




VVooccêê ffaarriiaa sseegguurroo ccoomm  uummmmmaa eemmpprreesssaaa

queee ttteemm 44..227733 eessccrriittóórriiooss,,  eessttáá eemm 44444 ppaaííssseesss,

tteemm 5500  mmiill ccoorrrreettoorreess ee  7700 mmiillhhõõeess ddee cclliiennttes??

EEnnttããoo,, bbeemm--vviinnddoo  àà  MMAAPPFFFRREE:: aa sseegguurraaddoorraa ddiiffeerrreenttteee.

AAA MAMAPFPFRERE esesee tátátá nno o BrBBrasasilil hhhá ááá 53533 aanos e e é é a a prp imimeieirara nno oo raranknkining g enentrtrre e asas s segegururadadadororo asass

esese trranangegeeirirasasa  nnãoão ligigaddasasa  aa bancoco. MaM s nãão o é isissoso qqueueu  ttororo nanann  eelalaa u uumama s segegururadadorora a didifeferererr ntnte.e.ee

A AA MAMAPFPFFRER  ééé ffeieita dde pepesss oao s quq e e passamm pporr iimpmprereviviv ststosos ccomommo o vovocêcê ee ssababemem q qquauauantntntoo

umuum s egguruuro o é imimpoortrtannte nese sasas hoh rar s. É por iisssso o quque e ofofererrececce ee mamaisis dde e 8080 s sololuçuçõeõess

emm ssegeegururoso , pepeerfrffeieitotos paparar  cadada a a fase da a susua viv dada. AfAfinnalal, , mamaisis d do o quque e seseguguroros,s, oo o oobjbjetetivivii ooo

dad  MMAPAPFRFRE E é é prrottegegerere  tudo aqaquiu lol  quee éé impm ortatantnte e paparara v vvvococê.ê. PPodode e pepergrgununtatar r papaarara

ququallquere  uum dod s s noosssosos 115 mim lhõeõ s de clientes s noo BBrarasisil.l.l

PrPrococurure e umum ccoro retotor r dede segeguru osos MAPA FRE E ouou a acecesssse e wwwww.w.w mamapfpfrere.c.comom.b.br.r.

A seguradora diferente.



E X P E D I E N T E
PRESIDENTE: Antonio Cássio dos Santos COORDENAÇÃO EDITORIAL: Dirceu Tiegs COMITÊ DE COMUNICAÇÃO: Bento Aparício Zanzini, Carlos Alberto Landim, 
Cláudia Wharton, Cleide Fonseca, Fernando Bettine, João Firmino, Maurício Galian, Paulo Eduardo Fernandes Rossi, Rogério Esteves, Rosana Sá 
EDITORA-CHEFE: Tatiana Cerezer (MTB 28.989) JORNALISTA RESPONSÁVEL: André Guerra (MTB 33.675) REDAÇÃO: Guerra Comunicação 
COLABORADORES: Carina Rodrigues, Fátima Lima, Hamilton Attan Rodrigues, Michell Niero, Milena Brizolla, Rafael Marinelli, Sylvia Ferrari e Vera Ceolim 
PROJETO GRÁFICO: bmew Propaganda DESIGNERS: Flávio Barão, Miguel Dallacqua Junior CTP e IMPRESSÃO: Ipsis Gráfica Editora PUBLICIDADE Av. das Nações Unidas, 
11.711 - 14º andar CEP 04578-000 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 5112-7832  Fax: (11) 5112-7835 - revista@mapfre.com.br

Uma publ icação dir igida aos cor retores de seguros.
Editada pela Unidade de Mercado e Desenvolvimento da Rede MAPFRE Seguros.

“Hoje já somos 
reconhecidos por 
sermos diferentes 
e, o melhor de 
tudo, por muitos 
motivos mais do 
que simplesmente 
por conta de 
nosso slogan”

Antonio Cássio dos Santos 
Presidente Grupo MAPFRE Brasil
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EDITORIAL

Negócios MAPFRE não é responsável pelo conteúdo de nenhum artigo ou trabalho assinado por seus autores. O fato de publicá-los não implica conformidade ou identifi cação 
com os trabalhos expostos.  Está proibida a reprodução total ou parcial dos textos e ilustrações desta revista sem autorização prévia e por escrito dos editores.

P ois é, “a MAPFRE inventou mais uma”. Isso 
poderia ser uma frase retirada de uma conversa 
de corretores ou até mesmo de segurados 

durante um happy hour ou um simples cafezinho, falando 
sobre a nova iluminação da nossa sede no Brasil. 

E é com muita satisfação que digo que isso, hoje em 
dia, pode sim acontecer... e com muita facilidade. Hoje já 
somos reconhecidos por sermos diferentes e, o melhor 
de tudo, por muitos motivos mais do que simplesmente 
por conta de nosso slogan, “a seguradora diferente”.

Há também aqueles que nos reconhecem pela nossa 
atuação em responsabilidade social empresarial. 
“a MAPFRE está em todas”, diriam também, ao 
reconhecerem nossa presença em ações que vão desde a 
redução de acidentes de trânsito até exposições de ar te. 

É, hoje quando um corretor indica a MAPFRE para seus 
clientes, está indicando uma série de valores agregados 
que começam a serem percebidos com clareza.

Temos muito a comemorar! Nosso lucro antes dos 
impostos e par ticipações atingiu R$ 129,6 milhões 
no primeiro semestre, 40,7% a mais do que o 
mesmo período no ano passado, com crescimento de 
praticamente todos os segmentos em que a empresa 
atua e aumento de par ticipação de mercado em todas as 
car teiras.

Mais do que ter um faturamento e lucro crescentes a 
cada ano,  mais do que melhorar nossa colocação no 

ranking, estes números passam para o corretor o que 
é impor tante: a segurança de estar oferecendo algo 
diferente de verdade para seus clientes.

Nesta edição conheceremos detalhes sobre o novo 
sistema de iluminação do Edifício MAPFRE, um verdadeiro 
presente para a capital paulista. O prédio pode ganhar 
cores diferentes a cada dia e produzir um espetáculo de 
beleza que cer tamente o tornará um marco na cidade.

Nossa entrevista é com um renomado especialista em 
Marketing e planos de negócios, Mitsuru Yanaze. Ele 
mostra a impor tância de planejar, item fundamental para 
os corretores que estão crescendo junto com a gente. 

E por falar em crescer, aqueles que ainda anda 
improvisando na web não podem perder a matéria “Site? 
Meu primo faz...”. Hoje em dia, muitas vezes, mais 
vale aparecer bem na rede do que ter um belo car tão 
de visitas e um folheto bem feito. A verdade é que a 
tecnologia está nos deixando sem endereço fixo. Ter 
mobilidade é fundamental, como mostra a repor tagem 
“Meu endereço é o meio da rua” e pode ser um 
diferencial quando se fala em fazer seu dia render mais, 
ou seja, ganhar mais dinheiro.

