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EDITORIAL

CENTAURO-ON: PARCERIAS 
FORTES RESULTAM EM 
CRESCIMENTO-ON
 Ricardo Iglesias Teixeira
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Nesta edição, a Centauro-ON comemora um momento 

muito especial, tendo alcançado uma maturidade de 

seus projetos, com o aprimoramento e fortalecimento 

de seus produtos individuais e a consolidação 

do Programa Corretor Quiron, e divide com seus 

parceiros essa importante etapa de sua história. 

Agora, toda a energia está focada em reforçar o 

modelo de relacionamento com propostas de longo 

prazo, forte atributo de sucesso da operação da 

Ohio National nos Estados Unidos, para construir 

um modelo de sucesso único no País.  Baseada em 

parceiros comprometidos com nossa estratégia 

de crescimento sustentado, colhemos importantes 

resultados com o sucesso dos eventos da Praia do 

Forte e Florianópolis, e ainda acelerando forte para 

mais uma Campanha, agora rumo à Miami, em um 

clima de total engajamento. 

Lembrando que nosso modelo de distribuição se 

baseia exclusivamente em Corretores Independentes, 

todos empresários ansiosos por uma parceria que lhes 

proporcione uma segurança de longo prazo. Nosso 

trabalho está totalmente focado em oferecer o melhor 

modelo de relacionamento, visando o fortalecimento 

dessa relação. 

Neste aspecto, a consolidação da inovadora estrutura 

de suporte a corretores da matriz, hoje com mais 

de 8.500 atendimentos já processados, suprindo de 

forma rápida e eficiente as demandas dos corretores, 

para uma melhor qualidade de venda e atendimento, é 

um dos destaques e diferenciais da Centauro-ON. Da 

mesma forma, a Unidade Especializada em Seguros 

Individuais, que evoluiu de treinamentos e suporte 

para um modelo também baseado em webinars e 

workshops técnicos, com maior eficiência, agilidade 

e alcance, mostra que as mudanças estão chegando 

rapidamente ao dia a dia dos parceiros. 

E para consolidar todos esses aspectos, a inovadora 

solução que oferecemos aos nossos corretores na 

parceira de venda digital por meio da plataforma ONLI, 

nos permite admitir que chegamos ao novo mundo 

acrescentando à eficiência e à personalização do 

relacionamento que hoje o corretor mantém com seu 

cliente, um processo da mais alta tecnologia. Neste 

mês, após um período de testes só com o produto 

de Acidentes Pessoais, passaremos a disponibilizar 

a nossos parceiros o nosso Seguro Individual 

Simplificado, com contratação e emissão de apólice 

100% online, facilitando ao Corretor a ampliação de 

mercado desse importante produto com qualidade e 

sem burocracia. 

Sejam bem-vindos ao Mundo Novo! 

“Agora toda a energia está focada em 

reforçar o modelo de relacionamento 

com propostas de longo prazo, forte 

atributo de sucesso da operação da 

Ohio National nos Estados Unidos, 

para construir um modelo de sucesso 

único no País.”



MERCADO

A CENTAURO-ON VAI LEVAR VOCÊ 
PARA MIAMI
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Ir para Miami, com direito a acompanhante e 

com um roteiro muito especial só depende de 

você.  Está em andamento na Centauro-ON a 

Campanha de Vendas 2018-2019, Prêmio Plus 

Viagem Miami, sem ranking e sem burocracia. 

Não tem sorteio, não tem concorrência, basta 

você atingir a pontuação mínima e atender ao 

regulamento. “A nossa intenção é reconhecer 

os parceiros que se identificam com o nosso 

projeto de expansão. Queremos levar nessa 

viagem, que será fantástica, o maior número 

de corretores. Esse modelo diferenciado dá a 

mesma oportunidade para todos e só depende 

do corretor”, explica Carlos Rosenmann, Diretor 

Comercial da companhia. 

O projeto foi elaborado para valorizar 

relacionamentos e por isso ele foca em produção, 

e também na persistência de carteira. 

“Quem está realmente comprometido com a 

estratégia da Centauro-ON sempre sai ganhando. 

Vamos continuar reconhecendo o parceiro que 

quer crescer com a empresa”, conclui.

