
INOVAÇÃO 

O SETOR DE BENEFÍCIOS E A 

TECNOLOGIA 

 

  



INTRODUÇÃO 

Mercado em crescimento inercial 

 

Crescimento estatístico gerado por negócios 

complementares 

 

Prestamistas de crédito consumidor 

 

Empréstimos consignados 

 

Obrigatoriedade de acordos coletivos 



CONSIDERAÇÕES 
 

Regulamentação 

 

Seguros de Vida 302 e 317 

“SOLUÇÃO” para o modelo clube 

Não apresentou nada de novo ao mercado 

Seguro Saúde 

9656/98 Produtos “engessados” 

ANS 195/196 e 204 Saúde por adesão 

 



 

 

Resseguro aberto  

novas garantias 

novos modelos 

 

 

 Crise no Hemisfério Norte atrasou o avanço no 

mercado 

 

E AS NOVAS OPORTUNIDADES? 



E AS NOVAS OPORTUNIDADES? 

 

Produto misto de Previdência e Vida com capital 

balanceado 

 

Produto de risco Preferencial 

 

Produto com indenização para riscos cirúrgicos 

 

Produto de perda de renda por incapacidade 

temporária 

 



E a relação : 

Operador 

Corretor 

Cliente? 



O que foi desenvolvido de novo na década da 

tecnologia de uso pessoal? 

 

 

 

Operador/Corretor/Cliente 



Operador/Corretor/Segurado 

 

O que foi desenvolvido de novo na década da 

tecnologia de uso pessoal.  

 

Produtos de acumulação 

(PGBL/VGBL) 

 x  

Fundos Bancários   

x  

Operações de Ações 



Operador/Corretor/Cliente 

Fundos Bancários  - Home Banking 

 

Operações de Ações – Home Broker 

 

Mercado de Seguros e Previdência 

 

Home Insurance? 

 

Home Seguro? 

 

Home Corretor? 



Seus clientes ainda estão esperando em casa 

aquela cartinha anual, que mais confunde do que 

esclarece, que fala de seus capitais e 

coberturas? 



Mas e o Corretor - Consultor do cliente? 

 

Rotina sobrecarregada de ambas as partes 

 

 

                               

 

                    

Operador/Corretor/Cliente 



É fundamental o uso da TECNOLOGIA 



 DPVAT 
CENTAURO 

ATENDIMENTO 



Vamos mudar 

este mercado 
 



Já temos a base deste projeto: 

 

Relacionamento com cliente 

 

Confiança do cliente 

 

Informações de sua base atual 

 

 E principalmente…. 

 

Companhias interessadas em 

mudanças! 



O que nos falta? 
 

FAZER  
Home Insurance Broker 



Há anos estamos dizendo que é 

difícil falar com os clientes que 

evitam tratar sobre a 

“possibilidade” da morte, mas 

agora estamos perdendo a 

oportunidade de falar com eles 

sobre a VIDA 

Seguros para Viver 



OBRIGADO! 

Ricardo J. Iglesias Teixeira 
Presidente :: Centauro Vida e Previdência 

ricardo@centauroseg.com.br :: (41)3019-0080 

www.centauroseg.com.br 
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