – Destaque – Empresas de Vistoria

  5 – Destaque – Empresas de Tecnologia e Sistemas

  6 – Destaque – Empresas em Certificação Digital

  7 – Destaque – Empresas em Informações Comerciais

  8 – Destaque - Empresas de Gerenciamento de Risco

  9 – Destaque – Empresas de Rastreamento e Monitoramento

10 – Destaque – Empresas de Avaliações

11 – Destaque – Empresas de Recuperação de Vidros A

12 – Destaque – Empresas de Salvados

13 – Destaque – Empresas de Segurança

14 – Destaque - Empresas de Pesquisa de Mercado

15 – Destaque - Empresas de Arquivos e Digitalização Registrada

16 – Destaque – Leiloeiros Oficiais

17 – Destaque – Empresas de serviços de Despachante em Seguros

18 – Destaque - Executivo em Prestação de Serviços
19 – Destaque – Consultorias especializadas em Seguros

20 – Destaque – Assessoria de Seguros que mais se destacou em 

21 – Destaque – Empreendedor do ano de 

22 – Destaque – Entidade que mais se destacou no ano de 

23 – Destaque – Telemedicina. 

 

Grupo III 
Destaque Empresas Prestadoras de Serviços em 

Seguros e Entidades 
 

Empresas de Assistência 24 horas 

Empresas Reguladora de Sinistro 

Empresas de Assessoria em Seguros 

Empresas de Vistoria 

Empresas de Tecnologia e Sistemas 

Empresas em Certificação Digital 

Empresas em Informações Comerciais 

Empresas de Gerenciamento de Risco 

Empresas de Rastreamento e Monitoramento 

Empresas de Avaliações 

de Recuperação de Vidros Automotivos 

Empresas de Salvados 

Empresas de Segurança 

Pesquisa de Mercado 

Empresas de Arquivos e Digitalização Registrada 

Leiloeiros Oficiais 

Empresas de serviços de Despachante em Seguros 

Executivo em Prestação de Serviços 
ltorias especializadas em Seguros 

Assessoria de Seguros que mais se destacou em 2020/2021

Empreendedor do ano de 2020/2021 

Entidade que mais se destacou no ano de 2020/2021. 

 

Destaque Empresas Prestadoras de Serviços em 

2020/2021. 

 



 

 

Grupo IV
I – Destaque em Inovação 

Produtos e Produtividade
 

1 – Destaque Inovação do Mercado de Seguros e afins. Neste grupo podemos analisar 

sugestões das empresas. Por ser um mercado que apresenta novas soluçõe

I – Destaque 
de Serviços em Saúde

 
Operadoras em Medicina de Grupo/Saúde Suplementar

 MÉRITO – Melhor Operadora de Saúde que mais 

    DESTAQUE – Produto que mais se destacou

 DESTAQUE – Em crescimento e produtivida

 DESTAQUE – Melhor

 DESTAQUE – Executivo em Saúde do ano

 DESTAQUE – Serviço de Ouvidoria
 
 

Operadoras em Odontologia
 MERITO – Operadora que mais se destacou

 DESTAQUE – Produto que mais se destacou

 DESTAQUE – Em crescimento e produtiv

 DESTAQUE – Melhor campanha de Marketing

 DESTAQUE – Executivo em Odontologia do ano

 
 
 

Grupo IV – Insurtechs/Startaps
Destaque em Inovação – Desenvolvimento de 

Produtos e Produtividade 

Destaque Inovação do Mercado de Seguros e afins. Neste grupo podemos analisar 

sugestões das empresas. Por ser um mercado que apresenta novas soluçõe

 
Grupo V 

Destaque Empresas Prestadoras
de Serviços em Saúde 

Operadoras em Medicina de Grupo/Saúde Suplementar
Melhor Operadora de Saúde que mais se destacou

Produto que mais se destacou 

Em crescimento e produtividade 

Melhor campanha de Marketing 

Executivo em Saúde do ano 

Serviço de Ouvidoria 

Operadoras em Odontologia 
Operadora que mais se destacou 

Produto que mais se destacou 

Em crescimento e produtividade 

Melhor campanha de Marketing 

Executivo em Odontologia do ano 

Insurtechs/Startaps 
Desenvolvimento de 

 

Destaque Inovação do Mercado de Seguros e afins. Neste grupo podemos analisar 

sugestões das empresas. Por ser um mercado que apresenta novas soluções. 

