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NOSSA MISSÃO, 
VISÃO E VALORES 
NÃO MUDARAM, 
EVOLUÍRAM.

VALORES

• Ser honesto e ético em 
tudo o que fazemos.

• Construir relacionamentos 
fortes baseados no respeito 
mútuo.

• Valorizar o trabalho 
em equipe, a comunicação 
e a fl exibilidade.

• Ser apaixonado pela nossa 
missão e pelo que fazemos.

• Criar valor através de 
um foco único em nossas 
prioridades estratégicas.

MISSÃO

Fazer a diferença na sua vida 
proporcionando segurança e 
tranquilidade hoje e para as 
futuras gerações.

VISÃO

Ser a sua Seguradora pela 
relação de confi ança, solidez, 
inovação e excelência.



EDITORIAL

NOVAS OPORTUNIDADES NO 
MERCADO SEGURADOR

 Ricardo Iglesias Teixeira
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Iniciamos o segundo semestre do ano de 2016 

com espírito e visão de futuro promissor para 

nosso setor e principalmente para os projetos 

da Centauro-ON no mercado de seguro de vida 

individual. Já conseguimos pôr em prática algumas 

das decisões tomadas em nossas reuniões de 

planejamento conjunto da América Latina, dentre 

elas, o alinhamento dos conceitos de Missão, Visão e 

Valores da companhia, abordados nesta edição, bem 

como o foco e desenvolvimento de novos produtos 

adequados ao momento pelo qual o País passa, 

utilizando a experiência e tradição da Ohio National 

nos Estados Unidos e no Chile. 

Para consolidar nosso entendimento e a certeza 

de que o futuro do nosso País passa por uma 

forte revisão nos conceitos básicos de poupança 

e proteção, e que os sistemas públicos de 

previdência e assistência deverão ser ajustados 

para que o governo tenha sustentação de longo 

prazo, convidamos para uma apresentação ao 

nosso Conselho de Administração o reconhecido 

especialista e um dos maiores conhecedores da área, 

Renato Folador, do Fundo Paraná de Previdência. 

Durante sua abordagem ficou muito claro que o 

estado não poderá oferecer segurança, garantia de 

renda e sustendo à grande maioria da população 

com renda superior a pelo menos cinco salários 

mínimos, e que este universo de brasileiros deve 

estabelecer um modelo privado de planejamento do 

seu futuro, passando obrigatoriamente pelo seguro 

de vida e previdência. 

“Já conseguimos pôr em prática 

algumas das decisões tomadas em 

nossas reuniões de planejamento 

conjunto da América Latina, dentre 

elas, o alinhamento dos conceitos 

de Missão, Visão e Valores da 

companhia”

Nos próximos meses deveremos assistir a grandes 

debates no âmbito da sociedade, o que reflete em 

uma divulgação muito forte que proporcionará o 

desenvolvimento do nosso setor. Parece simples, mas 

acredito que, mais do que nunca a responsabilidade 

será nossa, seguradores e corretores, de estarmos 

preparados para apoiar, com informações e 

produtos, essa forte demanda que receberemos do 

mercado. 

Quem quiser participar desta nova era está 

convidado e terá na Centauro-ON uma grande 

parceira para se apoiar! 



SEGUROS

SEGURO CAPITAL GLOBAL E SEGURO 

EMPRESARIAL CENTAURO-ON: 

PRODUTOS QUE POSSUEM FACILIDADES 

NA CONTRATAÇÃO E PODEM SER 

ADAPTADOS ÀS NECESSIDADES 

DE CADA EMPRESA, OFERECENDO 

COBERTURAS E SERVIÇOS PARA SÓCIOS, 

FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES. 

As pequenas e médias empresas são a força que 

move a economia do nosso País, gerando emprego e 

renda para a população. No entanto, levantamentos 

do mercado segurador mostram que 70% das PMEs 

não têm qualquer tipo de seguro. 

Para atender de forma diferenciada esse segmento, 

a Centauro-ON possui dois produtos específicos 

que vão dar tranquilidade e proteção para o setor. 

“A nossa companhia criou o Seguro Capital Global 

e o Seguro Empresarial para atender de forma 

diferenciada as pequenas e médias empresas a 

partir de duas vidas. São produtos simples, de 

fácil contratação e que atendem perfeitamente 

as necessidades do mercado”, explica o diretor 

comercial da Centauro-ON, Carlos Rosenmann.

SEGUROS PARA PEQUENAS E MÉDIAS 
EMPRESAS: PROTEÇÃO DIFERENCIADA A 
PARTIR DE DUAS VIDAS
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O Capital Global dispensa a movimentação mensal e 

o preenchimento do cartão-proposta, a contratação 

é feita de forma simples, sem burocracia. É definido 

um montante a ser contratado e ele é dividido pelo 

número de empregados registrados. 

