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EDITORIAL

CENTAURO-ON RUMO AO TOPO E AO MILHÃO 

 Ricardo Iglesias Teixeira

Em um momento de muita apreensão no País, por conta das importantes 

definições previdenciárias e fiscais que darão um novo fôlego para o 

crescimento dos investimentos internos e externos, e futuro de longo prazo, 

a Centauro-ON vive um momento muito intenso e pouco dependente desses 

importantes fatores. 

Nossa opção pelo foco em produtos na linha do Seguro Individual, um 

mercado muito mais exigente e carente no sentido de inovações e serviços 

que venham a atender de fato o interesse dos clientes modernos, nos faz 

viver um momento muito gratificante. Com a conclusão da primeira etapa 

de lançamentos de produtos, alcançamos um importante objetivo de 

ser a Companhia com o melhor portfólio de produtos do mercado nesse 

segmento. Não paramos aí e fortalecemos ainda mais o já reconhecido 

nível de serviço da empresa e implementamos inúmeras ferramentas 

novas de relacionamento e vendas. Alcançado esse objetivo, agora nos 

resta consolidar as parcerias com importantes canais de vendas, sempre 

baseado em um critério de boutique de seguros, e fortalecer nossos 

relacionamentos para um sucesso conjunto. Para coroar esse momento 

participamos ativamente na edição de Miami do MDRT-2019 acompanhando 

a elite do mercado de distribuição do mundo todo, e principalmente 

da grande comitiva de brasileiros que lá estavam. Em Miami pudemos 

homenagear os que tradicionalmente participam e comemorar junto com os 

que recentemente puderam se habilitar, muitos deles já com produção na 

Centauro-ON. Parabéns a todos e vamos Rumo ao Topo e ao Milhão!

PRINCIPAIS PRODUTOS DA CENTAURO-ON: 

Vida Individual

Capital de até 3 milhões.
Coberturas M, DIT, DG, MAC, 

IFPD e Funeral.
Opção de IPA como básica.

Vida Inteira

O Whole Life da 
Centauro-ON.

Capital de 50 mil até 5 
milhões.

Escolar 

Cobertura de acidentes 
pessoais para alunos e 

funcionários da instituição de 
ensino.

Capital Global

Seguro descomplicado para 
empresas, com possibilidade 

de capital diferenciado 
entre sócios e funcionários, 
dispensa movimentação e 

declaração de saúde.

Empresarial

Flexibilidade de capitais para 
pequenas e médias empresas 

a partir de duas vidas.

Dotal Misto

O Seguro Resgatável da 
Centauro-ON.

Capital de 50 mil até 5 
milhões.

Vida Simplificado Online

Flexível e de fácil 
contratação, oferece uma 
excelente relação custo/

benefício.

Prestamista 

Especialmente desenvolvido 
para financeiras, consórcios, 

redes de lojas e qualquer 
empresa que trabalhe com 

risco de crédito.
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“Alcançamos um 

importante objetivo de 

ser a Companhia com 

o melhor portfólio de 

produtos do mercado”



MERCADO
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CENTAURO-ON PRESTIGIA OS MELHORES DO 
MUNDO NO MDRT 

O MDRT - MILLION DOLLAR ROUND 

TABLE É UMA INSTITUIÇÃO 

MUNDIAL, FUNDADA NOS ESTADOS 

UNIDOS EM 1927. PARA FAZER 

PARTE DESTE SELETO GRUPO QUE 

AUXILIA CORRETORES DE SEGUROS 

E CONSULTORES FINANCEIROS 

A ESTABELECER AS MELHORES 

PRÁTICAS DE NEGÓCIOS É PRECISO 

SE QUALIFICAR, DE ACORDO 

COM A PRODUÇÃO.  INTEGRAM A 

INSTITUIÇÃO OS MELHORES DO 

MUNDO. 

No mês de junho foi realizada em Miami a 

Conferência Global MDRT e a Centauro-ON 

prestigiou os participantes.  

Para celebrar a qualificação dos corretores 

que passaram a integrar o grupo, por meio de 

qualificação, a Centauro-ON e a Ohio National 

realizaram um jantar no Dolce Italian Miami, que 

contou com as presenças dos executivos David 

Azzarito, VP Sênior América Latina, Chris Calabro, 

VP Sênior e Ricardo Iglesias Teixeira, Presidente da 

Centauro-ON. 

“Nós valorizamos as conquistas dos parceiros que 

trabalham conosco. É uma prática da companhia 

e essa viagem vai entrar para a história”, disse o 

Presidente.

 

“Participar dessa Conferência como primeiro corretor 

qualificado pela Centauro-ON foi um momento ímpar. 

Adquiri ainda mais bagagem para potencializar os 

negócios e uma nova forma de olhar o mercado 

brasileiro com informações do mercado mundial”, 

conta Rodolfo Augusto Lessio, do Grupo Futuro SA.  

