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Centauro-ON lança seguro Vida Individual
Produto oferece ampla possibilidade de personalização
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VIDA INDIVIDUAL É O PRIMEIRO SEGURO DA CENTAURO-ON
PARA PESSOAS FÍSICAS

Com tradição e experiência em seguros para empresas, 
instituições de ensino, hotéis, profissionais liberais e 
estudantes, a Centauro-ON inovou e ampliou sua oferta 
de produtos com o Vida Individual, primeiro seguro da 
empresa criado para pessoas físicas. Com várias 
coberturas e assistências diferenciadas, o seguro oferece 
uma grande possibilidade de personalização. 

Pela contratação de coberturas e assistências adicionais 
que oferecem proteção e tranquilidade aos clientes no 
caso de imprevistos no decorrer da vida. As coberturas 
abrangem invalidez, doenças graves, morte acidental, 
assistência funeral e diária por incapacidade temporária, 
que neste caso oferece a reposição de renda de 
profissionais que estejam impedidos de trabalhar por 
doença ou acidente, durante um determinado período.

O seguro ainda possibilita a escolha de três assistências, 
que oferecem diversos serviços que o cliente pode 
utilizar quando ocorre alguma emergência, como a 

Seguro oferece diversas coberturas e assistências que podem ser
personalizadas pelo cliente

Assistência Viagem Familiar Nacional e Internacional, 
cobrindo despesas de saúde no período da viagem; 
Assistência Domiciliar para emergências envolvendo a 
residência; Assistência Pet, para os animais de 
estimação, entre outras. Os clientes também podem 
escolher duas assistências e concorrer mensalmente a 
um prêmio de R$100 mil, já líquido de imposto de 
renda, se optar por esta opção.

A ampliação dos produtos oferecidos pela Centauro-ON, 
de acordo com o diretor-presidente Ricardo Iglesias 
Teixeira, é uma necessidade que a empresa sentiu vinda 
do mercado. “A oferta de produtos modernos, flexíveis 
e inteligentes, como é o caso do seguro Vida 
Individual, é uma exigência de nossos consumidores. O 
grande potencial do mercado brasileiro de seguro de 
vida nos estimulou a investir fortemente neste projeto 
e oferta de novas soluções, sempre preservando como 
princípio a tradição de elevada qualidade de nossos 
serviços e produtos”, comenta.

CENTAURO-ON
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CAMPANHA DPVAT + PRÊMIOS CHEGA AO FINAL

A Centauro-ON realizou em 2014 a Campanha DPVAT + 
Prêmios, direcionada aos corretores de seguros cadastrados. 
Os corretores que enviaram o maior número de processos 
durante o período da campanha foram premiados com uma 
viagem ao nordeste, gift cards, e um iPad. A campanha 
chegou ao fim em 31 de dezembro.

O grande vencedor foi Anjos do Asfalto Corretora de Seguros, 
do Espírito Santo, que ganhou uma viagem com 
acompanhante para um resort quatro estrelas no Nordeste 
Brasileiro, com todas as despesas pagas. O segundo, Paula 
Souza Corretora de Seguros, SP, e terceiro, VIP Center Adm. e 
Corretora de Seguros, TO, ganharam gift cards, no valor de
R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente. Três gift cards no valor 
de R$ 1 mil serão sorteados entre o 4º e 16º colocados na 
campanha, e um iPad será sorteado entre todos os novos 
corretores que se cadastraram no projeto durante a vigência 
da campanha.

Faça você também parte do Projeto Corretor!

Para fazer parte do Projeto Corretor Centauro-ON, e assim 
obter todas as vantagens e participar de campanhas como 

esta, corretores de seguros que atuam como pessoa jurídica e 
tenham aderido ao código de ética da categoria podem se 
cadastrar por meio do site centauro-on.com.br. Eles recebem 
todo o material para o atendimento, vídeo treinamento, 
envelopes com porte pago para envio dos processos, sistema 
especializado, cartazes para divulgação, identificação do 
ponto de atendimento no site da Centauro-ON e da 
Seguradora Líder, apoio técnico por meio de 0800 e 
remuneração diferenciada.