Empresas Prestadoras 

Operadoras em Medicina de Grupo/Saúde Suplementar 
e destacou 



 

 

 DESTAQUE – Serviço de Ouvidoria

 DESTAQUE – Consultorias Especializadas 
 

 

 
Hospitais e rede credenciada

 Destaque – Hospital que mais se destacou no ano

 Operadora de Saúde com maior rede credenciada em Saúde e Odontologia

 

COTAS DE PATROCÍNIO: 

GRUPO 1 – SEGURADORAS e RESSEGURADORAS

GRUPO 2 – CORRETORAS NACIONAL

GRUPO 2 – CORRETORAS INTERNACIONAIS

GRUPO 3 – PRESTADORAS DE SERV

 

Todas as situações não previstas neste regulamento serão decididas pelos organizadores do 

evento. 

As inscrições não terão custo. 

Não é necessário apresentação de um case, apenas indicação de um ou mais produto que 

tenha tido destaque no ano de 2020/2021.

 

Serviço de Ouvidoria 

Consultorias Especializadas  

Hospitais e rede credenciada 
Hospital que mais se destacou no ano 

úde com maior rede credenciada em Saúde e Odontologia

SEGURADORAS e RESSEGURADORAS  R$ 12.000,00

CORRETORAS NACIONAL    R$   7.000,00

CORRETORAS INTERNACIONAIS  R$   7.000,00

PRESTADORAS DE SERVIÇOS   R$   7.000,00

Todas as situações não previstas neste regulamento serão decididas pelos organizadores do 

Não é necessário apresentação de um case, apenas indicação de um ou mais produto que 

020/2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

úde com maior rede credenciada em Saúde e Odontologia 

R$ 12.000,00 

R$   7.000,00 

R$   7.000,00 

R$   7.000,00 

Todas as situações não previstas neste regulamento serão decididas pelos organizadores do 

Não é necessário apresentação de um case, apenas indicação de um ou mais produto que 



 

 

E

A revista SEGURO TOTAL, em sua edição digital de 
cobertura total do evento. CONTRAPARTIDAS:
veiculação gratuita de um anúncio
sangria de 0,5cm em cada lado, 4 cores, exclus
página de textos e imagens, ao lado do anúnc
SEGURO TOTAL. Divulgação pelo s
lista de premiados para todo o mercado, por meio de newsletter da Revista Seguro Total, 
com link para revista exclusiva do TROFÉU GAIVOTA DE OURO. 
e textos do caso premiado, dever
maurício@revistasegurototal.com.br

francisco@revistasegurototal.com.br

premio@revistasegurototal.com.br
 
FOTOS: Um link contendo todas as fotos do evento ficará disponível no site da revista 

SEGURO TOTAL, www.revistasegurototal.com.br. 

 

HORÁRIO DO EVENTO: 

19H00 – NO CANAL DA REVISTA SEGURO TOTAL 

 

Inscrição até: 29.10.2021.
Avaliação e confirmação de participação até o dia 
 
Tel.: 11 – 3884-5966 –
francisco@revistasegurototal.com.br
premio@revistasegurototal.com.br
 

 
 
 
 
 

Edição Especial 
 

TAL, em sua edição digital de dezembro de 2021
CONTRAPARTIDAS: as empresas premiadas terão direito a 

veiculação gratuita de um anúncio publicitário de página inteira, no formato 21x28cm + 
sangria de 0,5cm em cada lado, 4 cores, exclusivamente na edição de deze

ao lado do anúncio com a cobertura da premiação, na revista 
SEGURO TOTAL. Divulgação pelo site e todas Mídias Sociais da Revista; divulgação da 
lista de premiados para todo o mercado, por meio de newsletter da Revista Seguro Total, 
com link para revista exclusiva do TROFÉU GAIVOTA DE OURO. O material 

rão ser entreguesaté 08.12.2021, no formato PDF.
maurício@revistasegurototal.com.br 

francisco@revistasegurototal.com.br 

premio@revistasegurototal.com.br 
  
FOTOS: Um link contendo todas as fotos do evento ficará disponível no site da revista 

SEGURO TOTAL, www.revistasegurototal.com.br.  

NO CANAL DA REVISTA SEGURO TOTAL PELO YOUTUBE

.2021. 
Avaliação e confirmação de participação até o dia 

– ou Cel. WatsApp - 11 – 97959
francisco@revistasegurototal.com.br 
premio@revistasegurototal.com.br 

mbro de 2021, divulgará a 
s empresas premiadas terão direito a 

, no formato 21x28cm + 
dezembro de 2021 + 01 

io com a cobertura da premiação, na revista 
ite e todas Mídias Sociais da Revista; divulgação da 

lista de premiados para todo o mercado, por meio de newsletter da Revista Seguro Total, 
O material do anúncio 

, no formato PDF. 

FOTOS: Um link contendo todas as fotos do evento ficará disponível no site da revista 

PELO YOUTUBE 

Avaliação e confirmação de participação até o dia 12.11.2021. 

97959-1395 