Entre as várias coberturas oferecidas pelo produto 

estão a verba rescisória, cesta alimentação, invalidez, 

assistência funeral familiar e morte, além da 

possibilidade de inclusão automática de cônjuge e 

filhos para cobertura de morte.

Já o Seguro Empresarial oferece cobertura de 

acidentes pessoais e vida para funcionários, sócios, 

diretores, prestadores de serviços e estagiários. 

Entre os diferenciais do produto estão a facilidade 

de contratação, preços competitivos e calculados 

de acordo com o perfil de cada grupo, flexibilidade 

na composição das coberturas e a possibilidade de 

inclusão de cônjuge e filhos.

O Seguro Empresarial cobre morte, doenças graves, 

antecipação de indenização por doença terminal, 

invalidez permanente total por doença, risco 

cirúrgico, entre outros itens.

Para saber mais sobre esses produtos acesse:

www.centauro-on.com.br.



VOCÊ EM PAUTA

A parceria da Coligação Corretora de Seguros S/A com a Centauro-ON começou pequena, mas em 

pouco tempo cresceu e se solidificou. “Hoje temos na Centauro-ON uma das nossas principais parceiras. 

É uma companhia diferenciada, acessível, que resolve os problemas do corretor de forma ágil e rápida, 

eliminando aquele ‘famoso cotovelo’. Se necessário, tenho acesso aos Diretores e ao Presidente da 

empresa”, explica o presidente da Coligação, José Dias de Farias.

Há oito anos a empresa opera na área de benefícios com a Centauro-ON. “Neste tempo todo já vi muitas 

histórias emocionantes de clientes que adquiriram seguro com a gente. É fundamental pensar na família, 

proteger aqueles que amamos e a Centauro-ON sempre tem um produto certo para a necessidade de 

cada pessoa. E isso traz resultados positivos para todos os envolvidos na operação”, diz Farias.  

A história da Coligação começou em 1996. A empresa nasceu como uma cooperativa de trabalho de 

serviços de seguros (COOPSEG). Atualmente é considerada uma das maiores corretoras independentes 

do mercado segurador do sul do país, tem sede em Blumenau – Santa Catarina, e atua também no 

Paraná, Rio Grande do Sul e Rondônia.

A história de José Dias de Farias serve de inspiração 

para muita gente. Ele começou a trabalhar como 

office boy em uma agência bancária, fez carreira 

e chegou a gerência. Também foi gerente em uma 

seguradora, quando descobriu exatamente o que 

queria para sua vida. Hoje é presidente da Coligação 

Corretora de Seguros S/A. “O mercado tem espaço 

para o profissional bem preparado. Vejo com muita 

satisfação as oportunidades que a Centauro-ON 

oferece para capacitar os corretores. Só cresce no 

mercado quem investe na formação profissional e 

também na diversificação da carteira de clientes”. 

Farias é casado, tem filhos e netos e afirma que é um 

profissional realizado e feliz.

CENTAURO-ON NEWS | 4

PARCERIA QUE TRAZ RESULTADOS

DE OFFICE BOY A PRESIDENTE

 José Dias de Farias

Você também pode participar do nosso jornal. 

Envie sua história para:

voceempauta@centauro-on.com.br



MERCADO

O CONJUNTO FORMADO POR 
MISSÃO, VISÃO E VALORES DEFINE 
UMA EMPRESA E O QUE ELA TEM DE 
MAIS IMPORTANTE. 

Em função disso, a Centauro-ON promoveu, em 

conjunto com a Ohio National, e após um longo 

trabalho que se desenvolveu durante o primeiro 

semestre, um alinhamento desses conceitos. A 

reunião que validou a mudança aconteceu no dia 

22 de junho, em Curitiba e contou com a diretoria e 

conselho da companhia, um dos presentes foi o vice-

presidente da Ohio National para a América Latina, 

David Azzarito. 

“Esse alinhamento é fundamental porque pode 

ajudar tanto a Ohio National como a Centauro-ON 

a se manterem focadas no mesmo compromisso 

de atender o mercado brasileiro, estabelecendo 

relacionamentos de confiança de longo prazo com os 

corretores e seus clientes” afirmou David.

Ainda segundo ele, o sucesso de 107 anos da 

Ohio National tem como base o desenvolvimento 

e a gestão de sólidos relacionamentos com os 

corretores, apoiando totalmente as atividades do 

corretor para fornecer soluções de seguro que 

protejam a renda e o patrimônio de seus clientes. A 

MISSÃO, VISÃO E VALORES DA CENTAURO-ON

Centauro-ON está reformulando seus princípios para 

afirmar esse compromisso e foco de longo prazo.