Mas se é para ser diferente mesmo, nesta edição 
fomos à “costa leste” do Mato Grosso do Sul, mais 
especificamente a Três Lagoas. Descubra na matéria de 
Turismo o que esta cidade tem de especial, além de um 
grande potencial econômico e turístico para os próximos 
anos e da “Tilápia com provolone”.

Boa leitura e bons negócios.
Antonio Cássio dos Santos

Um jeito diferente 
de ser diferente 
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DICAS

é o meio da rua
Meu endereçoMeu endereço

Thiago Rigonatti, 
consultor 

de empresas 
especializado 

em mobilidade

D ados da ABINEE (Associação Brasileira da 
Indústria Elétrica e Eletrônica) revelam que as 
vendas de notebooks cresceram 186%, ou seja, 

1,8 milhão, no primeiro semestre de 2008, comparadas ao 
mesmo período do ano passado. 

As vendas foram impulsionadas em grande par te pela redução 
de preços e pela maior facilidade de desfrutar a internet 
móvel. Além dos notebooks, os smar tphones, os celulares 
de terceira geração (3G), despontam como a nova tendência 
para os próximos anos. Para “engrossar o caldo” dessa sopa 
da mobilidade, cyber cafés e ambientes Wi-Fi (redes sem fio 
de internet gratuita) em bares, shoppings e restaurantes 
florescem nas grandes cidades, assim como as lan houses. 

 
Esse cenário serve para 
demonstrar que a mobilidade 
aplicada aos negócios não é 
mais uma realidade distante. 
Graças aos avanços tecnológicos 
ocorridos nesta década, substituir 
os tradicionais escritórios 
acarpetados por home offices e 
lan houses, ou até mesmo por 
locais com conexão de internet 
sem fio, já não parece ser uma 

Flexibilizar os limites do escritório pode ser uma alternativa 
interessante para ganhar em produtividade e satisfazer a equipe.

iniciativa tão ousada. Mas como aplicar esse modelo em 
uma Corretora, por exemplo?

De acordo com o consultor de empresas especializado em 
mobilidade Thiago Rigonatti, o dilema de quem precisa manter 
um endereço fixo, mas necessita se deslocar para atender 
clientes e colaboradores, por exemplo, pode ser resolvido com o 
uso do bom senso. “O primeiro passo para definir a necessidade 
do trabalho remoto é entender a freqüência com que, 
diariamente, o Corretor precisa contar com outras pessoas. Isso 
vai desde uma visita semanal à sede da Corretora até momentos 
diários - e necessários - junto a colaboradores e parceiros”. 
Responsável também pelo site Mobile Life (www.mobilelife.com.
br), Thiago crê que a tecnologia pode contribuir - e muito - para 
a mobilidade do Corretor, desde que o distanciamento físico não 
afete a comunicação. 

A Symantec, multinacional especializada em segurança 
da informação, por exemplo, mantém 90% de seu quadro 
- formado por programadores e desenvolvedores de 
softwares - trabalhando em casa. Foi necessário investir 
em notebooks, em banda larga móvel e em serviços de 
conferência a distância, mas a estratégia deu cer to: houve 
um ganho significativo em produtividade e satisfação dos 
colaboradores remotos, além de uma sensível diminuição 
nos custos operacionais. 

Fotos: Shutterstock/Divulgação
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O lado ruim
Vantajoso por um lado, o trabalho remoto tem também 
suas fragilidades. A principal delas é o risco de este 
profissional se tornar um viciado em trabalho, chamado 
também de workaholic. O problema é que, ao se adequar 
a esse modelo, o funcionário tende a perder a referência 
que tinha quando trabalhava em uma sede fixa, com 
horários de entrada e saída predefinidos. Dentro de casa, 
ele pode trocar as obrigações do lar e o apego à família 
pela satisfação de trabalhar com liberdade e naquilo que 
gosta. O trabalho pode viciar, e isso resulta em perdas 
consideráveis na qualidade de vida.
 
Outros malefícios apontados por especialistas estão 
relacionados ao clima organizacional. Ao abrir mão de uma 
sede única, a empresa deve reconhecer primeiramente 
que o conceito de equipe e cooperação tende a mudar 
drasticamente. As relações interpessoais, ao se tornarem 
mais frias - realizadas geralmente por e-mail, messenger ou 
telefone -, podem repercutir negativamente na motivação do 
profissional no decorrer do tempo.

Uma preocupação que também deve ser constante é com 
a segurança da informação. Utilizar computadores em lan 
houses, notebooks em áreas muito freqüentadas ou trocar 
e-mails por meio de telefones celulares pode expor par te 
da empresa a grandes riscos. Os chamados vírus móveis, 
capazes de infectar celulares e computadores (fixos e 
móveis) para roubar dados e senhas por meio do bluetooth, 
são a mais nova preocupação das empresas especializadas 
em segurança digital. 

O que pode ser implementado pelo Corretor que 
necessita de mais mobilidade durante o dia:

AGGER Scorp - Compatível com o MAPFRE Connect, é uma 
ferramenta criada especialmente para o Corretor ter acesso, 
em qualquer lugar e a qualquer momento, por meio de um 
smar tphone ou palmtop, a todas as consultas fornecidas 
pelo gerenciador tradicional. Consultas de clientes, apólices 
e vencimentos de seguros são algumas das opções 
disponíveis. 

Uso de notebooks (laptops) - Cada vez mais baratos e 
menores, são peças-chave para o trabalhador remoto. Um 
bom processador, com pelo menos 1 GB de memória RAM, 
é um bom começo para manter um desempenho aceitável 
sem gastar rios de dinheiro. Existe até mesmo uma nova 
categoria de mininotebooks, chamados de móbile, com 
custos inferiores a R$ 1 mil, embora seu desempenho seja 
bastante discutível. 

Manutenção da interatividade - Para favorecer a cooperação, 
o Corretor pode empregar uma rede de IP com voz, vídeo, 
dados e comunicações wireless, que inclui compar tilhamento 
de calendário, videoconferência baseada na web e telefonia IP. 
 
Encaminhamento de chamadas - Boa par te das empresas 
de telefonia oferece essa ferramenta. É um recurso útil que 
serve para direcionar a um telefone celular as chamadas 
recebidas na empresa durante uma ausência. As chances de 
se perder bons negócios fica reduzida. Quem ganha também 
são os clientes, que passam a ser atendidos de forma mais 
rápida e eficiente. 

