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OTroféu Gaivota de Ouro completa 20 anos em 2020. 
Mesmo com os desafi os enfrentados pela pandemia 
de Covid-19, que nos colocou em isolamento social, 
em home offi ce e sem poder encontrar os colegas 
de mercado no evento tradicional que promovemos 
todos os anos, a Revista Seguro Total resolveu realizar 

esse encontro online, distante fi sicamente, mas próximo no carinho 
e esperança de que vamos vencer esse momento que tem trazido 
tristeza e aprendizado.

Em toda a cerimônia adotamos as medidas recomendadas pelas 
autoridades de saúde e trouxemos as melhores empresas, que 
buscaram inovar e cuidar dos negócios neste ano de 2020, que vai 
fi car marcado na nossa história. 

O XX Troféu Gaivota de Ouro reconheceu, nas noites dos dias 15 e 16 
de dezembro, as empresas 
de seguros, capitalização, 
previdência privada, saúde, 
benefícios e serviços que 
se destacaram ao longo 
do ano, premiando ações, 
produtos e serviços que 
merecem reconhecimento 
do setor e da sociedade.

A premiação destaca as 
empresas que ajudaram 
o mercado a permanecer 
resiliente e em crescimento, 
mesmo com as difi culdades 
econômicas, e as entidades 
que contribuíram para o 
enriquecimento intelectual 
dos profi ssionais do 
mercado, promovendo 
discussões e debates 

importantes para dar visibilidade ao mercado de seguros. A cerimônia 
foi conduzida tradicionalmente por Angelo Vizarro. 

A equipe da Revista Seguro Total agradece a todos os parceiros, 
entidades, corretores de seguros, empresas e colaboradores das 
companhias premiadas pelo sucesso do evento. Estendemos esse 
agradecimento aos colegas de imprensa que muito nos ajudaram 
nesse ano especial para a história da Seguro Total.

Muito obrigado e boas festas!

Boa leitura!
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Homenagem Aconsegs dos Estados do 
Rio de Janeiro e São Paulo

"Destaque em Inovação, Crescimento e 
Produtividade em Seguros" e "Excelência 
na Carteira de Seguro Transporte" - 
Argo Seguros

"Destaque na Prestação de Serviços" - 
Autoglass/Maxpar

"Destaque em Expansão Internacional - 
Empresa Especializada em Vistoria Mobile", 
AutoVist

"Excelência em Prêmios Totais", 
Bradesco Seguros

"Excelência na Carteira de Seguro Saúde" - 
Bradesco Saúde

"Excelência em Previdência Privada", 
"Excelência em Seguro de Vida" e 
"Excelência na Carteira de Capitalização" - 
Bradesco Vida e Previdência

"Excelência em Seguro de Crédito" - 
Coface Seguros

"Destaque na Carteira de Responsabilidade 
Civil Profi ssional" e "Destaque na Carteira 
de Seguro Garantia" - 
Fator Seguradora

"Destaque em Inovação em 
Serviços de Telemedicina" - 
DOC24

"Destaque Corretora Nacional em 
Crescimento e Produtividade" - 
Gigliotti Seguros

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

"Destaque Corretora Nacional e 
Internacional de Seguros de Transporte de 
Cargas e Gerenciamento de Risco" - 
Korsa Corretora

Homenagem a Aconseg-MG

"Destaque Maior Rede de Corretores 
Independentes do Brasil" - 
Rede Lojacorr

"Destaque em Inteligência Artifi cial & 
Machine Learning para Suitability" - 
Sistran Informática

"Destaque em Gestão de Riscos 
Empresariais" - 
Risk Veritas

"Destaque Corretora de Resseguros" - 
Som.us

"Destaque em Direito Empresarial do 
Mercado de Seguros" - 
T&D Advogados

"Destaque em Benefícios, Tecnologia e 
Proximidade do Cliente" - 
THB Brasil

"Excelência Melhor Desempenho em 
Vendas na Modalidade Vida Individual" 
e "Excelência na Carteira Riscos de 
Engenharia" - 
Tokio Marine

"Executivo do Ano" - 
Newton Queiroz
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AAconseg-RJ nasceu sob o signo do em-
preendedorismo. Hoje, é exemplo de 
profi ssionalismo nas operações do se-
tor.

Investe em capacitação e criou a 
Universidade Aconseg; desenvolveu ferramentas de co-
municação - site, Revista da Aconseg-RJ e redes sociais 
- para dar visibilidade às atividades. Tornou-se um selo 
de qualidade para as seguradoras.

Junto com a turbulência em 2020, a carteira de Auto 
voltou a crescer em função da busca por mobilidade se-
gura. Oportunidade para as assessorias que detêm 60% 
da produção no Estado. 

Parabéns a Seguro Total pelos seus 20 anos. Muito 
obrigado pela homenagem! 

HOMENAGEM À ACONSEG-RJ

Joffre Nolasco Pinto Filho,  
Presidente da Aconseg-RJ

AAssociação das Empresas de Asses-
soria e Consultoria do Estado de São 
Paulo (Aconseg-SP) foi fundada em 
2003 e hoje reúne 35 assessorias do 
Estado, incluindo capital, interior e 

litoral. Juntas, elas atendem cerca de 30 mil corre-
tores e, de acordo com dados do 5° Relatório Acon-
seg-SP, elaborado pelo economista Francisco Galiza, 
diretor da Rating de Seguros, e recém-divulgado ao 
mercado, deve fechar o desafi ador ano de 2020 com 
um volume de R$ 2 bilhões em prêmios arrecadados.

Braço das companhias na distribuição de segu-
ros, a Aconseg-SP conquistou novas seguradoras 
parceiras ao longo do ano, comprovando a efi ciência 
das assessorias junto aos corretores dando-lhes todo 
o apoio necessário para o melhor atendimento aos 
clientes, focado em um trabalho consultivo. 