O alinhamento da Visão, Missão e Valores da 

Centauro-ON contou também com a participação 

dos colaboradores da empresa. “Foi um trabalho 

muito importante para todos nós, que demandou 

tempo e envolvimento, pois esses conceitos 

mostram quem somos, como nos posicionamos 

no mercado e quais os valores que norteiam os 

nossos relacionamentos”, finalizou o presidente da 

Centauro-ON, Ricardo Iglesias Teixeira.

A Campanha Performance Premiada da Centauro-ON é um grande 

sucesso e muitos corretores já foram premiados! 

Quanto melhor a performance em vendas do corretor, mais prêmios 

poderá ganhar, pois nessa campanha o corretor escolhe a sua 

premiação.

Para saber detalhes do regulamento e como participar é só acessar 

www.centauro-on.com.br/corretor/sou-corretor.  

“Nossa campanha de 2016 é diferente das demais que estão no 

mercado pois buscamos um modelo novo para premiar a todos os 

nossos corretores.” afirma Carlos Rosenmann, diretor comercial da 

Centauro-ON.

PARTICIPE DA CAMPANHA PERFORMANCE PREMIADA
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MISSÃO: Fazer a diferença na sua vida 

proporcionando segurança e tranquilidade hoje 

e para as futuras gerações.

VISÃO: Ser a sua Seguradora pela relação de 

confiança, solidez, inovação e excelência.

VALORES

• Ser honesto e ético em tudo o que fazemos.

• Construir relacionamentos fortes baseados no 

respeito mútuo.

• Valorizar o trabalho em equipe, a comunicação 

e a flexibilidade.

• Ser apaixonado pela nossa missão e pelo que 

fazemos.

• Criar valor através de um foco único em nossas 

prioridades estratégicas.



O Sincor/GO comemorou no mês de maio três décadas de fundação. 

Para marcar a data foi lançado um selo comemorativo “Sincor 30 

anos” e também um selo postal desenvolvido em parceria com os 

Correios.

CONFIRA

PRESIDÊNCIA CENTAURO-ON 
Ricardo Iglesias Teixeira

VICE-PRESIDÊNCIA CENTAURO-ON
Ana Carolina F. de Campos Bolduan

VICE-PRESIDÊNCIA CENTAURO-ON 
Sidney Pariz

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
João Elisio Ferraz de Campos

Ana Carolina Ferraz de Campos Bolduan
Christopher Allen Carlson
David Azzarito
Ileana Iglesias Teixeira Moura

Rua Nilo Cairo, 171 Centro
Curitiba/PR - CEP 80060-050
Fone (41) 3019-0080
www.centauro-on.com.br
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EXPEDIENTE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO MATRIZ

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Valdirene Alves MTB-2564

REDAÇÃO

Paul Staines
Ramon David Galanes
Ricardo Iglesias Teixeira

30 ANOS DO SINCOR/GO

EVENTOS MOVIMENTAM O MERCADO SEGURADOR NO PARANÁ

Dois grandes eventos promovidos pelo Sincor/PR movimentaram o 

mercado segurador nos últimos meses. Um deles foi o 7º Simpósio 

Paranaense de Seguros, realizado em Curitiba, entre os dias 18 e 20 

de maio. Já o outro foi o 8º Encontro dos Corretores de Seguros, que 

aconteceu nos dias 15 e 16 de junho, em Londrina. 

O presidente da Centauro-ON, Ricardo Iglesias Teixeira foi um dos 

palestrantes nos dois eventos. “Eu vejo muitas possibilidades de 

crescimento para o seguro de vida no Brasil, só que o corretor precisa 

estar muito bem preparado, entender os produtos com profundidade 

para poder ofertá-los de forma adequada. E a Centauro-ON 

disponibiliza todas as ferramentas para transformar o corretor num 

especialista, num consultor para seus clientes”. 

No último dia 22 de junho, Renato Folador, do Fundo Paraná de Previdência esteve na sede da Centauro-ON, em Curitiba. 

Ele foi convidado para falar sobre Previdência ao Conselho de Administração da companhia. Folador é um dos grandes 

especialistas da área e foi uma excelente oportunidade para debater e tirar dúvidas sobre o assunto. 

PREVIDÊNCIA EM PAUTA

A exemplo de outros estados a passagem da tocha olímpica por Goiás 

foi muito celebrada. Joaquim Mendanha de Ataídes, ex-presidente do 

Sincor/GO e recém-nomeado superintendente da Susep foi um dos 

condutores.  

Quem também teve a honra de carregar a tocha olímpica foi Cláudio 

Simão, sócio-diretor da Simão Corretora de Seguros Ltda, de 

Blumenau, Santa Catarina e vice-presidente da Fenacor.

TOCHA OLÍMPICA

Joaquim Mendanha de Ataídes, 

carregando a tocha em Goiânia.

Cláudio Simão, com a tocha 

olímpica em Santa Catarina.