Reforço do sinal para celulares - Funciona como uma antena 
instalada no automóvel, capaz de ampliar em até 10 vezes 
o sinal oferecido pelas operadoras. Resolve os problemas 
de instabilidade na recepção mesmo em locais com sinal 
reduzido. Vale lembrar que o uso de celulares pelo motorista 
é proibido pelo Código de Trânsito, mesmo no viva-voz.

Banda larga móvel - Mesmo estando presentes em shoppings, 
restaurantes e aeroportos, nem sempre é fácil encontrar 
pontos para conexão de internet wireless, principalmente 
em cidades menores. O Corretor que necessita de internet a 
qualquer momento pode recorrer a serviços de banda larga 
móvel (3G). Novidade por aqui, a internet 3G ainda não está 
disponível em todo o território nacional. Ela também não atingiu 
a velocidade e cobertura esperada, mas é vista 
como a substituta da banda larga convencional, 
principalmente pela possibilidade de se 
conectar à internet em qualquer 
computador por meio de um aparelho 
que cabe no bolso.                         
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Livros

Para informações sobre os cursos disponíveis no mercado, acesse a seção Cursos e Eventos do site 
www.negociosparacorretores.com.br

Sucesso ao Alcance do 
Corretor de Seguros
Autor: Newton Siqueira

Editora Letras Jurídicas

Escrito pelo economista, professor 
universitário e corretor Newton Siqueira, 
“Sucesso ao Alcance do Corretor de Seguros” 
ocupa um espaço importante na relativamente 
escassa literatura voltada para a profi ssão. 

Ele fala dos desafi os de se vender seguros em um mercado cada vez mais 
concorrido, mas também bastante promissor. 

Siqueira procurou analisar a função do Corretor de forma equilibrada, alternando 
entre a teoria do mundo acadêmico e a prática do dia-a-dia. A experiência como 
Corretor o auxiliou a impor uma linguagem mais próxima, específi ca e realista 
ao mercado de corretagem. “Os livros de vendas e negociações disponíveis 
atualmente tratam essas questões de forma genérica, não especifi cando o 
mercado de seguro. Esse é um importante diferencial”, argumenta o autor.

Supersegredos de Vendas
Autor: Barry Farber 

Editora Qualitymark

Com mais de oito livros lançados, o especialista 
em vendas norte-americano Barry Farber 
mostra neste livro que não existem fórmulas 
para uma boa venda. De acordo com ele, há 
fatores únicos e individuais que precisam ser 
postos à mesa antes de se abordar um cliente. 

A linguagem simples e objetiva, ilustrada com casos práticos do cotidiano dos 
vendedores, auxilia a identifi cação do Corretor nos casos propostos pelo autor. 
Além de escritor, Barry Farber é presidente da Farber Training Systems e da 
Diamond Group, empresas especializadas em capacitação profi ssional nos Estados 
Unidos. Ele tem treinado mais de 250 mil representantes, vendedores e executivos 
nas áreas comerciais e de marketing por meio de suas técnicas de vendas.

Cliente Também é Gente
Autor: Ron Willingham

Editora Campus

Desenvolver uma cultura voltada ao cliente. Essa 
é a missão proposta pelo fundador da Integrity 
Systems, referência mundial em treinamento 
voltado à venda, Ron Willingham. Para ele, 
vender é uma questão de integridade.

O grande diferencial deste livro está no estudo feito pelo autor sobre 
as principais características do cliente. Segundo ele, é importante para 
o vendedor saber lidar com reações emocionais, aprender a aplicar 
valores, crenças e princípios éticos. Humanizar a relação entre o cliente e 
o profi ssional de vendas pode ser o primeiro passo para gerar solidez nos 
negócios e credibilidade perante o mercado. 

Marketing Pessoal - 100 dicas 
para melhorar a sua imagem
Autora: Sady Bordin

Editora Record

O primeiro passo para quem vive de 
vendas talvez seja compreender que a 
imagem pública, se bem trabalhada, pode 
ser importante para o fechamento de mais 
negócios. Escrito de forma simples, direta e 

bem-humorada, este livro é ideal para quem lida com pessoas boa parte 
do dia. O livro traz conselhos de como trabalhar a própria imagem a favor 
da valorização pessoal e profi ssional.

O consultor Sady Bordin é referência na área de marketing e seu livro 
tornou-se um best seller, tanto no Brasil quanto no exterior. Apesar 
da sua ampla formação acadêmica, ele diz que foi sua experiência nas 
acidentadas pistas de rally, grande paixão do autor, que o fez perceber a 
necessidade de manter um constante aprendizado para superar barreiras. 

Rico de Verdade
Autor: Roberto Adami Tranjan

Editora Gente

“Romper com o antigo modelo de produtividade, 
restrito apenas ao lucro”. É este o objetivo 
do livro. De acordo com o autor, na ânsia de 
conseguir rapidez na produção, muitas empresas 
instituíram a pressa como um modo de trabalho. 
Um tipo de gestão que, em vez de trazer 

resultados, apenas tira do colaborador a vontade de buscar a diferença. 

O economista Roberto Adami Tranjan é também autor dos livros A empresa de 
corpo, mente e alma; Não durma no ponto; Metanóia e Pegadas. Para o autor, 
existe a necessidade de ampliar o conceito de riqueza para além do campo 
profi ssional, pois nele há também outros níveis, como o social e o familiar. 

Guia Bottini: Vendas - Dicas 
para Vender Bem na Vida
Autor Ciro Bottini

Editora Zit

No ar, ao vivo, quase todos os dias - e há tantos 
anos-, seus telespectadores já o consideram 
quase como um amigo. A esse sentimento 
de amizade se junta o de admiração pelo 
trabalho sempre realizado com tanto empenho, 

dedicação e respeito ao consumidor. 

Grande sucesso na última edição da revista Negócios MAPFRE (veja a entrevista 
na íntegra em nosso site: www.negociosparacorretores.com.br), no livro, Ciro 
traz sugestões de como desenvolver características necessárias e presentes 
em vendedores bem-sucedidos, como credibilidade, motivação, ampla visão de 
mercado, bom humor, criatividade e envolvimento com o consumidor, entre outras.
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S egundo dados da Serasa, os índices de inadimplência 
dos consumidores brasileiros aumentaram 6,6% de 
janeiro a agosto de 2008, na comparação com o 

mesmo período de 2007. Segundo o indicador, que incorpora 
dados de cheques, títulos protestados, dívidas com bancos, 
car tões de crédito e financeiras (focadas em crédito para 
consumo), a alta também foi observada 
na comparação de agosto deste ano 
com igual período do ano passado, a 
expansão foi de 4,8%. No período, a 
inadimplência das pessoas físicas cresceu 
3%. Fatores decorrentes das atuais 
facilidades de compra a prazo, somados 
à estabilidade econômica, formam um 
cenário adequado à prática do consumo 
irresponsável, pois, para esse consumidor, 
é muito mais vantajoso aproveitar uma 
queima de estoque ou uma liquidação em que pode parcelar 
o produto por até 24 meses, por exemplo, para depois se 
preocupar com a dívida.