HOMENAGEM À ACONSEG-SP

Helio Opipari,  
Presidente da Aconseg-SP
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AArgo Seguros foi reconhecida mais um ano no Troféu Gaivota de Ouro. Desta vez, nas categorias “Ex-
celência na Carteira de Seguro Transporte” e “Destaque em Inovação, Crescimento e Produtividade 
em Seguros”. De acordo com os números da Superintendência de Seguros Privados - Susep, a empresa 
registrou alguns dos melhores índices de desempenho em 2019 e, apesar do cenário de pandemia, 
manteve o volume de negócios em alta no segmento de transporte, repetindo a performance registrada 

no ano passado.
“Queria agradecer, primeiramente, aos corretores de seguros por mais essa conquista da Argo. Vencer o Troféu Gai-

vota de Ouro mostra o quanto nossa operação segue inovadora e disruptiva. Quando chegamos ao Brasil, em 2012, nos 
tornamos uma das primeiras seguradoras do país a operar de forma online oferecendo seguros digitais. Naquela época, 
isso era algo totalmente disruptivo, com um grande desafi o que o mercado de seguros ainda se preparava para encarar”, 
declarou Bruno Pereira, CEO Interino da Companhia.

Com apenas oito anos de atuação no Brasil, a seguradora já está entre as dez principais do ramo de Transporte e 
entre as cinco maiores em Transporte Internacional, além de ser uma das poucas a oferecer um seguro digital nesse 
segmento. “É uma enorme satisfação para mim e para toda a equipe ter esse importante reconhecimento. Ano passado 
foi um marco, porque conseguimos fi gurar como a 5º seguradora de transporte internacional, que é um segmento muito 
disputado.  Sempre contamos muito com  nossos parceiros, e nosso objetivo é sempre buscar 
maneiras inovadoras e simples para nossos corretores”, disse Mariana Miranda, Head Marine 
& Corporate Sales da Argo Seguros.  

Além disso, a Argo Seguros foi uma das seguradoras que mais inovaram em 2020. Além do 
lançamento do Instant, o primeiro seguro 24 horas do Brasil, lançou também o Bike Mulher 
– um produto especialmente desenhado para as ciclistas – e o Home Offi  ce Protegido, uma 
solução inovadora para proteger os equipamentos das empresas que fi caram alocados na casa 
dos colaboradores por conta da pandemia. Em paralelo, investiu na parceria com corretores, 
assessorias e entidades – como a Fenacor – o que contribuiu para que registrasse um cresci-
mento médio de 13% ao longo do ano, apesar do cenário atual.

“DESTAQUE EM INOVAÇÃO, CRESCIMENTO 
E PRODUTIVIDADE EM SEGUROS”   

“EXCELÊNCIA NA CARTEIRA 
DE SEGURO TRANSPORTE”

Com 
crescimento 
acima do 
esperado, 
Argo Seguro 
é destaque 
em duas 
categorias

Bruno Pereira,  
CEO Interino da Argo Seguros

Mariana Miranda,  
Head Marine & Corporate Sales da Argo Seguros
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A história da Autoglass foi construída sobre dois pilares de negócios: Comércio, 
com a venda de vidros e autopeças, e Serviços, com a gestão de call center e 
atendimento às seguradoras, corretores e segurados.

Ao longo dos anos, o pilar de Serviços expandiu para atividades que vão 
além do mundo automotivo e de seguros, como as coberturas 
residenciais, desenvolvimento de soluções de tecnologia e o BPO 
(terceirização de processos).

Esta transformação trouxe a necessidade de criar uma identidade 
própria para a principal razão social do pilar de Serviços: a Maxpar. A 
marca Autoglass continua sendo referência de qualidade na 
prestação de serviços automotivos, representando a rede de lojas.

O mais importante é que seguimos juntos nesta nova fase.

SOMOS FEITOS
DE INOVAÇÃO.
E NOSSA IDENTIDADE PRECISA 
NOS ACOMPANHAR.

AAutoglass foi a reconhecida na categoria 
“Destaque na Prestação de Serviços” pelo 
segundo ano consecutivo. A empresa tem 
como foco a prestação de serviços junto 
ao mercado segurador e o comércio de 

vidros e peças automotivas para consumidores, ofi cinas e 
lojistas, e agora conta também com soluções de reparos a 
lataria. “Estamos muito felizes por sermos reconhecidos 
por mais um ano como destaque na prestação de serviços. 
Para nós é motivo de muito orgulho sermos parceiros das 
principais seguradoras do Brasil”, diz Lyssia Chieppe, Su-
perintendente de Serviços da Maxpar/Autoglass.

“Apesar de 2020 ter sido um ano tão desafi ador para 
o mercado, saímos dele com uma sensação de dever cum-
prido, uma sensação de que continuamos entregando para 
o segurado o nível de qualidade que ele merece, e para as 
seguradoras a inovação, a melhoria e o aumento de produ-
tividade tão necessário nesse momento”, ressalta a Supe-
rintendente. No ano de 2020, apesar dos desafi os, também 
vai ser um ano de grande inovação para autoglass. A área 
de serviços, responsável por atender as seguradoras, ago-
ra está de marca nova, a Maxpar. “Com esse novo nome 
iniciamos 2021 com uma nova perspectiva e grandes desa-
fi os pela frente, mas que com certeza, juntos cada vez mais 

“DESTAQUE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”
Autoglass é reconhecida na categoria pelo segundo ano consecutivo

Lyssia Chieppe,  
Superintendente de Serviços da Maxpar Autoglass

conseguiremos atender os segurados, corretores e segu-
radoras com melhor nível de qualidade e gerando inova-
ções para o mercado segurador”, fi naliza.



AAutoVist, empresa do Grupo ForRisk, foi 
reconhecida na categoria “Destaque em 
Expansão Internacional - Empresa Espe-
cializada em Vistoria Mobile”. A AutoVist 
é uma startup brasileira que desde 2017 

fornece Vistoria Digital com muita tecnologia e segurança. 
A Autovist auxilia Seguradoras em diversos ramos, em se-
guro de autos, residencial, empresarial, máquinas, dentre 
outros, nos processos de aceitação e sinistros. A vistoria 
digital da Autovist auxilia as seguradoras a reduzir custos 
operacionais, agilizar seus processos com tecnologia e in-
teligência artifi cial, focada no Antifraude, além de oferecer 
uma experiência digital amigável ao Segurado. 

