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EDITORIAL

FOCO E ESPECIALIZAÇÃO 
DIFERENCIAM A CENTAURO-ON
 Ricardo Iglesias Teixeira
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O ano de 2018 começou com toda a força e já 

dá demonstrações de que será um momento de 

mudanças. Um mercado em transição, saindo de uma 

política de juros bastante agressiva e, rapidamente 

migrando para patamares bem inferiores, faz com 

que qualquer negócio baseado em capital tenha 

que se ajustar rapidamente. Nossa visão, que vem 

sendo compartilhada pessoalmente com nossos 

corretores Quiron nos eventos que fizemos ao longo 

dos últimos dois meses, é que o mercado de seguros, 

especialmente o Vida e Previdência, terá um novo 

posicionamento que irá mostrar quem veio para ficar 

e quem não tem projeto de futuro. 

Em janeiro tivemos a oportunidade de participar 

do evento de abertura do ano para os principais 

corretores da Ohio National, que aconteceu em 

Phoenix, no Arizona. Discutimos a importância, tanto 

lá, quanto aqui, de criar um ambiente de motivação e 

informação para que os parceiros possam planejar e 

executar suas metas para o ano. 

No Brasil estamos acostumados a dizer que o país 

só começa a funcionar após o carnaval. Nos estados 

no norte dos EUA, com o intenso frio do inverno, 

ocorre fenômeno semelhante. Então, nada melhor 

do que um choque de calor no deserto de Phoenix, 

acompanhado de muita informação e conversa, para 

que todos despertem para o ano que já está em 

andamento. 

Desse evento nossa maior conquista foi confirmar 

que a cada dia o modelo brasileiro de nossa “joint 

venture” com a ON se alinha no estilo de companhia 

“boutique”, já implementado no mercado americano, 

e que trouxe tanto sucesso à Companhia nos últimos 

anos. Um formato de relacionamento com seus 

parceiros de maneira diferenciada e envolvendo uma 

relação pessoal e única. Pudemos aproveitar muito do 

que lá vimos para ampliar ainda mais a proposta aos 

nossos corretores Quiron, à quem tanto devemos pelo 

excelente resultado de 44% no nosso crescimento em 

prêmios emitidos no ano de 2017. Com base nesse 

crescimento já alcançamos algumas marcas históricas 

que demonstram que o foco e a especialização estão 

nos diferenciando no mercado. 

Hoje a Centauro-ON já é a terceira maior seguradora 

do País no mercado de seguros educacionais e que 

busca em 2018 alcançar essa mesma referência 

para o produto de seguro AP-Escolar em todo o 

Brasil. Estamos investindo para ampliar os mesmos 

diferenciais que nos destacaram regionalmente, agora 

no âmbito nacional. 

De forma definitiva, por meio da nova Unidade 

Especializada em Seguros Individuais, mostraremos ao 

mercado um formato diferenciado de relacionamento 

e foco no atendimento de parceiros e clientes. 

Uma área independente com capacidade de 

desenvolver projetos exclusivos de parceria com 

Corretores dedicados ao seguro individual, para 

que o desenvolvimento desse segmento supere a 

expectativa do mercado. Mais uma vez estamos 

utilizando a experiência de foco no individual da 

Ohio National e trazendo ao Brasil grande parte 

das ferramentas já utilizadas pela Companhia, e que 

fizeram com que se destacassem em um mercado 

tão competitivo como nos EUA, obtendo expressivos 

resultados de crescimento nos últimos 28 anos. 

Contamos com vocês para que somem conosco 

neste momento de crescimento e fortalecimento da 

Centauro-ON e das nossas relações com parceiros.



MERCADO

PREPARE AS MALAS, MIAMI ESPERA 
POR VOCÊ

A Centauro-ON começa 2018 com mais uma 

grande novidade, o anúncio do destino do 

próximo Prêmio Plus, Miami. 

“Vamos levar os ganhadores para uma viagem 

inesquecível. É um prêmio diferenciado para 

corretores comprometidos com a estratégia 

da Centauro-ON, que é a de crescer junto de 

parceiros focados em negócios no longo prazo, 

valorizando relacionamentos. Nossa equipe 

está desenvolvendo um roteiro muito especial 

MERCADO

O PRÓXIMO PRÊMIO PLUS É UMA VIAGEM 
PARA MIAMI
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para o grupo, que viajará no segundo semestre 

de 2019”, adianta Carlos Rosenmann, Diretor 

Comercial da companhia.

Miami é uma das cidades mais visitadas do 

mundo. Além de ser considerada o paraíso 

das compras, possui clima agradável, praias 

paradisíacas, com águas transparentes, 

possibilidades de passeios para todos os gostos 

e muita badalação. 

Se você quer fazer parte desse grupo, entenda 

o regulamento, trace uma boa estratégia e 

prepare suas malas. Miami espera por você!