Miami é uma das cidades mais visitadas 

do mundo, possui clima agradável, praias 

paradisíacas, com águas transparentes, 

possibilidades de passeios para todos os gostos e 

muita badalação. Com certeza um passeio que vai 

entrar para a história do participante. A viagem 

será realizada no segundo semestre de 2019. 

Não perca tempo e foque na sua produção.

EVENTO INTERNACIONAL: COUNCIL OF 
HONOR 2018

A Ohio National, sócia internacional da 

Centauro-ON, realiza a cada dois anos o Council 

Of Honor para reconhecer parceiros e fortalecer 

relacionamentos com os melhores distribuidores 

de seguros nos Estados Unidos. Nesse ano, o 

evento foi realizado em julho, em Marco Island, 

uma cidade localizada no estado americano da  

Flórida, um paraíso à beira mar, com algumas 

das praias mais belas do mundo, com areias 

brancas e mar cintilante.

O Council Of Hornor 2018 reuniu cerca de 340 

pessoas, entre distribuidores de seguros e seus 

familiares, e contou com as presenças de Gary 

T. Doc Huffman, Presidente da Ohio National, 

Christopher Carlson, Vice-Chairman da Ohio 

National, David Azzarito, Vice-Presidente Sênior 

América Latina da Ohio National, Ricardo Iglesias 

Teixeira, Presidente da Centauro-ON e Carlos 

Rosenmann, Diretor Comercial.

“Foi um evento marcante, pois a Ohio National, 

assim como a Centauro-ON, também valoriza 

muito o relacionamento com seus corretores e 

pudemos observar de perto”, conta Rosenmann.
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PARCEIROS DA CENTAURO-ON CELEBRAM 
CONQUISTAS NA PRAIA DO FORTE

ACONTECE

Dias inesquecíveis na Praia do Forte, na 

Bahia. Os ganhadores do Prêmio Plus, da 

Campanha Performance Premiada Centauro-ON, 

acompanhados pela diretoria da empresa, formaram 

uma grande família para celebrar a conquista. 

Foram 12 meses de campanha intensa, que 

movimentou centenas de corretores em todo o País, 

e premiou os 10 melhores com a viagem.

Passeios, horas de lazer, gastronomia diversificada 

e muita energia positiva num paraíso cercado por 

belezas naturais. 

A Praia do Forte tem um encantamento especial 

e é um dos destinos litorâneos mais procurados 

por quem visita as terras baianas. Por isso o 

local foi escolhido para reconhecer os corretores 

parceiros que bateram suas metas de produção. 

“Na Centauro-ON trabalhamos na construção de 

relacionamentos de longo prazo e essa viagem 

fortaleceu ainda mais o nosso posicionamento. 

Temos uma relação pessoal e única com cada 

corretor parceiro. Foi uma alegria muito grande 

celebrar a conquista dos vencedores nesse local”, 

afirma Ricardo Iglesias Teixeira, Presidente da 

empresa. 

Visita ao Projeto Tamar Discurso de agradecimento do Presidente 
no jantar de encerramento

Clínica de Golfe
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CENTAURO-ON PARTICIPA DO BRASESUL 2018

O Congresso Sul Brasileiro dos Corretores de Seguros-Brasesul 2018, realizado em Florianópolis, nos dias 19 

e 20 de julho, foi um grande sucesso. Estiveram presentes na abertura os Presidentes dos Sincor’s do Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de Joaquim Mendanha, Superintendente da SUSEP, Armando 

Vergílio, Presidente Licenciado da Fenacor e Robert Bittar, Presidente em exercício da Fenacor.

O evento, que reuniu cerca de 2.000 participantes ligados ao mercado segurador, voltou a acontecer após 20 

anos da realização do último Congresso conjunto da Região Sul, que é a segunda maior região produtora de 

seguros no País.

A Centauro-ON esteve presente com um stand que destacou o posicionamento da companhia de especialista 

em seguro de vida. Foi uma excelente oportunidade para prestigiar parceiros de negócios, compartilhar 

experiências e fortalecer ainda mais o posicionamento institucional da seguradora.