A startup é uma empresa do Grupo ForRisk Soluções, 
que tem DNA em Seguros e que atua hoje no Mercado Na-
cional e Internacional.

“DESTAQUE EM EXPANSÃO INTERNACIONAL
EMPRESA ESPECIALIZADA EM VISTORIA MOBILE”

AutoVist é uma startup brasileira 
que desde 2017 fornece Vistoria Digital 
com tecnologia e segurança

Umile Ritaco,  
Diretor Comercial do Grupo Forrisk
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OGrupo Bradesco Seguros foi reconhe-
cido em cinco categorias, sendo elas 
“Excelência em Prêmios Totais”, “Ex-
celência na Carteira de Seguro Saúde”, 
“Excelência em Previdência Privada”, 

“Excelência em Seguro de Vida” e “Excelência na Cartei-
ra de Capitalização”. Apesar dos desafi os impostos pela 
pandemia, houve uma mudança no comportamento dos 
brasileiros, que estão mais propensos a repensar o nível 
de proteção e segurança. 

Em meio a esse cenário, o 3º trimestre trouxe indi-
cadores positivos à Bradesco Seguros, com a volta do 
faturamento ao patamar do mesmo período de 2019. Os 
resultados refl etem o compromisso com a busca por efi -
ciência administrativa e excelência no atendimento, além 
da contínua evolução do modelo de atuação multiramo e 
multicanal, visando entregar soluções completas de pro-
teção aos clientes, em seus diferentes ciclos de vida. 

“Gostaria de parabenizar a Revista Seguro Total pelos 
seus 20 anos de serviços prestados ao mercado segura-
dor. Aproveito e parabenizo ainda pela iniciativa do Tro-
féu Gaivota de Ouro, onde tenho a satisfação e a honra 
em receber essas premiações. O reconhecimento se dá 
pela excelência do atendimento aos nossos segurados, 
mas também a todos os corretores de seguros”, diz An-
derson Mundim, Superintendente Executivo Regional de 
Organização de Vendas da Bradesco Saúde.

“EXCELÊNCIA EM PRÊMIOS TOTAIS”
“EXCELÊNCIA NA CARTEIRA DE SEGURO SAÚDE”

“EXCELÊNCIA EM PREVIDÊNCIA PRIVADA”
“EXCELÊNCIA EM SEGURO DE VIDA”

“EXCELÊNCIA NA CARTEIRA DE CAPITALIZAÇÃO”

Anderson Mundim,  
Superintendente Executivo Regional de Organização 
de Vendas da Bradesco Saúde

Grupo Bradesco Seguros voltou com o faturamento 
ao patamar do mesmo período de 2019
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ACoface foi contemplada na categoria “Excelência em Seguro 
de Crédito”, no XX Troféu Gaivota de Ouro. “Em um ano tão 
atípico e tão turbulento, ser reconhecida como Excelência 
em Seguro de Crédito é uma honra para nós. Esse reconhe-
cimento só nos mostra que todo nosso esforço e empenho 

em cumprir nosso planejamento estratégico focado no cliente, na expertise, 
na colaboração e na responsabilidade resultou em bons frutos”, afi rma a CEO 
da Coface no Brasil, Marcele Lemos. 

De janeiro a setembro deste ano a Coface cresceu 28%. “Mesmo em um ano 
muito difícil e desafi ador para a economia, conseguimos crescer tanto nas apólices do seguro para exportação como no 
seguro doméstico. É um momento de adaptação, mas de muita proximidade com o cliente”, comenta a CEO. Marcele 
destaca ainda que a companhia desenvolveu novos serviços. “Em um momento de turbulência econômica, no qual muitas 
empresas estão receosas de fazerem novos negócios, a Coface disponibiliza opções que podem ajudar muito na tomada 
de decisões: cobrança; avaliação de risco do devedor; opinião de crédito customizada; e um relatório completo para as 
empresas que pretendem explorar novos mercados”, fi naliza a executiva. 

“EXCELÊNCIA EM SEGURO DE CRÉDITO”

Coface 
apresentou 
um crescimento 
de 28%, de 
janeiro a setembro 
deste ano

Marcele Lemos,  
CEO da Coface no Brasil
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A carteira de Responsabilidade Civil 
Profissional da Fator Seguradora, 
também conhecido como E&O, des-
de a sua implantação em 2018, vêm 
apresentando uma performance aci-

ma do esperado. No primeiro ano de implantação do 
Portal do Corretor, o Seguro de Responsabilidade Ci-
vil Profissional gerou um crescimento no prêmio emi-
tido de mais de 120%. Em 2020, o crescimento, no 
acumulado de janeiro a novembro, foi de 46% e, para 
o próximo ano, a expectativa é de um crescimento na 
ordem de 60%.

Desde então, a seguradora tem investido em tecno-
logia e em profissionais qualificados. Em dezembro, 
a empresa anunciou a contratação de Emanuele Cre-
dendio Parussolo, profissional experiente do ramo de 
Seguros de Responsabilidades, mais especificamente o 
RC Profissional (E&O), com mais de 20 anos na área de 
subscrição, gerenciamento de portfólio e plataforma 
digital. “Temos muita convicção que ela nos trará mui-
to conteúdo e contribuirá bastante para a continuidade 
no crescimento da carteira de Responsabilidade Civil 
Profissional da Fator Seguradora”, diz Richard Leone, 
Diretor Técnico de P&C da seguradora.