Vista aeréa de South Miami Beach na Flórida, um dos lugares mais visitados do mundo.
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PROGRAMA CORRETOR QUIRON 2018

ACONTECE

A Centauro-ON sempre foi uma companhia que 

valoriza os relacionamentos e por isso a empresa vem 

investindo constantemente no desenvolvimento dos 

corretores. “Desde que o Programa Corretor Quiron 

foi criado ele vem passando por aperfeiçoamento 

com o objetivo de ficar cada vez mais atraente 

para os parceiros que possuem a estratégia de 

crescimento alinhada com a da Centauro-ON. Nós 

focamos em parcerias de longo prazo, com clientes 

fidelizados em produtos inovadores e forte eficiência 

operacional. O Programa é voltado para os parceiros 

que estão comprometidos com a comercialização 

dos nossos produtos”, explica o Diretor Comercial da 

empresa, Carlos Rossenmann.

A estratégia completa do Programa Corretor 

Quiron, bem como as novidades para 2018, foram 

apresentadas em eventos realizados em São Paulo, 

Curitiba, Cascavel, Maringá, Blumenau e ainda o 

evento especial Top Quiron em Caiobá, no litoral do 

Paraná.

Se você quer saber mais detalhes do Programa 

Corretor Quiron Centauro-ON, entre em contato com 

o seu Gerente Comercial.

Corretores Top Quiron em Caiobá, no litoral do Paraná.

Paella preparada especialmente pela equipe Centauro-ON para os Corretores Top Quiron 2018.
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Corretores Quiron Região Oeste do Paraná.

Corretores Quiron Região Norte do Paraná.

Presença especial do VP Sênior América Latina 
da Ohio National David Azzarito no evento 

Quiron São Paulo.

Corretores Quiron São Paulo, na capital do estado.

Corretores Quiron Santa Catarina em Blumenau.

“Os eventos de lançamento 

do Programa Corretor Quiron 

2018 demonstram a força da 

parceria Centauro-ON com 

os corretores parceiros, pois 

valorizam relacionamentos 

de longo prazo focados em 

qualidade. ”

Ricardo I. Teixeira

Presidente



O Seguro Escolar da Centauro-ON é perfeito para 

garantir a proteção para os alunos, e tranquilidade para 

as instituições de ensino. Com uma rede credenciada 

própria e assistência escolar o produto está disponível 

para instituições de todas as regiões e garante proteção 

para qualquer acidente que possa ocorrer no trajeto da 

escola, ou dentro do estabelecimento. “O Seguro Escolar 

Centauro-ON é considerado referência no mercado e, 

mesmo assim, em breve teremos novidades. Vamos 

acrescentar outros benefícios e estamos estudando a 

ampliação da rede de atendimento, conforme a região de 

atuação da instituição”, conta Regina Hoinatski, Gerente de 

Produtos da Centauro-ON.
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SEGUROS

Um dos maiores diferenciais da Centauro-ON é o aprimoramento 

constante dos nossos produtos e serviços para oferecer ao corretor 

de seguros produtos flexíveis e serviços atraentes.

COBERTURAS DE MAC E IPA ATÉ 400%

Ampliação do percentual de contratação das coberturas de Morte 

Acidental e Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente em 

relação a básica para até 400%, limitado em R$ 3 Milhões.

COBERTURA DE DOENÇAS GRAVES

Ampliação do percentual de contratação da cobertura de Doenças Graves em relação a básica para até 50%, 

limitado em R$ 500 Mil. O produto passará a oferecer opções de plano Básico e Plus, de acordo com o rol de 

doenças cobertas e ainda contará com precificação diferenciada por sexo.

TELE-SUBSCRIÇÃO

O produto passará a contar com a tele-subscrição para avaliação dos riscos. Todo o processo será realizado 

por profissionais de saúde, que, com base em entrevista telefônica, coletarão  as informações sobre o 

perfil pessoal e clínico de cada proponente possibilitando que o corretor possa dar mais foco nas vendas e 

consultoria ao cliente. Este serviço estará disponível na faixa de capital segurado de R$ 200 Mil a R$ 700 Mil, 

acima deste valor, permanece a necessidade do envio da Declaração Pessoal de Saúde e Atividade.

SEGURO VIDA INDIVIDUAL 
CENTAURO-ON TEM 
NOVIDADES

SEGURO ESCOLAR: SEGURANÇA PARA 
ALUNOS E TAMBÉM PARA AS ESCOLAS
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VOCÊ EM PAUTA

“Viajar faz parte dos meus hobbies. É muito bom 

conhecer novos lugares, novas culturas. É assim que 

recarrego as baterias para enfrentar os desafios no 

trabalho”, conta Franzoi. 

Ele fala que já foi para vários países, no entanto, os 

destinos considerados inesquecíveis são África do Sul 

e Cuba. “Nessas duas viagens vi muita coisa diferente. 