Ele viajou para Miami com tudo pago pela 

Centauro-ON como prêmio pela produção em Seguro 

de Vida Individual alcançada no último ano. 

 

“Acredito que o sucesso está associado às pessoas e 

parceiros que buscamos para nossa vida e negócio. 

Não tenho dúvida que nós do Grupo Futuro SA 

fizemos as melhores escolhas em estar com a 

Centauro-ON”, concluiu Lessio.
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ACONTECE

RECONHECIMENTO CENTAURO-ON: NOVAS 
EXPERIÊNCIAS, AVENTURA E MUITA ENERGIA

Na Centauro-ON é regra, quem bate metas 

e supera os desafios é reconhecido. E o 

reconhecimento vem em forma de novas 

experiências, sempre com um detalhe que é 

marca registrada da empresa: a proximidade com 

os gestores da companhia. 

Foi assim com os corretores Top Quiron. Eles se 

destacaram e passaram momentos inesquecíveis 

em Caiobá, litoral do Paraná. Foram recepcionados 

pelo Presidente da empresa, Ricardo Teixeira, 

que fez questão de preparar uma paella para os 

convidados. Teve ainda café da manhã com uma 

vista deslumbrante, passeio de barco, jet ski para 

os aventureiros e banho de mar para renovar as 

energias.

Já os melhores na categoria Gold Quiron 

participaram de uma experiência diferenciada: um 

jantar com quatro pratos, cada um harmonizado 

com dois vinhos. À medida que o convidado 

degustava o prato ele saboreava um vinho 

para descobrir qual era mais harmônico em sua 

concepção. Olfato e paladar aguçados para o 

sabor e para os negócios.

“O que nós queremos é proporcionar experiências 

diferenciadas para os nossos parceiros. A 

Centauro-ON tem isso no seu DNA”, explica 

Ricardo Teixeira.

Se você quer saber mais sobre essas 

experiências, assista ao vídeo disponível aqui.
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ATENDIMENTO PERSONALIZADO É 
DIFERENCIAL NA CENTAURO-ON

Há um ano a Centauro-ON criou uma área exclusiva 

de atendimento ao corretor e desde então a 

empresa vem investindo na melhoria dos canais 

de comunicação. Quando o corretor acessa a área 

de Suporte, ele tem à sua disposição uma equipe 

de atendimento especializada em esclarecer 

dúvidas e prestar orientações. “Diferente de muitos 

atendimentos que são oferecidos no mercado, aqui 

na Centauro-ON a comunicação é personalizada, 

e objetiva um atendimento ágil e de qualidade”, 

explica a Gerente Sênior de Produtos e responsável 

por este canal, Regina Hoinatski.

Se você precisa de uma informação rápida e segura 

é só usar um dos canais do Suporte ao Corretor:

Whatsapp: (41) 99641-8844 e (41) 99989-0496  

Telefones: (41) 3021-4484 e (41) 3021-4483

E-mail: suportecorretor@centauro-on.com.br

Skype: suportecorretor_2   

TREINAMENTOS ONLINE: CONEXÃO DIRETA COM 
O CORRETOR QUE QUER SE DESENVOLVER

Treinamento em formato de “live”, perguntas e respostas curtas 

e objetivas, bate-papo de até 40 minutos. Essas são as novas 

características dos Treinamentos Online da Centauro-ON. “Queremos 

que o corretor participe do celular, tablet, computador, escritório 

ou mesmo de casa. Para isso os treinamentos precisam ter o 

formato das novas mídias”, conta Thiago Espindola, Gerente de 

Relacionamento e Mercado da seguradora.

Os treinamentos abrangem assuntos do dia a dia do corretor e tem 

como objetivo prepará-lo para uma venda consultiva e para ter 

argumentos na hora de fechar um negócio. “O cliente final precisa de 

orientação e nós estamos atentos para preparar o corretor para essa 

nova realidade de mercado”. 

Nayara Ferreira e Ana Paula Rodrigues
Atendimentos personalizados aos corretores

TREINAMENTOS ONLINE
CENTAURO-ON
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SEGUROS

COBERTURA RISCO CIRÚRGICO: DINHEIRO 
PARA VOCÊ USAR DO JEITO QUE QUISER

VOCÊ JÁ PENSOU NA POSSIBILIDADE DE PASSAR POR UMA CIRURGIA E DEPOIS USAR O 

DINHEIRO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO PARA VIAJAR? E PARA REFORMAR A CASA? OU 

QUEM SABE TROCAR DE CARRO?

Tudo isso é possível com a proteção da cobertura especial Risco Cirúrgico, da Centauro-ON.

PENSE NA SEGUINTE SITUAÇÃO:

O casal de empresários João e Maria dos Santos*, 41 anos de idade, sem filhos. 

Para eles proteção é fundamental. Pensando nisso os dois contrataram o RISCO CIRÚRGICO. 