Até outubro de 2020, o mercado brasileiro 
de garantias atingiu no acumulado de 12 
meses seu recorde histórico, no montante 
de R$ 3 bilhões em prêmios emitidos (+6% 
YoY), com sinistralidade estável em 16%. A 

Fator atingiu R$ 113,7 milhões em 12 meses, batendo seu re-
corde anterior de 2011 (R$ 110,7 milhões), com crescimento 
de 50% frente a 2019.

O mercado tem apresentado dinâmicas muito diferen-
tes entre seguradoras de capital local frente às multinacio-
nais. As seguradoras locais têm 60% de participação com 
crescimento de 16% frente a 2019, enquanto as multina-
cionais têm 40% de participação e reduziram sua produ-
ção em 58%, denotando menor apetite a risco.

“Para o próximo ano esperamos uma atuação ainda 
forte em garantias judiciais ampliando nossa participação 
de mercado e abrindo novas frentes de negócio, principal-
mente nas garantias judiciais trabalhistas recursais. Para 
atingir este mercado e melhorar a experiência de contra-
tação de nossos clientes e corretores estamos investindo 
pesadamente em tecnologia. Deveremos lançar nosso por-
tal para emissão de apólices diretamente pelos corretores 
e estamos nos integrando aos portais dos principais pro-
fi ssionais do mercado”, ressalta Emerson Bueno, diretor 
comercial da Fator Seguradora.

FATOR SEGURADORA É PREMIADA 
EM DUAS CATEGORIAS

Responsabilidade Civil Profi ssional e Seguro Garantia 
foram destaques na seguradora no ano de 2020

DESTAQUE NA CARTEIRA DE 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
PROFISSIONAL 

DESTAQUE NA CARTEIRA DE 
SEGURO GARANTIA

Richard Leone,  
Diretor Técnico de P&C da Fator Seguradora

Emerson Bueno,  
Diretor Comercial da Fator Seguradora





ADOC24 nasceu sendo a primeira empresa 
de telemedicina da Argentina e na meta-
de do ano passado, desembarcou no Bra-
sil. A DOC24 oferece solução completa 
com o atendimento médico 24 horas por 

dia, 7 dias por semana, com um tempo médio de espera de 
menos de 5 minutos, atendendo brasileiros viajando para 
fora do país, atendendo em português, mas estendendo os 
serviços através da rede de parceiros nos EUA, na Europa 
e em toda a America Latina.

No XX Troféu Gaivota de Ouro foi premiada como 
“Destaque em Inovação em Serviços de Telemedicina”. 
“Ser premiado no primeiro ano de operação é um orgulho 
tremendo, tendo conquistado clientes importantíssimos 
com a ajuda dos amigos, corretores de seguros”, diz Fer-
nando Ferrari, Diretor comercial Brasil da DOC24.

“Em tão pouco tempo, parece já termos vivido anos e 
amadurecido décadas. Fizemos dezenas de reuniões com 
médicos e empresas temerosos sobre a efi cácia das nossas 
soluções. E então surgiu um vírus que deixou o mundo 
todo sob uma outra perspectiva e o atendimento médico a 
distância virou uma realidade. E hoje, realizamos mais de 
120 mil consultas todos os meses”, ressalta. 

“DESTAQUE INOVAÇÃO EM SERVIÇOS DE TELEMEDICINA”
Em ano atípico, DOC24 é reconhecida no segmento de telemedicina

Fernando Ferrari,  
Diretor Geral do Brasil da DOC24

Plataforma de Telemedicina 
para empresas de seguros

Mais cobertura em apólices de seguro

Otimização de recursos

Fidelização de clientes

Otimização de recursos

Fidelização de clientes

Otimização de recursos

Fidelização de clientes

Mais cobertura em apólices de seguroMais cobertura em apólices de seguro

Médicos próprios
Geolocalização 

Sistemas ajustáveis

Pronto Atendimento 
24 Hs

www.doc24.com.br



Fundada em 1992 pelos irmãos Antonio Julio Gigliotti Neto 
e Luiz Alberto Gigliotti, a Gigliotti Seguros nasceu para 
ser diferente no mercado segurador brasileiro. Utilizando 
a experiência adquirida na Bradesco Seguros e na Bame-
rindus Seguradora, Luiz Alberto Gigliotti propôs um dife-

rente estilo de atendimento ao mercado e administração dos anseios do 
cliente, fi cando a parte comercial a cargo do sócio Antonio Julio Gigliotti.

“O ano de 2020 para nós, da Gigliotti Seguros, foi difícil, como para 
todos. Mas, tivemos a grata satisfação de manter os negócios em dia, 
mantivemos um crescimento, e ainda conseguimos reduzir a despesa 
da corretora. Adquirimos mais uma corretora na cidade de Leme e para 
2021, a Gigliotti continua com o programa de planejamento de cresci-
mento, já negociando mais duas corretoras no interior do Estado de São 

Paulo”, diz Luiz Alberto Gigliotti, CEO e Fun-
dador da corretora. 

Ele ainda ressalta que receber a premia-
ção é um motivo de orgulho.  “Porque vem da 
Revista Seguro Total, meio de comunicação 
importantíssimo no ramo de seguros e, que 
está comemorando 20 anos. 

GIGLIOTTI SEGUROS É PREMIADA NA CATEGORIA 
“CORRETORA NACIONAL EM CRESCIMENTO E PRODUTIVIDADE”
Mesmo no ano da pandemia, a corretora inaugurou mais uma unidade 
em Leme, Interior do Estado de São Paulo

Luiz Alberto Gigliotti,  
Fundador e CEO da Giglioti
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O GBOEX é, novamente, 
destaque na premiação 
Troféu Gaivota de Ouro, 
na categoria Entida-
de Aberta de Previdên-

cia Complementar sem fins lucrativos 
(EAPC). Um período de desafios, este ano 
também foi de oportunidades para qualifi-
car, ainda mais, os serviços, atendimento 
prestados pela empresa e formas de comu-
nicação. Com a imposição do home office 
em decorrência da pandemia da Covid-19, 
o GBOEX aproveitou para desenvolver 
seus canais de comunicação e valorizar, 
ainda mais, associados e parceiros comer-
ciais.  