Dificuldades financeiras pessoais, que impossibilitam o 
cumprimento de suas obrigações, como desemprego, falta 
de controle nos gastos, endividamento a prazos cada vez 
mais longos, compras para terceiros, atraso de salário, 
comprometimento de renda com outras despesas, redução 
de renda ou mesmo má-fé são as maiores responsáveis por 
esses resultados.

Segundo o economista da ACSP (Associação Comercial de 
São Paulo), Marcel Solimeo, esses números são um reflexo 
do crescimento de crédito nos últimos três anos, que elevou 

A inadimplência 
pode ser evitada 

com algumas medidas 
preventivas como a 

consulta de restrições e 
a atualização 
do cadastro

CONSULTOR ADMINISTRATIVO

Para lidar com a inadimplência, é preciso, antes de mais nada, conhecê-la 
bem, sabendo quais os fatores que a ocasionaram e como evitá-la, para não 
prejudicar seus negócios.

os índices de inadimplência nas mesmas proporções. Com o 
aumento das taxas de juros, esses números podem apresentar 
um ligeiro crescimento, visto que as taxas de negociação de 
crédito tendem a cair.

Inverter esse quadro é um fator essencial, não só para o 
equilíbrio financeiro das pessoas mas também 
para uma maior segurança das empresas. Esse 
problema não atinge apenas grandes empresas: 
pode atingir diretamente o próprio corretor, já que 
todos os dias milhares de segurados em potencial 
deixam de desfrutar os benefícios de um seguro 
devido à verificação do crédito, que é uma das 
formas mais utilizadas pelas seguradoras para 
análise do risco.

Ainda de acordo com Solimeo, a inadimplência pode 
ser evitada por meio de simples ações de caráter preventivo 
antes de efetuada a venda, como consultar se há restrições 
no nome do cliente e manter o cadastro do cliente sempre 
atualizado. Quando possível, o mais indicado é trabalhar com 
débito em conta, pois a inadimplência é menor, a carteira é 
mais protegida e há maior fidelização do cliente – a média de 
cancelamentos é de 2%, enquanto os cancelamentos em ficha de 
compensação chegam a 10%.

No momento de se fechar um novo negócio é importante que o 
corretor apresente ao cliente todas as formas de pagamento 
disponíveis, incentivando o uso de formas de pagamento que 
facilitem tanto a vida do segurado quanto a do corretor, como o 
uso do pagamento por débito em conta corrente e um número 
menor de parcelamentos.  

Como fugir 

Inadimplência
do fantasma da 
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Conselhos e dicas sobre 
marketing que orientarão 
você a montar um plano 
de ação eficiente para 
administrar seus negócios 
e lidar com clientes

A importância da

ENTREVISTA

Mitsuru Yanaze
gestão estratégica para o sucesso

dos seus negócios
Não conhecer o 
mercado e a si mesmo 
é o maior erro que 
podemos cometer na 
administração do nosso 
negócio

Fotos: Paulo Pepe
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L ivre docente da Escola de 
Comunicação e Artes da 
USP (ECA/USP), consultor 

de empresas conceituadas, 
como a Petrobras, e autor do 
livro “Gestão de Marketing 
e Comunicação: avanços 
e aplicações”, o professor 
Mitsuru Yanaze é graduado em 
Publicidade e Propaganda pela 
Universidade de São Paulo, 
especialista em Administração 
de Empresas e Marketing 
pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV-SP), mestre em Business 
Administration pela Michigan 
State University e doutor em 
Ciências da Comunicação pela 
Universidade de São Paulo. 

Em sua publicação, Mitsuru 
Yanaze apresenta, com uma 
linguagem bastante prática e 
conceitual, exemplos de mais 
de 40 cases brasileiros sobre 
serviço, indústria e comércio 
de pequenas empresas até 
grandes organizações dentro 
do contexto brasileiro, que 
exemplificam como estabelecer 
metas e objetivos para ter bons 
resultados em seus negócios.

Grande conhecedor da área de 
marketing e gestão estratégica, 
Mitsuru falou com a Revista 
Negócios MAPFRE e deu algumas 
dicas sobre como administrar e 
realizar um bom plano estratégico 
para alavancar seus negócios. 

Qual a importância de um plano estratégico para a 
fidelização de clientes?
Devemos considerar que planejamento estratégico é a definição 
de metas e objetivos e de formas de alcançá-los. Assim, fidelização 
de um cliente não é resposta a uma ação isolada, mas sim a várias 
ações. A partir do momento em que a empresa consegue alcançar 
os diferentes objetivos no relacionamento com seus clientes, vai 
conseguir obter a tão desejada “fidelização”. Então, o planejamento 
estratégico é a definição de vários objetivos e metas ao longo de um 
processo, visando, no final, uma relação bastante duradoura e positiva 
com os clientes, obtendo como resposta a recompra e a procura 
contínua dos produtos da empresa pelo cliente, sendo o planejamento 
fundamental para alcançar esse resultado.

Essas medidas servem para empresas 
de qualquer tamanho?
Sim. O que vai diferenciar é a dimensão dos objetivos, metas e 
recursos envolvidos, não sendo uma questão restrita às grandes 
organizações. 

Pensando mais especificamente nos corretores de 
seguros, há alguma peculiaridade a ser observada?
Sem dúvida, pois o corretor lida diretamente com necessidades e 
expectativas de clientes que necessitam do serviço de seguros, 
fazendo uma interface entre as organizações que oferecem esse 
produto e essas pessoas que necessitam dele. Então, se o corretor 
não determinar objetivos e metas adequadas, além de estratégias 
para alcançá-los, dificilmente conseguirá bons resultados.  Nesse 
sentido, o corretor tem de fazer dois tipos de planejamento: o 
chamado “marketing reverso”, voltado para quem fornece serviços, 
e o “marketing tradicional”, voltado à pessoa física ou jurídica que 
necessita desse serviço. Mesmo porque o caso do corretor é um 
pouco confuso, já que algumas pessoas acham que ele representa 
a seguradora, quando, na verdade, ele representa o interesse 
dos segurados. Por isso a necessidade desses dois tipos de 
planejamentos: para atrair boas seguradoras para se trabalhar em 
parceria e bons clientes para essas seguradoras.    