O corretor faz o pré-cadastro dos sinistros recebidos no 
Sistema DPVAT Centauro-ON, e o beneficiário ou segurado 
recebe um protocolo oficial do sinistro para consultar a 
evolução do processo na internet a qualquer momento e serão 
informados pela Centauro-ON a cada alteração ou para a 
solicitação de documentos complementares. O diretor de 
operações e finanças da Centauro-ON, Sidney Pariz, destaca a 
importância do seguro DPVAT para a população brasileira. “É 
possivelmente o seguro de maior representatividade, já que 
cobre toda a população em acidentes de trânsito, portanto é 
de suma importância que o corretor de seguros seja o 
responsável pelo atendimento do Seguro DPVAT perante a 
sociedade”, comenta.

Vencedores ganharam viagem ao nordeste, gift cards e um iPad
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A Centauro-ON promove diversas campanhas que incentivam a 
produtividade de seus parceiros e oferece suporte para tornar 
o atendimento aos clientes cada vez mais eficiente. O projeto 
Corretor Ômega, disponibiliza atendimento remoto 
instantâneo aos corretores de seguros por meio de e-mail, 
telefone e Skype, o que torna as cotações mais ágeis e os 
resultados melhores, com informações sobre produtos e 
suporte para comercialização. Os corretores parceiros ainda 
concorrem a prêmios exclusivos.

Na Campanha Conquista Premiada, por exemplo, parceiros 
acumulam pontos de acordo com sua produção. A cada 30 dias 
um dos produtos participantes tem pontuação dobrada. Em 
2014, a Centauro-ON promoveu duas edições da campanha. 
Concorreram corretores que produziram valores acima de 
R$500,00. Na primeira, Horácio Azambuja, Oliveira Corretora 
e Marcos Melo ganharam gift cards que podem ser trocados 

PROJETO CORRETOR ÔMEGA CENTAURO-ON
PREMIA CORRETORES

O “HOMEM DE FERRO” DA OHIO NATIONAL

Os mais produtivos receberam gift cards na Campanha Conquista Premiada

Diretor da Ohio National no Chile realiza sonho de completar Ironman
no Havaí após 30 anos

em lojas conveniadas. Na segunda edição, Horácio Azambuja 
ganhou novamente. Os outros vencedores foram Inrede 
Corretora de Seguros, Spazio Adm e Corretora de Seguros e 
Stella Maris Corretora de Seguros.

Após trinta anos de treinos e participações em competições menores, Claudio 
Correa, diretor da Ohio National no Chile, realizou o sonho de completar uma 
das mais difíceis competições de triátlon do mundo, o Ironman Hawaii. Após 
38 km de natação, 180 km de ciclismo e 42,195 km de corrida, Correa realizou 
seu sonho de alcançar a linha de chegada após quase 14 horas de prova.

No momento do tiro de largada, Claudio estava no mar com mais de mil atletas, 
e apesar da dificuldade de enxergar as boias de orientação, completou a etapa 
de natação em pouco mais de uma hora. A segunda parte da competição era 
de bicicleta, e agora ele teria de enfrentar o sol e os fortes ventos. “O calor 
é terrível, mas me alimentei bem, estava hidratado e tomando comprimidos 
de sal a cada hora, me sentindo muito bem apesar das dificuldades”, conta o 
colaborador da Ohio.

Depois do ciclismo, restavam os 42 quilômetros de corrida até a linha de 
chegada. O encontro com outros concorrentes que gritavam seu nome e de seu 
país e a visão do pôr do sol foram fatores que ajudaram Claudio a superar o 
desafio final. “Estava a 100 metros do fim, em um túnel de gente querendo 
que eu batesse em suas mãos, gritando: Você é um Ironman! A emoção é 
indescritível. Cruzei a linha de chegada com um tempo de 13 horas e 46 
minutos”, comemora Correa, satisfeito em cumprir um de seus maiores sonhos. 
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CARLOS EDUARDO ROSENMANN É O NOVO DIRETOR
COMERCIAL DA CENTAURO-ON

MERCADO

A Centauro-ON é especializada em seguros de vida atrativos 
para pessoas e empresas, oferecendo atendimento diferenciado 
através de sólida estrutura operacional. Após a associação 
com o grupo norte-americano Ohio National, com mais de 105 
anos de existência e posição de destaque internacional, a 
empresa contratou o diretor comercial Carlos Eduardo Leão 
Rosenmann para coordenar um forte projeto de expansão no 
mercado brasileiro.