Entre as iniciativas lançadas está o 
novo aplicativo, o GBOEX Integra, solu-
ção gratuita para a praticidade dos asso-
ciados. Nesta linha de melhorias, investiu 
na contratação de suporte omnichannel 
para integração dos canais, otimizando o 
tempo de atendimento. Outro serviço em 
evidência foi a Rede de Convênios, que be-
neficia clientes e contou com novas par-
cerias em 2020. Nas redes sociais, lançou 
campanhas com dicas e esclarecimento 
sobre saúde e cuidados em geral.

A empresa encerrou 2019 com 69% de 
market share entre as EAPCs. Em 2021, 
deve se manter na liderança entre as em-
presas do segmento.  Para evoluir em um 
momento de adaptações, aproximou-se de 
parceiros, incentivando bons negócios e 
oferecendo qualificação com treinamentos 
on-line. Também manteve a Campanha 
Desafio 2020, que premia os profissionais 
pelo desempenho de comercialização de 
produtos.

 Com 107 anos de existência, o GBOEX 
tem em suas experiências o conhecimento 
de que episódios como os deste ano refor-
çam a necessidade que as pessoas tenham 
planos que assegurem o bem-estar. “Por 
isso, segue confiante no seu compromis-
so de cuidar e proteger o futuro de muitas 
pessoas. O empenho dos colaboradores e 
dos parceiros mantém a excelência do que 
entregamos e possibilita reconhecimentos 
como esse. Nossa solidez está mais uma 
vez demonstrada nos resultados”, conclui 
o diretor-presidente da Diretoria Executi-
va do GBOEX, Ilton Oliveira.

GBOEX É DESTAQUE NO SEGMENTO DE EAPC

Empresa supera 2020 com 
estratégias que intensifi cam 
o atendimento e as formas de 
comunicação

Ilton Oliveira,  
diretor-presidente da Diretoria Executiva do GBOEX
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AKorsa, especializada em seguros cor-
porativos, consultoria e gerenciamen-
to de risco, comemora, pelo sexto ano 
consecutivo, a conquista do Troféu 
Gaivota de Ouro, na categoria Correto-

ra Nacional e Internacional de Seguros de Transporte e 
Gerenciamento de Risco. 

Reconhecida como uma das premiações mais impor-
tantes do setor, a notícia foi recebida com muita alegria 
e comemoração por toda a equipe da empresa. 

Para James Theodoro, presidente da Korsa, este re-
conhecimento fortalece ainda mais o setor. “O ano de 
2020 foi marcado por grandes investimentos e inova-
ções. Criamos a Célula Faixa Preta de Transportes, idea-
lizada para atender transportadores e operadores logís-
tico de médio e grande porte no Brasil e Mercosul, tendo 
Jose Ribeiro Costa como Superintendente Comercial,  
Emanuel Vergani como Executivo de Vendas em Con-
cordia, Santa Catarina e Sóchenes Galindo em Curitiba, 
Paraná”, comenta James.  

Referência no Brasil na área de seguros, a Korsa ini-
ciou suas operações em 1994 atuando fortemente nas 
áreas de seguros corporativos, gerenciamento de riscos, 
consultoria, gestão de programas de benefícios e também 
serviços logísticos. Com grande conhecimento do merca-
do local e forte presença internacional, desde o início, a 
empresa percebeu o potencial do mercado em relação ao 
segmento de riscos e seguros especiais, tais como trans-
portes, armazenagem e movimentação de cargas. 

KORSA CONQUISTA TROFÉU GAIVOTA DE OURO 
PELO SEXTO ANO CONSECUTIVO 

Júlio Tenreiro,  
Diretor da Korsa

Écom muita satisfação que recebemos a notícia 
de que a Aconseg-MG é uma das homenagea-
das da 20ª edição do Troféu Gaivota de Ouro 
2020. Para nós, é gratifi cante receber essa pre-
miação ainda mais em um ano atípico, mar-

cado pela pandemia da Covid-19. Ainda assim, conseguimos 
realizar o 2° Encontro Magno das Aconsegs, de forma virtual. 
O evento contou com o apoio das Associações de São Paulo, 
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Na ocasião, reunimos as 
assessorias de todo País para debater, com as principais lide-
ranças do mercado segurador, os desafi os do setor no cenário 
atual. Em nome de toda diretoria da Aconseg-MG, agradeço 
imensamente à Revista Seguro Total pelo prêmio. Desejo um 
excelente evento a todos.

HOMENAGEM À ACONSEG-MG

Robson Augusto Carneiro,  
Presidente da Aconseg-MG

Utilizando-se de 
metodologia e estraté-
gia diferenciadas, ben-
chmarking internacio-
nal e equipe altamente 
qualifi cada, a empresa atende às necessidades de seus 
clientes com iniciativas inovadoras desenvolvidas para 
cada tipo de negócio. Assim, tornou-se uma referência em 
gestão de riscos e seguros de alta complexidade. 



QUEREMOS FOMENTAR E FORTALECER O
CRESCIMENTO DE PEQUENOS E MÉDIOS

CORRETORES DE SEGUROS DE TRANSPORTE,
ATRAVÉS DE PARCERIA E ALIANÇA,

FORNECENDO FERRAMENTAS E MENTORIAS
PARA ALAVANCAR A SUA PRODUÇÃO E
AUMENTAR O SUCESSO NAS VENDAS.

CADASTRE-SE!
KONNECTKARGO.COM
_____________________

21 3861-0909

A redeKONNECT éuma iniciativa daKORSASeguros,

umaempresa especializada emseguros de

transportes, debase sólida e com25anosdemercado.