João paga R$ 21,59 e Maria R$ 19,44 por mês.**

Como a vida tem imprevistos, João passou por uma cirurgia. Tudo correu bem. Depois de deixar o hospital ele 

comprovou o procedimento e recebeu R$ 50 mil reais de indenização. 

Sabe o que o João vai fazer com esse dinheiro extra? Viajar com a Maria. Afinal, nada melhor que uma viagem 

para comemorar a vida.

DIFERENCIAIS:

Produto acessível

Pagamento de indenização única

Capital máximo a ser contratado de até R$ 50 mil

Cobre 700 procedimentos cirúrgicos

QUER SABER MAIS SOBRE ESSE PRODUTO, QUE PODE SER 

IDEAL PARA O MOMENTO DE VIDA DO SEU CLIENTE? 

FALE COM A ÁREA COMERCIAL DA CENTAURO-ON.

41. 3019-0080 | COMERCIAL@CENTAURO-ON.COM.BR* 
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Caio Cunha representa o MDRT na América Latina e está à frente da Rumo Consultório Financeiro, um grupo 

de empresas e especialistas com forte atuação no competitivo mercado de investimentos e de seguros. 

Graduado em economia, com mestrado em planejamento financeiro e familiar, Caio é sócio-fundador do 

Grupo e diretor geral da Rumo Investimentos, parceira da Centauro-ON.

“A Centauro-ON é uma companhia com uma visão muito ampla do mercado. Ela nos oferece produtos 

inovadores, competitivos e muito mais sofisticados dos que os similares que conhecemos, e foram essas 

algumas das características que nos aproximaram”, explica Caio Cunha ao falar da relação com a seguradora.

Outro ponto importante nessa parceria, segundo ele é a história da Ohio National no mercado internacional. 

“Hoje temos a tranquilidade de trabalhar com a Centauro-ON, uma empresa forte e que entende as 

necessidades dos parceiros. Como nós também trabalhamos com esses diferenciais tudo isso nos aproximou”.

Ainda segundo Caio, a Rumo preza muito pela experiência do cliente e trabalha com a venda consultiva. 

Cada caso é analisado de forma individual e a Centauro-ON também segue essa linha. “Além da agilidade 

na solução de questões que surgem no dia a dia, temos o suporte necessário e proximidade com a área 

comercial. São pontos assim que tornam a Centauro-ON diferente e nos aproximam cada vez mais”.
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VOCÊ EM PAUTA

O executivo Caio Cunha conta que sempre gostou 

de esportes e tinha habilidades para tênis, basquete 

e artes marciais. Mas, com o surfe foi diferente, foi 

amor à primeira onda, independente dos desafios. E 

desde então ele gosta de surfar nas horas vagas.

“Quando estou surfando é como se estivesse 

flutuando, voando, é uma sensação incrível”. 

Esse é um esporte que exige treino, habilidade, 

condicionamento, decisões rápidas e assertivas. 

“Apesar do surfe ser um esporte individual eu 

procuro trazer várias lições para a minha vida 

profissional e uma delas é foco, fundamental para 

não perder a onda e também para fechar negócios. É 

no mar que recarrego minhas baterias”. 

INOVAÇÃO, JOVIALIDADE E A SEGURANÇA 
QUE O MERCADO PRECISA

FOCO PARA NÃO PERDER A ONDA

Você também pode participar do nosso jornal. 

Envie sua história para:

voceempauta@centauro-on.com.br

 Caio Cunha em seu momento de lazer



CONFIRA

CENTAURO-ON NEWS | 8

PRESIDÊNCIA CENTAURO-ON 
Ricardo Iglesias Teixeira

VICE-PRESIDÊNCIA CENTAURO-ON
Sidney Pariz

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
Ileana Iglesias Teixeira Moura

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

Ramon David Galanes
Ricardo Iglesias Teixeira
William Charles Price

Ricardo Teixeira em visita ao 

amigo Romulo no Sincor-ES

Executivos dos Estados Unidos, Peru, Chile e Brasil participaram 

de um workshop promovido pela Ohio National, em Cincinnati. 

O foco do encontro foi falar de distribuição, produtos e 

subscrição. “Um excelente momento para troca de informações 

e aprendizados, pois cada país tem desafios e oportunidades 

nessas áreas”, afirma Ricardo Iglesias Teixeira, Presidente da 

Centauro-ON.

CENTAURO-ON FORTALECE PARCERIAS

WORKSHOP EM CINCINNATI

Executivos Latam Ohio National 

visitam a Matriz Centauro-ON

Fábio Alves da Corretora Monte 

Verde visita a Matriz

Grupo Futuro visita a Matriz 

Centauro-ON

Participação no 1º Congrecor 

realizado pelo Sincor-MG

Presidente Ricardo Teixeira no 9º 

Simpósio Paranaense de Seguros