Qual o maior erro que um corretor pode cometer na 
administração do seu negócio ou de sua corretora?
Não conhecer os mercados envolvidos, tanto o mercado fornecedor 
(no marketing reverso) quanto o mercado comprador (no marketing 
tradicional). Outro fator importante é conhecer a si mesmo, pois, 
quando falamos em planejamento estratégico, está em jogo uma 
relação de equilíbrio entre potencial, necessidades e expectativas das 
organizações que fornecem o produto e do mercado que consome 
esse produto.
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Vale a pena arriscar em um negócio sem um 
planejamento de marketing detalhado?
Não, de maneira alguma. A experiência de empresas que tiveram 
sucesso ratifica que é fundamental o mínimo de planejamento, 
uma análise efetiva do potencial de mercado, utilizar os modelos 
tradicionais de avaliação de atratividade do mercado e analisar o 
ambiente mercadológico que propicia mudanças constantes. 

pra mim também” é um problema sério, pois cada um tem seu 
contexto, seu potencial, seus recursos, seu estilo organizacional, 
suas potencialidades. Então, eu preciso ver se o que eu  sou e 
o que quero oferecer tem uma contrapartida de absorção, se 
tem alguém interessado em comprar o que eu estou oferecendo. 
Cada situação é particular, única, e, portanto, merece uma 
avaliação única e particular também. 

O que o corretor deve ter em mente para 
executar um bom plano de negócios?
Ele deve ter uma boa administração e, para isso, eu formulei um 
conceito chamado de “Os 3 puts”: inputs, throughputs e outputs, 
que estão diretamente relacionados ao marketing de uma 
organização. Os inputs são os recursos básicos necessários, 
como, por exemplo, os recursos financeiros, humanos, materiais 
(infra-estrutura, equipamentos), tecnologia e informação. 

Esses recursos passam pelos throughputs, que são: cultura 
organizacional; políticas organizacionais; sistemas; processos; a 
própria logística; o clima organizacional. E tudo isso vai resultar 
nos outputs, que são basicamente os famosos 4 Ps de Gerard 
McCarthy, que eu transformei em quatro outputs:

Produto ou serviços - o que o corretor ou a empresa de 
corretagem está oferecendo;  
Preço ou remuneração - o valor estabelecido para o serviço 
que está sendo prestado; 
Distribuição - o corretor precisa definir bem os segmentos 
de interesse, tanto geograficamente como demograficamente 
e psicograficamente, para deixar seu produto acessível aos 
diferentes mercados;
Comunicação (veja mais no box a seguir) - a imagem, a 
mensagem que você quer compartilhar com os diferentes 
públicos.

Então, quando falamos em coisas imprescindíveis no 
planejamento de marketing, estamos falando que o empresário 
precisa conhecer quais são os seus “puts”. E além de conhecer 
o mercado, é necessário fazer um levantamento do potencial que 
esse mercado tem, ou seja, quais são as suas expectativas e 
necessidades. 

Depois de conhecermos esses dois elementos, precisamos 
conhecer o ambiente em que se dá essa relação, ou seja, as 
questões governamentais, legislação, questões econômicas, 
fornecedores, situação sociocultural, questão tecnológica que 
afeta a ação das organizações. Simplificando: é necessário se 
conhecer, conhecer o mercado em que se vai colocar o produto. 
No caso do corretor, ele precisa conhecer os dois - tanto o 
mercado que fornece quanto o mercado que consome - e 
conhecer todo o ambiente mercadológico em que se dá essa 
relação. Conhecendo esses quatro elementos, no caso dos 
corretores, consegue-se determinar um bom planejamento.

É fundamental ter um planejamento, entender e avaliar antes 
de montar qualquer negócio. Não que isso precise ser algo 
sofisticado, pois acredito que cada empresa, de acordo 
com sua dimensão, vai precisar de um planejamento que 
seja compatível com as suas necessidades. Quando falamos 
em conhecer o mercado, falamos em se conhecer, avaliar o 
mercado em potencial, as necessidades e as expectativas, 
considerar opor tunidades e ameaças, conhecer seus pontos 
for tes e fracos, conhecer seu mercado, o potencial que seu 
mercado tem, tomar decisões que equilibram a relação... Isso 
é planejamento e qualquer organização pode fazer... Qualquer 
empresário que pensa em abrir um negócio tem de fazer isso. 
Na medida cer ta para o seu negócio, seja de que tamanho ele 
for, dentro das suas limitações.

Em sua opinião, por que tem gente que ainda 
acredita que esse planejamento não é necessário?
Isso parte daquela ilusão de que basta eu ter uma boa 
proposta, um bom produto, que existe mercado para isso. 
Hoje o contexto mercadológico indica que esse tipo de visão é 
equivocada. As pessoas têm de esquecer completamente aquela 
idéia de que uma coisa que deu certo no passado também vai 
dar certo agora, pois as condições são outras e as variáveis 
mercadológicas mudam constantemente. Essa prepotência, essa 
idéia de que, “se está dando certo para alguém, vai dar certo 
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O pequeno empresário não se assusta ao ouvir 
falar de BCG, GE, SWOT e tantas outras siglas 
encontradas em administração?
Pode assustar, mas o impor tante é conhecer o conceito. 
Se você analisa, por exemplo, o modelo de avaliação 
multifatorial GE, pode parecer uma coisa complicada... 
Você pensa: o que é isso? É algo ligado à General 
Electric? Algo relativo à luz? Mas não, na verdade é 
simplesmente um modelo que desafia as empresas 
a avaliar constantemente o grau de atratividade do 
mercado em que estão por meio da análise constante 
de algumas variáveis. A empresa pode constatar se 
aquele determinado mercado no qual está atuando tem 
uma atratividade alta, média ou se já está com uma 
baixa atratividade. Ao mesmo tempo, por meio de outras 
variáveis, pode analisar como está a par ticipação da 
empresa dentro deste mercado: for te e consistente, 
mediana ou fraca. Essa é a concepção do modelo GE, e 
o empresário muitas vezes já o faz sem saber, sem usar 
essa denominação: simplesmente analisa quais são as 
variáveis para dizer se o mercado continua atraente.

A palavra marketing é empregada de várias 
formas. Quando ela é empregada de maneira 
errada?
 Várias vezes, em várias situações e circunstâncias. É 
comum ouvirmos que determinado produto é ruim, mas 
o marketing dele é bom. Conforme nós colocamos, o 
marketing de uma organização vai ser bom quando os 
4 outputs (produto, preço, distribuição e comunicação) 
forem adequados. Enquanto eu estiver com algum 
problema em um desses outputs, o marketing dessa 
empresa não será bom.  

Veja este exemplo no ramo dos seguros: o seguro 
atende a uma série de necessidades, só que seu valor é 
incompatível com o que está oferecendo. Estou usando 
canais que levam a um público que não precisa de tanta 
cober tura e faço uma comunicação voltada para pessoas 
que precisam desse tipo de cober tura. Alguma coisa está 
incompatível entre o produto e a comunicação. Falta uma 
adequação em relação ao público, devo buscar um público 
que quer muita cober tura, um seguro mais completo, que 
pode pagar um valor mais alto, que se identifica com o 
produto... 