Buscamosparceiros com focono crescimento

qualitativo equantitativo, para competir emum

mercadodominadopor corretoras nacionais e

internacionais degrandeporte.
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A construção da maior Rede de cor-
retoras de seguros independentes 
do País é feita diariamente, por 
meio da força de trabalho e união 
de um time de 3500 profissionais 

de seguros, apoiados por 220 colaboradores espa-
lhados de Norte a Sul do País, em 55 Unidades que, 
juntos produziram, até o final de novembro, R$ 670 
milhões em Seguros e Consórcios, um crescimento 
que chega a 32%. Entretanto, conquistar esses índi-
ces é árduo, cuja rotina é composta por medições e 
reuniões constantes de avaliação e estratégias. 

O ano de 2020 acumula para a Rede Lojacorr 
transformações, mudanças e conquistas disrupti-
vas. Após 15 dias do início da pandemia do coro-
navírus no Brasil, todo o time de colaboradores da 
sede de Curitiba estava em home office, já apoiando 
para que os profissionais das corretoras de segu-
ros da Rede também pudessem fazer o mesmo com 
suas equipes, em segurança, primando pelo bem 
maior do guarda-chuva da proteção: às pessoas. 

Na sequência, houve uma série de medidas que 
beneficiaram todo o ecossistema nesse novo nor-
mal, tais como: assinatura do manifesto #nãodemi-
ta, criação do comitê multidisciplinar e do fundo de 
reserva para corretoras com créditos para os par-
ceiros, a busca de novas companhias seguradoras 
para a Rede ampliando o rol de soluções, a seleção 
do programa de aceleração Scale-Up da Endeavor, 
a conquista do maior índice no NPS (Net Promoter 
Score) junto às corretoras parceiras alcançando a 
zona de excelência, o aniversário de 24 anos sendo 
coroado com produções recordes em todo o País, e 
fechando o ano com a conquista do Troféu Gaivota 
de Ouro pela Revista Seguro Total. 

O presidente da Rede Lojacorr, Diogo Arndt 

REDE LOJACORR É DESTAQUE COMO MAIOR 
REDE DE CORRETORES INDEPENDENTES 

Empresa conquista Troféu 
Gaivota de Ouro, no ano 
mais desafi ador de sua 
história

Diogo Arndt Silva,  
Presidente da Rede Lojacorr

Silva, salienta que o maior ecossistema da prote-
ção do Brasil é desenvolvido todos os dias, desde 
o momento em que cada colaborador abre os olhos 
pela manhã até o fechamento do último notebook, 
muitas vezes tarde da noite. “Como cita sempre 
meu pai, José Heitor Silva, fundador da Lojacorr, 
a Rede nunca estará pronta. Ela é construída e la-
pidada todos os dias pensando sempre em ajudar 
o brasileiro a se proteger mais e melhor”, finaliza.    

Reconhecimentos fantásticos
são conquistados pelo resultado da

união de pessoas incríveis.

Agradecemos e dedicamos esse prêmio a nossa gente, 
que nos ajuda a construir a Rede Lojacorr todos os dias.

As melhores soluções para apoiar o crescimento 
da sua corretora de seguros, você encontra aqui.

Saiba mais sobre a Rede Lojacorr e conheça o 
nosso ecossistema de soluções.
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U ma vez mais trazendo inovações ao mercado, Sistran Informática desenvolveu abor-
dagens e soluções para cuidar do tema suitability, visando atender disposições re-
gulatórias e aumentar satisfação de clientes e resultados das Seguradoras, através 
da maior adequação das ofertas às expectativas e necessidades dos clientes, incor-
porando ainda requisitos da convergência na distribuição de serviços financeiros – 

Previdência, Investimentos e Seguros.
“É uma honra para Sistran ser agraciada com o destaque AI & Machine Learning para Suitability, 

nessa iniciativa da Revista Seguro Total, onde o prêmio completa 20 anos de existência, verdadeira 
referência no mercado segurador. O Troféu Gaivota de Ouro desta vigésima edição terá lugar de des-
taque em nosso acervo”, diz Márcio Paes, CEO da Sistran.

A abordagem da Sistran para alavancar a suitability se desdobra em várias soluções e ferramentas 
próprias e de parceiros (AWS e Pegasystems). “O desenvolvimento dessa iniciativa foi acelerado pela 
conjuntura do Covid-19, que aumentou a demanda por coberturas e proteções visando fazer frente a 
etapas esperadas ou não planejadas da vida (Aposentadoria e Crises), aliada à crescente consciência 
financeira da população”, comenta Joel de Oliveira, diretor comercial da Sistran. O objetivo final é 
acelerar as vendas das Seguradoras, com maior retenção (churn reduzido), geração de leads para 
cross- e up-sales, maior satisfação dos segurados e fidelidade estendida destes e dos produtores en-
volvidos – corretores e agentes. 

Para apoiar iniciativas nesse sentido, a Sistran oferece o Connect API com recurso para simula-
ções e vendas consultivas, viabilizando a melhor escolha de produtos complexos para Vida e Previ-
dência. Nossas ofertas vão além, com soluções “on demand” que implementam componentes de AI 
dos parceiros a situações como identificação da oferta com maior empatia e aprendizado (Machine 
Learning) para aperfeiçoamento das ofertas futuras.

SISTRAN É DESTAQUE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL & 
MACHINE LEARNING PARA SUITABILITY

Grupo desenvolveu 
abordagens e soluções 
sobre o tema, visando 
atender disposições 
regulatórias 

Márcio Paes,  
CEO da Sistran





Os processos não mais ocorrem sob uma 
lógica linear e a evolução é exponencial. 
As inovações mudaram as formas de pro-
dução e consumo; e novas tecnologias 
estão provocando mudanças na dinâmica 

dos negócios e nas nossas vidas. 
Somem-se as exigências e regulamentações, aconte-

cimentos catastrófi cos, incertezas políticas e econômicas 
globais; e fi ca evidente por que a identifi cação e gestão 
dos riscos são tão importantes para as empresas moder-
nas manterem-se competitivas. “Nesses mais de 30 anos 
de atuação nos mercados industrial, de logística, riscos e 
seguros busquei sempre entender as inovações e seus im-
pactos. Por isso, a Risk Veritas está pronta para lidar com 
os riscos tradicionais e atenta às transformações e os riscos 
associados", diz Alfredo Chaia, Executive Managing Direc-
tor da Risk Veritas.