A Centauro-ON realizou um almoço especial para os principais parceiros presentes no Brasesul 2018. O 

encontro foi em Santo Antônio de Lisboa, região gastronômica de Florianópolis. O local, que encanta 

os visitantes, é uma atração à parte, cercado por construções em estilo português e com características 

açorianas. Além dos corretores convidados, o almoço contou com a presença do americano Joe Jordan, um 

dos maiores especialistas do mundo em finanças comportamentais, palestrante internacional renomado e 

autor do livro “Vivendo uma Vida de Importância”.

FORTALECENDO PARCERIAS

Ricardo Teixeira, Claudio Simão, Henderson Rodrigues, Joaquim 
Mendanha, Robert Bittar, Maria Filomena, Armando Vergílio e 
Jeane Azevedo

Cristiane dos Anjos, Ricardo Teixeira, João Possiede, Ramiro Dias 
e Carlos Rosenmann

Carlos Rosenmann, Ileana Moura, Joe Jordan, Josusmar Sousa e 
Ricardo Teixeira

Grupo de corretores que esteve presente no Brasesul 2018
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SEGUROS

SEGUROS INDIVIDUAIS: UMA GRANDE 
OPORTUNIDADE PARA CRESCER

A Centauro-ON segue desenvolvendo sua linha de 

Produtos Individuais, que tem como diferencial de 

mercado as coberturas especiais. 

O corretor que foca nessa linha tem à sua disposição 

uma empresa que está sempre inovando, além de acesso 

a treinamentos exclusivos e uma unidade especializada 

no apoio ao corretor. “A Unidade Especializada em 

Produtos Individuais da Centauro-ON capacita os 

corretores sobre os diferenciais dos produtos, formas 

de abordagem, processo de vendas e também sobre as 

oportunidades do mercado. É uma ótima oportunidade 

para quem quer crescer e se destacar na área de 

atuação”, explica Thiago Espindola, Gerente Comercial 

de Produtos Individuais.

Além dos seguros Vida Individual, Vida Individual 

Simplificado e Dotal Misto, a empresa está trabalhando 

em uma grande novidade. Em breve será lançado 

o Vida Inteira, com capitais de até R$ 5 milhões, 

cobertura de Morte Vitalícia, prêmio nivelado e sem 

reenquadramento por faixa etária. Para saber mais 

entre em contato com a Unidade Especializada em 

Produtos Individuais da Centauro-ON.

A nova ferramenta para venda de seguros por canais digitais da 

Centauro-ON é uma grande oportunidade para corretores parceiros, 

com um processo descomplicado para cotação, finalização da compra 

via cartão de crédito, e a emissão instantânea da apólice com envio 

por e-mail ao cliente. O sistema ainda oferece a possibilidade de 

customização com logomarca e texto do corretor, bem como o envio de 

links para oferta do produto aos clientes e a criação de campanhas para 

venda online.

“Trabalhamos intensamente para construir um modelo prático para 

que nossos parceiros possam vender a todo tempo e também orientar 

suas equipes sobre o Seguro Simplificado Centauro-ON, um pacote 

de coberturas com preço justo ao cliente e remuneração atraente ao 

corretor”, afirma o Diretor Comercial Carlos Rosenmann.

Está plataforma já está disponível e corretores interessados em saber 

mais sobre esta oportunidade, devem procurar a área Comercial da 

companhia.

VENDA DIGITAL PARA O CORRETOR 
CENTAURO-ON: NOSSOS PARCEIROS JÁ TEM 
A SUA DISPOSIÇÃO O SEGURO INDIVIDUAL 
SIMPLIFICADO
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VOCÊ EM PAUTA

O CEO da Mister Líber, Josusmar Alves de Sousa é 

casado há 28 anos com Simone de Fátima Rodrigues 

de Sousa, que segundo ele, é sua companheira de 

vida, de negócios, de viagens e de danças. 

Ele conta que adora viajar para conhecer novas 

culturas e sempre que possível procura um lugar para 

dançar, seja em Nova York ou em São Paulo.