Outra forma er rada é a expressão “é puro marketing”, 
que dá a impressão de que o marketing é uma coisa 
negativa, com uma imagem que não condiz com a 
verdade. Hoje precisamos entender que marketing 
é uma coisa séria. 

Se o senhor fosse escrever uma definição para 
marketing no dicionário, como seria?
Eu diria que marketing é uma gestão empresarial. Não é 
uma atividade, não é uma fer ramenta, e sim uma forma de 
gestão empresarial que administra sistemicamente uma 
organização. Considerando a quem estamos oferecendo 
o produto, de quem estamos comprando ou adquirindo 
produtos, como mercado, como “market”, todo trabalho 
que visa essas decisões equilibradas é marketing. 

Essa terminação “ING” (do idioma inglês) dá uma 
conotação de que eu estou fazendo em função disso e 
pode parecer um pouco diferente do que outros autores 
falam, porque alguns falam em marketing apenas em 
função do mercado, têm aquela visão romântica de que 
o marketing só trabalha em função do mercado e do que 
o mercado quer, mas eu entendo que o foco não está no 
“market”, e sim no equilíbrio entre potencial, necessidades 
e expectativas da empresa e do mercado que essa 
empresa objetiva alcançar.

Para dar uma definição resumida, como se fosse o 
verbete de um dicionário, eu diria que marketing é “uma 
gestão organizacional sistêmica que visa tomar decisões 
equilibradas entre potencial, necessidades e expectativas 
da empresa com os seus segmentos de mercado”.

Para o corretor que ainda está “cru” em 
marketing, qual o primeiro passo que ele deve dar 
para implantá-lo em sua empresa?
O primeiro passo é procurar boas 
leituras. Existem vários livros 
sobre o tema. O professor Philip 
Kotler é o mais consagrado e tem 
várias obras que abordam, de 
uma forma muito interessante, 
o marketing de ser viços no qual 
o corretor está inserido. Eu não 
poderia deixar de recomendar 
também a leitura do meu livro “Gestão de marketing 
e comunicação: avanços e aplicações”, lançado pela 
Editora Saraiva, e que trata do marketing em diversos 
aspectos, incluindo o que já citei sobre os “puts” e 
diversas siglas, tudo bem exemplificado. O livro tem uma 
linguagem bem fácil: usamos exemplos de mais de 40 
cases brasileiros sobre ser viço, indústria, comércio de 
pequenas empresas e até grandes organizações dentro 
do contexto brasileiro, mostrando de maneira prática toda 
a seqüência do planejamento estratégico. Recomendaria 
também, se o corretor tiver opor tunidade, bons cursos de 
especialização, extensão e pós-graduação na área.



Divide-se em 14 
passos, que são 

fundamentais para 
o funcionamento 

dos quatro outputs:

Criar Consciência1. 

Chamar Atenção2. 

Despertar Interesse3. 

Levar ao 4. 
conhecimento

Promover Identificação5. 

Criar Expectativa6. 

Criar Desejo7. 

Garantir a Preferência8. 

Levar à Decisão9. 

Promover a Ação10. 

Conseguir e manter    11. 
a Satisfação

Suscitar Interação12. 

Garantir a Fidelização13. 

Levar à Disseminação, 14. 
ao boca-a-boca

PROCESSO DA 
COMUNICAÇÃO
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Falando em capacitação, 
hoje em dia temos à disposição 
muitos cursos, livros, palestras, 
DVDs, CD-Roms, etc. Como 
o corretor pode filtrar a 
qualidade desses materiais?
Ele, antes de mais nada, deve analisar 
a relevância do material para sua 
vida empresarial. E deve estabelecer 
uma relação com o conhecimento de 
“quem eu sou?”, “qual a proposta 
da minha empresa?”, identificar as 
relações que a empresa estabelece 
dentro desse contexto mercadológico 
e conhecer o que pode afetar positiva 
ou negativamente. Eu diria que hoje 
em dia temos uma série de dados 
disponíveis, mas nem todos esses 
dados são informação, algo que vai 
me ajudar a formar uma opinião, uma 
percepção, um conhecimento ou a 
tomar uma nova decisão. 

O primeiro passo tem de ser dado pela 
própria pessoa, pois são tantas as 
possibilidades que, se você não tiver 
uma visão do que realmente precisa, 
dificilmente vai saber perceber o que 
é relevante ou não. 

Por exemplo: se você faz uma análise, 
mesmo que superficial, da sua 
atuação como corretor no mercado 
e descobre que um dos problemas 
está relacionado à distribuição ou às 
vendas, você percebe que precisa 
aperfeiçoar esse fator. 

O segundo passo é analisar quais são 
as fontes dessas informações e, para 
isso, o corretor deve conversar com 
outras pessoas que fizeram cursos, 
leram determinados livros e tiveram 
contato com aquele palestrante 
para tomar referências e depois 
adequar esse conhecimento às suas 
necessidades e postura perante 
as informações. Essas são formas 
simples de evitar prejuízos futuros 
com esses materiais.

Para finalizar, que conselhos 
você daria para os corretores?
Conforme ressaltamos ao longo desta 
proveitosa conversa, quem quer que esteja 
administrando uma corretora de tamanho 
pequeno ou uma grande organização 
precisa sempre estar atento às mudanças 
que ocorrem, em todos os sentidos, pois 
muitas vezes os próprios envolvidos não 
percebem as mudanças que estão ocorrendo 
na sua organização, no âmbito dos clientes, 
em termos de potencial, necessidades e 
expectativas, e as mudanças que também 
estão ocorrendo no nível dos distribuidores 
e fornecedores, além de toda essa dinâmica 
de mudanças e variações que ocorrem no 
contexto econômico, sociocultural, tecnológico, 
ambiental, etc. 