Qual o real entendimento da natureza e dimensão dos 
riscos intrínsecos às empresas, incluindo os riscos emer-
gentes? A Risk Veritas se apresenta para orientar e auxiliar 
as empresas a prepararem-se e manterem-se protegidas 
de perdas que corroem a rentabilidade, ou mesmo possam 
afetar a continuidade dos negócios. 

RISK VERITAS É DESTAQUE 
EM GESTÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS

Alfredo Chaia,
Executive Managing Director da Risk Veritas
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ASom.us foi premiada pelo terceiro ano 
consecutivo no Troféu Gaivota de Ouro. 
A empresa foi reconhecida na categoria 
“Destaque Corretora de Resseguros”. A 
Som.us RE Corretora de Resseguros reú-

ne uma equipe de profi ssionais altamente capacitados, ap-
tos para prestar a mais completa consultoria e assessoria 
em Resseguro para atender as mais diversas e complexas 
demandas oriundas dos Corretores de Seguros Parceiros 
e das Seguradoras. Atuando como facilitadores, estabele-
cendo parcerias que permitem construir uma ponte en-
tre todos os agentes do processo – Segurado, Corretoras 
de Seguros, Seguradoras e Resseguradoras. Essa atuação 
é reconhecida por projetos pioneiros e inovadores, basea-
dos na ousadia, criatividade, transparência e simplicidade, 
sempre com foco na obtenção dos melhores resultados em 
prol do mercado. 

“É uma grande honra ser lembrado pelo mercado e ter 
recebido essa condecoração. Isso só mostra que estamos 
no caminho correto e que o mercado acreditou e acredita 
no nosso trabalho. Quero dividir esse prêmio com todos 
nossos colaboradores, e também com os seguradores e cor-
retores de seguros parceiros e clientes”, diz Eduardo Tole-
do, Diretor Presidente de Resseguros da Som.us.

SOM.US É RECONHECIDA COMO DESTAQUE 
ENTRE AS CORRETORAS DE RESSEGUROS 

Eduardo Toledo,  
Diretor Presidente de Resseguros da Som.us

SOM.US RE É INDICADA AO
PRÊMIO TROFÉU GAIVOTA

DE OURO 2020
COMO CORRETORA DE RESSEGUROS

 DESTAQUE

Reconhecimento da Revista Seguro Total
pelo trabalho desenvolvido através de

produtos para o atendimento e prestação
de serviços ao mercado segurador.
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OTunala e Delesporte Advogados Associados (T&D) é um 
escritório que dedica sua atuação exclusivamente ao Mer-
cado de Seguros, Previdência complementar aberta e Ca-
pitalização. A sociedade foi constituída pelos sócios Te-
rezinha Delesporte Tunala, Juliano Delesporte Tunala e 

Diego José Delesporte Tunala com o propósito de atender a demanda do 
mercado por advogados especialistas em ambiente regulatório de Seguros, 
e vem, desde sua fundação, atuando, com destaque, nas áreas de direito so-
cietário, contencioso administrativo e consultivo em Seguros, Previdência 
Complementar e Capitalização.

“Estamos muito honrados em participar do prêmio esse ano de 2020, 
o ano que a Revista completa 20 anos, e um ano que essa premiação tem 
uma simbologia especial. Foi um ano difi cil para todos, especialmente para 
o mercado de seguros. As organizações tiveram que se reinventar e para 
nós não foi diferente, tivemos que suportar algumas perdas, mas tivemos 
também muitas vitórias, temos muito o que comemorar. Então, para nós, 
esse ano, é um ano que temos que ser gratos, a palavra de ordem para nós, 
do escritório Tunala Delesporte é gratidão”, diz Diego José Tunala, Sócio 
da T&D Advogados.

TUNALA E DELESPORTE ADVOGADOS ASSOCIADOS 
É DESTAQUE EM DIREITO EMPRESARIAL

Diego José D. S. Tunala,  
Sócio da T&D Advogados
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Portal Nacional de Seguros
www.segs.com.br

O mundo do seguro em um clique!
A maior audiência do segmento

THB BRASIL É "DESTAQUE EM BENEFÍCIOS, 
TECNOLOGIA E PROXIMIDADE DO CLIENTE"

Eduardo Kolmar,  
Vice Presidente de Saúde e Benefícios da THB Brasil

ATHB é uma das maiores empre-
sas globais especialista em ge-
renciamento de riscos, consul-
toria em benefícios e corretagem 
de seguros e resseguros. Com 

um time de especialistas nos mais diversos seto-
res, trabalhando junto aos clientes, identifi cando 
riscos e desenvolvendo estratégias inovadoras de 
proteção alinhadas às suas particularidades. Tra-
zendo tranquilidade e segurança na tomada de 
decisão. 

A área de Benefícios da THB é formada por 
uma equipe multidisciplinar de profi ssionais fo-
cados em orientar as empresas na implantação e 
gestão dos benefícios seguráveis e não seguráveis. 
Como por exemplo, os planos/seguros de saúde, 
seguro de vida, odontológico, previdência, Vale 
Alimentação, Vale Refeição, entre outros. 

