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Mercado de seguros na região cresceu acima 

da média nacional em 2021.

Centauro-ON inicia expansão 
pelo Nordeste

Lançada em parceria com a 

FIN-TRACK$, solução vem para 

melhorar experiência do 

corretor e do segurado.

Geovane Pimentel conta que 

a GP Corretora de Seguros 

teve alta de 33% em relação 

ao ano anterior.

Nova versão lançada em 
novembro inclui novas 
coberturas para serem 

comercializados digitalmente.

Centauro-ON disponibiliza 
ferramenta online para 

cálculo de proteção financeira 
para os seus segurados

Corretor de seguros 
parceiro da Centauro-ON 
cresce mesmo em período 

de desafios

Plataforma 2.0 oferece ao 
corretor facilidade de 

emissão e gestão online 
de seguros

Mensagem de fim de ano de Ricardo 
Teixeira, CEO da Centauro-ON.

Consolidação da importância 
do seguro de vida para a 
sociedade

Acompanhe a Centauro-ON nos canais digitais e 

fique por dentro de todas as novidades.

Dois talentos completaram 1 década de 

Centauro-ON em 2021: Edilaine Silveira 

e Rosemar Cauca.

#EUSOUCENTAUROON 

há mais de 10 anos

Em avaliação da Forbes Advisor, companhia ficou em 

terceiro lugar entre todas as companhias americanas.

Forbes: Ohio National é uma das 
melhores seguradoras de vida dos 
Estados Unidos

Com a retomada das aulas 

presenciais e o aumento das 

matrículas para 2022, a 

Centauro-ON oferece o Seguro 

Escolar, que cobre acidentes.

Seguindo os protocolos de 

segurança, o mercado de seguros 

está retomando a realização de 

eventos presenciais em 2022 

com força total.

Parceiros poderão escolher 
participar online ou 

presencialmente das iniciativas 
de qualificação da companhia.

Retomada das aulas 
presenciais impulsiona 

seguro escolar

Centauro-ON garante 
presença na retomada dos 
eventos do setor em 2022

Treinamentos no modelo 
híbrido são a base da 

capacitação dos corretores 
da Centauro-ON em 2022
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