Após associação ao grupo norte-americano Ohio National, empresa se 
prepara para expansão territorial

Com MBA em Gestão Avançada de Negócios pela FGV e 
extensões internacionais na Tuck School of Business e 
Berkeley University, Rosenmann começou a carreira no Grupo 
Inepar e atuou em empresas da área de comunicação como 
o GRPCOM, onde foi gestor comercial, e no Grupo RIC, como 
diretor de projetos especiais. Para ele, a necessidade de 
proteção das pessoas torna o mercado de seguros brasileiro 
um expoente de oportunidades. “O seguro de vida representa 
significativa parcela do PIB na América do Norte, Europa e 
Ásia. O Mercado do Brasil apresenta grande lacuna de 
oportunidade e a Ohio National encontrou em nossa empresa 
a joint-venture ideal para investir.”, frisa Rosenmann.

Um profundo trabalho de planejamento foi elaborado pela 
equipe comercial e de marketing da Centauro-ON para 
definição de mercados prioritários e as respectivas estratégias 
de atuação. “Estamos tecnologicamente estruturados e temos 
uma forte rede de corretores já em operação, por conta do 
atendimento ao DPVAT que acontece no Brasil todo. Além 
disso, o XVI CONEC - Congresso de Corretores de Seguros, que 
aconteceu em outubro de 2014 em São Paulo, foi um momento 
importante para este novo posicionamento junto ao mercado, 
com o lançamento de nossa nova logomarca e do Seguro Vida 
Individual”, comenta o diretor comercial.

A Centauro-ON conta hoje com filiais em 10 capitais e expande 
suas operações comerciais através de alianças estratégicas 
com corretores e assessorias regionais. Ofertando produtos 
inovadores, agilidade operacional e negociação justa, 
conquista cada vez mais relevância pela qualidade de serviços 
oferecidos.

“Estamos tecnologicamente estruturados 
e temos uma forte rede de corretores já 
em operação, por conta do atendimento 
ao DPVAT que acontece no Brasil todo”...

Crédito: Regiane De Mari/Seguros em Foco
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CENTAURO-ON PARTICIPA DO XVI CONGRESSO DE CORRETORES
DE SEGUROS (CONEC) EM SÃO PAULO

Participe do Centauro-ON News:
Nos ajude a descobrir os assuntos que interessam à sua corretora, ao seu setor e a você. Colabore com sugestões, críticas ou elogios para que este espaço traga a informação que faça a diferença. 
Envie sua mensagem para: marketing@centauro-on.com.br.
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FILIAL PORTO ALEGRE/RS
Avenida Julio de Castilhos, 132, SL 402 
CEP 90.030-130 Porto Alegre/RS
Tel.: (51) 3023-5108
Fax: (51) 3029-0768

FILIAL CASCAVEL/PR
Avenida Brasil, 6459, SL 32 - Centro
CEP 85.812-003 Cascavel/PR
Tel.: (45) 3035-1552

FILIAL BLUMENAU/SC
Rua Floriano Peixoto, 275, SL 61 - Centro 
CEP 89.010-500 Blumenau/SC
Tel.: (47) 3035-4170

FILIAL GOIÂNIA/GO
Rua 3 nº 800 Quadra C-06, Lts 73/75, SL 101
Edif. Office Tower Gilberto A. Sebba | Setor Oeste
CEP 74.115-050 Goiânia/GO
Tel.: (62) 3215-8781

FILIAL MARINGÁ/PR
Rua Néo Alves Martins, 3120, SL 91 - Centro 
CEP 87013-060 Maringá/Pr
Tel.: (44) 3029-4472
Fax: (44) 3029-9695

FILIAL RIO DE JANEIRO/RJ
Av. Treze de Maio, 41, 4º andar, SL 401 a 402 - Centro
CEP 20031-007 Rio de Janeiro/RJ
Tel.: (21) 2240-0401 
Fax: (21) 2220-1402

FILIAL SÃO PAULO/SP
Rua Conselheiro Crispiniano, 53, 3º andar - Centro
CEP 01037-001 São Paulo/SP
Tel.: (11) 3237-2142

Filiais