O atendimento é totalmente personalizado e 
com soluções customizadas para o porte de cada 
organização. Com grande investimento em tecno-
logia e inovação para que os clientes tenham aces-
so ao que há de melhor existe no mercado. A área 
de Gestão de Pessoas das companhias buscam 
por soluções práticas para gerenciar esses custos 
e encontram na THB as melhores soluções.
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ATokio Marine foi reconhecida nas cate-
gorias “Excelência na Carteira Riscos de 
Engenharia” e “Excelência Melhor De-
sempenho em Vendas na Modalidade 
Vida Individual” na 20ª edição do Troféu 

Gaivota de Ouro. “É com grande alegria e orgulho que me 
dirijo a vocês para agradecer o reconhecimento do mer-
cado nessa edição histórica. Essa premiação pelo desem-
penho em vendas do Vida Individual tem um signifi cado 
muito especial para todos nós”, diz Marcos Kobayashi, Di-
retor Comercial Nacional Vida da Tokio Marine. Durante 
a pandemia de Covid-19, a contratação do seguro de Vida 
Individual na Tokio Marine cresceu 44,1% no acumulado 
do ano, até novembro. “Na Tokio Marine, sem imaginar 
que passaríamos pelas regras de distanciamento social, 
começamos em janeiro a contemplar nossos segurados do 
Vida Individual com um serviço pioneiro de telemedicina, 
o Einstein Conecta”, relata Kobayashi.

Epidemias e pandemias eram excluídas das cláusulas de 
cobertura do Seguro de Vida, e a Tokio Marine foi uma das 
empresas que alterou essa cláusula para ajudar as vítimas afe-
tadas pelo vírus durante a pandemia. “Essa decisão foi toma-
da com base na solidez fi nanceira do Grupo, mas mais do que 
isso, para cumprir também nosso papel social e o compromisso 
com clientes, corretores e assessorias fortalecendo ainda mais 
a relevância do seguro de Vida na proteção pessoal, fi nanceira 
e familiar da sociedade brasileira”, ressalta o executivo.

Ele ainda diz que, conforme alguns indicadores da Com-
panhia, com o crescimento total de 5% na carteira de Pessoas 
do Vida Individual, citado anteriormente, 2021 deve ser ainda 
melhor. E destaca, ainda, o aumento da quantidade de corre-
tores produtivos, que passou de 3.460 em 2014, para 14.994 
em 2020.

“Registro a minha admiração e gratidão pelo trabalho in-
cansável dos nossos parceiros de negócios, os corretores de 

TOKIO MARINE É PREMIADA NAS CARTEIRAS DE
VIDA INDIVIDUAL E RISCOS DE ENGENHARIA

Marcos Kobayashi,  
Diretor Nacional Comercial de Vida da Tokio Marine

Sidney Cezarino,  
Diretor de Seguros Patrimoniais

seguros, assim como das nossas assessorias e toda a equipe co-
mercial, técnica e backoffi  ce da Tokio Marine. Essa conquista 
só foi possível pela dedicação e empenho de todos nesse pro-
cesso contínuo de conscientização e aculturamento sobre a im-
portância do Seguro de Vida. Muito, muito obrigado. A vida é o 
que importa”, fi naliza Kobayashi.

Premiada também na carteira “Riscos de Engenharia”, a 
Tokio Marine mantém uma estrutura robusta, composta por 
uma gerência específi ca para este seguro, com engenheiros 
de várias modalidades, que estudam e analisam os projetos e 
sempre propõe a melhor alternativa para proteger as obras e 
os empreendimentos. “Além disso, nós temos investido bas-
tante esforço em melhorar nossos produtos, o atendimento aos 
corretores e ofertar produtos diferenciados para qualquer tipo 
de obra, seja pequena, média ou grande”, diz Sidney Cezarino, 
Diretor de Diretor de Property, Riscos de Engenharia, Riscos 
Diversos e Energy da Tokio Marine.

“O mercado de engenharia, em que pese o ano difícil de 
2020, teve bastante resiliência. Nós tivemos projetos importan-
tes na área de infraestrutura, de geração de energia, e também 
na área de indústria de base, como a indústria de papel e celulose 
que efetivou iniciativas muito importantes esse ano”, ressalta. A 
Tokio Marine fecha o ano com quase R$ 100 milhões emitidos, 
com crescimento de 134% em relação a 2019, e um market share 
de 16%. “Essa premiação é muito importante para nós porque 
coroa uma estratégia que nós temos de longo prazo para o seg-
mento de engenharia. E não poderia deixar de destacar também 
a Revista Seguro Total que completa 20 anos de atuação e o 
Troféu Gaivota de Ouro, um reconhecimento aos profi ssionais 
do mercado de seguros e à cultura do seguro, que é muito im-
portante que continue sen-
do disseminada, para que o 
país tenha um crescimento 
sustentável a longo prazo”, 
fi naliza o executivo.
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NEWTON QUEIROZ É RECONHECIDO COMO 
“EXECUTIVO DO ANO DE 2020”

Newton Queiroz,  
é reconhecido como "Executivo do Ano de 2020"é reconhecido como "Executivo do Ano de 2020"

Agradeço muito a con-
quista, é bastante signifi -
cativa para mim porque já 
vi outros grandes profi s-
sionais do mercado rece-
berem, então me dá muito 

orgulho. Pessoalmente, essa premiação coroa 
todo o trabalho realizado em 2020, onde 
consegui efetuar um ‘turn around’ para uma 
empresa, trazendo resultados recordes nunca 
esperados. Saímos de 115 de combinado para 
93 de combinado; mais do que dobramos a 
produção para mais de R$ 300 milhões; sem-
pre com muita efi ciência e foco, mesmo em 
um momento de pandemia. Como se não bas-
tasse, houve espaço ainda para a criação de 
produtos voltados à inclusão social e que con-
tribuíram na criação de um novo mercado. 
Por tudo isso, queria agradecer aos parceiros, 
corretores e colegas da indústria pelo apoio e 
por esse reconhecimento”.
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Grupo Bradesco Seguros, destaque no Prêmio Gaivota de Ouro, 
na categoria Excelência em Produtos - Seguradora nas carteiras: 
Previdência Privada, Capitalização, Seguro de Vida, Saúde e Prêmios Totais.

Não podíamos deixar de agradecer.

Bradesco Seguros. Com Você. Sempre.
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SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 727 9966
SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 701 2708
Ouvidoria: 0800 701 7000

PARA O GRUPO 
BRADESCO SEGUROS, 
O MAIOR PRÊMIO 
É CONTAR COM A CONFIANÇA 
DOS NOSSOS CLIENTES.
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