A formação dos povos, os costumes, os cenários e a 

economia. Cada um com suas peculiaridades. Na África, 

o que mais me chamou a atenção foi o safari, cheio de 

emoção. Já em Cuba impossível ficar alheio aos prédios 

e carros antigos, às fábricas de rum e de charutos e às 

belezas encantadoras do litoral. São dois destinos que 

recomendo muito. Com certeza eles marcaram a minha 

vida”.

UMA HISTÓRIA DE MUITOS ANOS  

VIAGENS INESQUECÍVEIS: ÁFRICA DO SUL E CUBA

 Luiz Franzoi Neto

Você também pode participar do nosso jornal. 

Envie sua história para:

voceempauta@centauro-on.com.br

O sócio da Firmus Administração e Corretagem de Seguros Ltda, Luiz Franzoi Neto, tem 67 anos, sendo 

45 de atuação no mercado de seguros. “Comecei a trabalhar na área no antigo Bamerindus quando 

conheci a família Iglesias Teixeira. Naquela época a Centauro-ON não tinha nascido ainda. Acompanhei 

toda a história da companhia desde o início e isso fortaleceu muito a nossa parceria, que está em pleno 

crescimento. Fechamos 2017 com um aumento de 100% 

nos negócios, com relação ao ano anterior e estamos 

projetando para 2018 um índice de crescimento igual ou 

superior”. A Firmus se tornou Corretora Top Quiron em 

2018.

Franzoi explica que a Firmus tem sede em Curitiba e 

operações no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e São 

Paulo. “Trabalhamos em todos os ramos, no entanto, a 

nossa parceria com a Centauro-ON é na área de Vida. A 

companhia possui produtos diferenciados, de acordo 

com as necessidades do estipulante, além de excelente 

atendimento técnico e comercial. Eles estão sempre prontos para nos dar todo o suporte necessário 

no nosso dia a dia”. Outro ponto de destaque, segundo o empresário é a parte de treinamentos. “Os 

treinamentos oferecidos pela seguradora são muito importantes. Eles ajudam as corretoras parceiras a 

prestarem um ótimo serviço para os clientes. Já tivemos funcionários participando dos treinamentos e os 

resultados foram excelentes e com isso os negócios aumentaram”. 



CONFIRA
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CENTAURO-ON EM PHOENIX

No mês de janeiro, em Phoenix no Arizona, o Presidente 

da Centauro-ON Ricardo Iglesias Teixeira e o Diretor 

Comercial da empresa, Carlos Rosenmann participaram 

da Agency Builders Conference, importante evento de 

abertura do ano de vendas da Ohio National.

Da esquerda para a direita: Carlos Rosenmann, David 

Azzarito, Christopher A. Carlson, Gary T. Doc Huffman - 

Presidente da Ohio National e Ricardo Iglesias Teixeira.

UM CLUBE SÓ PARA OS ESPECIALISTAS
O Corretor Especialista em Produtos Individuais conta agora 

com o suporte do Clube dos Especialistas Centauro-ON. 

Criado especialmente para atender, treinar, dar suporte 

e motivar os participantes, o Clube é um programa de 

relacionamento inovador. “Percebemos que havia uma 

lacuna nessa área e por isso a Unidade Especializada 

trabalhou para esse lançamento. Queremos que o corretor 

especialista possa se desenvolver e fazer mais negócios. 

Temos uma programação especial para o Clube, além de remuneração diferenciada e ferramentas úteis para 

o dia a dia dos participantes”, fala Thiago Espindola, Gerente Comercial de Produtos Individuais. O Clube 

dos Especialistas foi lançado no primeiro semestre de 2018 e tem uma programação diversificada para os 

próximos meses. “Estamos investindo no profissional que trabalha exclusivamente com Produtos Individuais e 

o Clube é uma forma de reconhecimento e fortalecimento de parcerias”.
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PRESIDÊNCIA CENTAURO-ON 
Ricardo Iglesias Teixeira

VICE-PRESIDÊNCIA CENTAURO-ON
Sidney Pariz

DIRETOR 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
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Valdireni Alves MTB-2564

REDAÇÃO

Ileana Iglesias Teixeira Moura
Ramon David Galanes
Ricardo Iglesias Teixeira

CHRISTOPHER CARLSON, VICE-CHAIRMAN DA OHIO NATIONAL, VISITA A 
MATRIZ CENTAURO-ON DURANTE REUNIÃO DE CONSELHO

A equipe Centauro-ON recebeu a visita do Vice-Chairman 

da Ohio National, Christopher A. Carlson durante a última 

reunião de Conselho de Administração da companhia. “O 

momento é muito oportuno, pois estamos atualizando o 

planejamento estratégico para os próximos anos. Nosso 

alinhamento é muito forte e o Brasil tem grande potencial 

de longo prazo,” ressalta o Presidente Ricardo Iglesias 

Teixeira.

Além da Diretoria Executiva e Conselheiros eleitos, o 

evento também contou com a presença do Presidente do 

Conselho de Administração da Centauro-ON, João Elisio 

Ferraz de Campos e do Vice-Presidente Sênior America 

Latina da Ohio National David Azzarito.