A partir do momento em que eu consigo 
colocar o meu negócio dentro desse 
emaranhado de variáveis que nele 
interferem, eu consigo também vislumbrar 
necessidades e ameaças que vão de 
encontro aos objetivos e metas traçados. 
Essa busca constante de conhecimento e 
utilização de modelos que propiciem uma 
avaliação contínua das variáveis e das suas 
mudanças é muito importante para esse 
corretor ou profissional que trabalha na 
área de seguros, que é um setor com uma 
conjunção de inúmeras disciplinas, além do 
marketing, como sociologia, antropologia 
e psicologia do consumidor. Trabalhar 
com seguros é trabalhar com uma coisa 
muito complexa, que está relacionada 
com as diferentes necessidades humanas, 
pois ninguém tem seguro apenas para 
compensar uma determinada perda, mas 
também por uma questão até mesmo de 
status, de realização, de estar tranqüilo em 
determinados momentos. ou uma questão de 
relacionamentos afetivos e sociais em que 
eu tranqüilizo uma outra pessoa pelo seguro 
que eu tenho e que essa pessoa sabe que 
vai se beneficiar também. Portanto, o vender 
seguros está ligado a várias necessidades 
humanas, de forma que conhecê-las é muito 
importante para que se possa estabelecer um 
bom trabalho e tomar decisões adequadas. 
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* Professor Marins é Doutor 
(Ph.D.) em Antropologia 
(Austrália); Pós-Doutorado em 
Macroeconomia (London School 
of Economics - Sydney/Londres); 
Licenciado em História; 
Bacharel em Direito e Técnico 
em Contabilidade. Estudou 
Ciência Política e Relações 
Internacionais (Universidade 
de Brasília) e Negociação (New 
York University). É consultor 
de várias empresas nacionais e 
internacionais. É um dos mais 
renomados palestrantes do 
Brasil e do exterior nas áreas de 
Motivação Empresarial e Futuro 
das Empresas.

Afinal, 

motivação?
Em quase todas as reuniões de empresa de que 

par ticipo, os dirigentes falam que seus funcionários 
precisam de “motivação”.  Muitos me pedem 

“programas de motivação” para seus empregados.

Afinal, o que é motivação? Como conseguir empregados 
motivados? Será que com salários altos? Será que com 
programas de incentivo? O que fazer?

A primeira coisa que precisamos deixar bem claro é que 
ninguém “motiva” ninguém. A própria pessoa é quem se 
automotiva. Motivar é dar “motivos”. Ter motivos para 
trabalhar, para se dedicar, para se comprometer, para querer 
vencer, para querer aprender, para se dedicar àquilo que faz.

O que a empresa pode e deve fazer é criar as contingências 
necessárias à motivação. Isso quer dizer criar um “clima” em 
que as pessoas se sintam motivadas a empreender e fazer 
o que seja necessário. Nas pesquisas que temos feito com 
várias empresas, temos visto que o salário e um bom pacote 
de remuneração são impor tantes - sem isso como fator básico, 
é muito difícil conseguir empregados motivados. Mas salário e 
benefícios pecuniários não são suficientes. Conheço empresas 
em que as pessoas ganham muito e não são totalmente 
comprometidas com o sucesso da empresa, de seus clientes, 
de seus mercados, de suas marcas.

Temos visto que os principais fatores de motivação hoje 
são AUTONOMIA e INICIATIVA. A empresa deve ser capaz de 
oferecer a seus funcionários a autonomia necessária para 
que possam exercer sua criatividade, tomar decisões 
e até, como temos dito, errar. 
Sem autonomia, as pessoas 
se sentem em uma rotina massacrante, 
que embota a criatividade e faz com que 
elas não se comprometam com o que fazem. 
Dê o nome que quiser - empowerment ou 

delegação - , mas promova a autonomia em sua empresa. 
Deixe as pessoas tentar, experimentar, fazer.

O segundo fator, a iniciativa, é uma decorrência direta da 
autonomia. Há que se valorizar funcionários que têm iniciativa. 
Um grande empresário me disse: “Prefiro empregados 
que tenha de ‘segurar’ do que empregados que tenha de 
‘empurrar’.”  Em uma empresa em que a iniciativa é punida ou 
desencorajada, não pode haver motivação.

O ser humano precisa de desafios. Ele quer ser desafiado. Quer 
poder fazer, tentar, experimentar, e só assim sentirá orgulho de 
si próprio. Esse “orgulho” é o que o fará um ser “motivado”.

Nesta semana, pense nisso. Dê autonomia e iniciativa a seu 
pessoal e você verá a diferença: conhecerá uma empresa em 
que as pessoas são “motivadas”.

Sucesso! 

VENDER É SIMPLES

o que é
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O nipresente, eficiente e exemplar, aquele primo que 
sabe tudo de informática e aparece como solução nas 
conversas informais, no happy hour com os amigos, 

surge também entre um bate-papo e outro no trabalho quando 
alguém levanta a seguinte questão: “Já pensou se a gente criasse 
um site para a empresa?”. Esse primo, sempre à disposição e 
pronto para ajudar, inicia um grande projeto de construção de um 
site corporativo... mas que nunca sai do papel. 

Outra possibilidade é de que esse site saia do rascunho, ganhe 
endereço próprio e seja até elogiado por amigos e parentes mais 
próximos. O desejo inicial de revolucionar os negócios da empresa, 
no entanto, permanece engavetado. 

Esses exemplos procuram ilustrar o sentimento de muitos recém-
inseridos na era digital, que vêem a internet como um oásis no 
deserto. Ela pode auxiliar no relacionamento com clientes, fidelizá-
los e trazer credibilidade à marca, mas uma dura conclusão antes 
disso é necessária: a internet não faz nada sozinha.  

Longe de ser um oásis, a internet deve ser vista como um 
suporte estratégico que, ao ser bem planejado, pode fornecer 
resultados interessantes ao Corretor interessado, por exemplo, 
em compreender com mais exatidão o perfil de seu público-alvo, 
formado por segurados e prospects. Além disso, se ocupar um 
espaço na grande rede transmite credibilidade, é também uma 
forma importante para buscar clientes e parceiros em potencial e 
fundamental para apresentar diferenciais a um mercado cada vez 
mais concorrido. Mas para isso tudo é preciso sentar-se à mesa e 
planejar. 

Ultrapassar a barreira do amadorismo 
A primeira medida é compreender que o site é um prolongamento 
da imagem da Corretora. Um marketing eficaz não pode mentir; ele 
deve, sim, valorizar o que há de bom. Nesse aspecto é importante 

COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE

Site?
Meu primo faz!

O primeiro passo é entender   
a importância do planejamento 

estratégico na internet  
e compreender que não 

é fácil conceber soluções para 
enfrentar, de forma eficiente, 

os impasses da era digital.
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compreender a necessidade de se transportar os valores da 
Empresa ao visual e ao conteúdo aplicados no site. 

Especialistas em construção de sites sugerem critério e bom senso 
no uso de linguagens de internet. Muitas delas, como o Flash, 
elevam o padrão estético da página, mas contribuem, também, 
para deixar a navegação lenta e truncada. Isso diminui as chances 
de uma segunda visita.  

Dar maior fluidez à navegação e à abertura das páginas 
é tão importante quanto criar uma estrutura intuitiva, que 
auxilie internautas iniciantes a localizar com mais facilidade as 
informações. Assim como em um cartão de visitas ou folheto, 
distribuir as informações de forma criteriosa faz toda a diferença. 
Certifique-se de que o fundamental - o nome da empresa, os 
contatos, as novidades e os diferenciais oferecidos - esteja 
exposto de maneira clara, acessível e sem pirotecnias logo na 
página principal.  