“A dança traz alegria para a vida. Quando estou de 

rosto colado com minha esposa, dançando uma boa 

música de orquestra é como se o mundo ganhasse 

uma outra dimensão. Todo o estresse some. No dia 

a dia procuro fazer meu trabalho como se estivesse 

dançando, com felicidade, bom humor, disposição e 

muita disciplina. A vida precisa ser alegre”, conclui.

“PROTEGER PESSOAS SEMPRE FOI NOSSO 
PROPÓSITO”

A DANÇA TRAZ ALEGRIA PARA A VIDA 

Você também pode participar do nosso jornal. 

Envie sua história para:

voceempauta@centauro-on.com.br

Josusmar Sousa é considerado um dos maiores especialistas em seguros de vida do País e um dos 

poucos brasileiros que integram o MDRT, a principal associação mundial de profissionais da área de 

seguros de vida. 

A Mister Liber Corretora de Seguros é o resultado de 30 anos de experiência na venda de seguros 

individuais e hoje é uma das maiores referências do nosso mercado. Sua operação é focada em 

profissionais liberais da área médica, das classes A e B, e foi este foco que chamou atenção da 

Centauro-ON para construção de uma forte parceria de negócios. Hoje, a operação de distribuição está 

dividida entre São Paulo, Rio de Janeiro e Brasilia, com perspectivas de expansão ainda em 2018.

“Estamos muito satisfeitos com a Centauro-ON, pois nosso trabalho é a soma de especialistas com 

um propósito muito claro: proteger pessoas e fortalecer a cultura de seguros de vida no Brasil” afirma 

Josusmar.

 Josusmar Sousa dançando com sua esposa.
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PRESIDÊNCIA CENTAURO-ON 
Ricardo Iglesias Teixeira

VICE-PRESIDÊNCIA CENTAURO-ON
Sidney Pariz

DIRETORIA COMERCIAL CENTAURO-ON
Carlos Eduardo de Leão Rosenmann

DIRETORIA DE CONTROLES INTERNOS CENTAURO-ON
João Maria Francisco

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
João Elisio Ferraz de Campos

Ana Carolina Ferraz de Campos Bolduan
Carlos Fernando da Costa A. de Paiva Nascimento
David Azzarito

Rua Nilo Cairo, 171 Centro
Curitiba/PR - CEP 80060-050
Fone (41) 3019-0080
Suporte Corretor: (41) 3021-4484 ou 4007-2716 (para capitais)

www.centauro-on.com.br

EXPEDIENTE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO MATRIZ

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Valdireni Alves MTB-2564

REDAÇÃO

Ileana Iglesias Teixeira Moura
Ramon David Galanes
Ricardo Iglesias Teixeira

RECONHECIMENTO DE MERCADO

POSSE DA NOVA DIRETORIA DA FENACOR

Eleita por unanimidade, a nova diretoria da Fenacor para o 

mandato 2018-2020 tomou posse durante a abertura do 3° 

Congresso de Corretores de Seguros do Nordeste, realizado 

em Maceió, nos dias 31 de maio e 1º de junho.

Armando Vergílio foi reeleito para o cargo de presidente 

da entidade, na chapa denominada “União, Trabalho e 

Desenvolvimento”. Tomaram posse também os diretores, 

conselho fiscal, delegados representantes junto à CNC - 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo, e vice-presidências regionais da Fenacor. A 

Centauro-ON foi representada pelo Presidente Ricardo 

Iglesias Teixeira 

CENTAURO-ON É A NOVA ASSOCIADA AO CVG-SP
A companhia é a mais nova benemérita do CGV-SP - Clube 

de Vida em Grupo, de São Paulo. O Clube foi fundado em 

25 de maio de 1981 e têm como objetivos: preservação das 

instituições de Seguros, proteção e obediência à boa técnica 

de seguros, respeito ao “Código de Ética Profissional“ e 

ainda a prática de atividades culturais e recreativas.

A Centauro-ON recebeu o “Prêmio Melhores do Ano - 

Paraná 2017/2018” do Diário Indústria e Comércio. O prêmio 

foi criado com objetivo de valorizar as boas iniciativas 

desenvolvidas no Paraná.

“Esse prêmio nos enche de orgulho. É uma conquista de 

todos que fazem parte do time”, diz o Diretor Comercial da 

Centauro-ON Carlos Rosenmann.