Um site necessita de áreas constantemente atualizadas. Isso gera 
motivo para novos acessos e incentiva, inclusive, a criatividade 
coletiva da empresa na busca por uma melhor colocação da marca 
no mercado. Nesse aspecto, uma ferramenta muito comum entre 
os mais jovens vem ganhando notoriedade no mundo corporativo: 
o blog. 

Blogar ou não blogar? Eis a questão...
É grande o desafio de se manter vivo na web, uma tarefa que nem 
sempre envolve custo, mas sim disposição para criar soluções 
criativas e que fujam do padrão institucional, estático, sem 
atualizações freqüentes.

Uma das soluções bastante difundidas pelo mundo corporativo 
é o blog. Sua grande vantagem é a facilidade de se manter 
atualizações periódicas e a possibilidade de se estabelecer um 
diálogo direto com os clientes, além de ser uma ferramenta mais 

Riscos Legais - Direitos autorais, privacidade, difamação terceiros;• 
Riscos de Spams - Invasão de spams (mensagens enviadas em massa) ou propagandas • 
indesejadas;
Riscos de Produtividade - A manutenção do blog demanda muito tempo, pois é um • 
misto de criação e monitoração quase que constante;
Riscos de Controle - Textos comprometedores, todos os posts são registros que são • 
indexados por outras bases na internet;
Riscos de Segurança - Vazamento de informações, propriedade intelectual;• 
Riscos de Reclamações - A empresa pode ser inundada com comentários contendo • 
reclamações;
Riscos Regulatórios - Quebra de regras de órgãos governamentais ou legislativos. • 

Precauções a serem tomadas ao expor a imagem de uma Corretora na web

simples de lidar, ideal para iniciados em informática. 
  
O consultor Fabio Cipriani, autor do livro “Blog 
Corporativo”, o elege como uma ferramenta importante 
para humanizar a relação na internet, uma característica 
que pode ser de grande utilidade para quem necessita lidar 
com o público. “O blog é um canal de comunicação bidirecional 
baseado em diálogos com seus leitores. É de onde podemos 
extrair ‘insights’ para a estratégia da empresa ou promover a 
satisfação do cliente”, argumenta. 

Tornar-se uma referência na internet não é tarefa fácil, tendo em 
vista os mais de 150 milhões de sites que compartilham o mesmo 
universo virtual, de acordo com o estudo da Companhia de análise 
Netcraft. Cipriani diz que é essencial entender o funcionamento 
da internet, baseado em mecanismos de busca, e-mails, blogs e 
comunidades de relacionamento. Para o internauta brasileiro sair 
desse circuito, é preciso antes de tudo haver bom conteúdo e 
criatividade ao divulgar o site. 

“O blog parece ser uma saída interessante para conversar 
com o mercado. Não precisa ser um blog para falar de todos 
os problemas ou vantagens que circundam o dia-a-dia de uma 
Corretora; pode-se escolher um nicho - por exemplo, sinistros - e 
desenvolver um bom trabalho nele”, sugere o consultor. 

Assim como o site, o blog tem limitações e propósitos diferentes. 
Seria uma tarefa difícil trazer todas as informações da Corretora 
(missão, valores, equipe, produtos) em somente uma página. 
O ideal seria manter as duas plataformas em sintonia. “O site é 
institucional, é a vitrine de seus negócios, produtos, resultados 
financeiros e de suas notícias”, avalia Cipriani. “Na minha opinião, 
em casos extremos, um blog até pode substituir um site, mas as 
possibilidades e os benefícios que cada um dos dois oferece são 
insubstituíveis, por isso considero importante termos ambos nas 
Corretoras”. 
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GESTÃO DE PESSOAS

O ambiente de trabalho pode ser um lugar extremamente estressante em alguns 
momentos, independentemente da função exercida. Pensando nisso, algumas 
empresas estão apostando cada vez mais em locais onde o funcionário possa 

relaxar e ter alguns momentos de descanso.

Longe de ser somente um mimo, as chamadas “salas de descompressão” tornam-se 
cada vez mais importantes nas empresas, pois acredita-se que podem melhorar muito a 
produtividade da empresa e de seus funcionários.

Sala de descompressão, de convivência, lounge ou cyber café... Independentemente do 
nome, todas têm como finalidade ajudar o colaborador a recompor as energias após 
momentos de pressão intensa, minimizando o estresse e, conseqüentemente, o possível 
aparecimento de doenças a ele relacionadas, físicas ou psicológicas. Alguns aproveitam 
para tirar um cochilo, outros conversam, assistem ao programa predileto na TV, fazem uma 
massagem. Como cada um utiliza a sala ou quais serviços a empresa oferece não é o mais 
importante: o que realmente faz a diferença é que o funcionário sai de lá renovado para 
continuar seu trabalho diário.

Inicialmente, esses locais surgiram em empresas com um perfil mais descolado, como 
agências de publicidade e empresas de comunicação. Hoje, são uma tendência e já 
abrangem um universo bem maior.

Uma pausa
Espaços de 
descanso e 
relaxamento 
tornam-se 
cada vez mais 
presentes e 
importantes no 
dia-a-dia para 
garantir um bom 
rendimento no 
trabalho.

ambiente de trabalho pode ser um lugar extremamente estressante em alguns 
momentos, independentemente da função exercida. Pensando nisso, algumas 
empresas estão apostando cada vez mais em locais onde o funcionário possa

no trabalho
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As corretoras e as pequenas empresas também 
podem oferecer esse tipo de benefício para seus 
funcionários. Veja abaixo algumas dicas para montar 
um ambiente agradável e aconchegante sem muitos 
investimentos.

uso de cores claras e calmas• 
música ambiente e relaxante• 
tapetes e almofadas• 
redes, pufes ou sofás para descanso• 
sala de TV• 
espaço de jogos para relaxamento• 

      
Você pode ainda locar espaços com jardim ou montar um pequeno jardim.

Um exemplo disso é o trabalho realizado pelo Google no 
Brasil, que há cerca de 2 anos disponibiliza, em todos os seus 
escritórios em nosso país, não apenas áreas de descompressão, 
mas também lounges e áreas de trabalho diferenciadas, onde 
o funcionário tem a opção de deixar a mesa do escritório para 
trabalhar em um ambiente menos estressante, mais calmo e 
tranqüilo dentro da própria empresa.

Segundo a gerente de Facilities para a América Latina, Amália 
Franke, o Google se preocupa não apenas com o bem-estar dos 
seus funcionários, mas também com sua motivação, adotando o 
conceito do prazer em trabalhar, oferecendo aos funcionários um 
ambiente variado, ergonômico e confortável, onde ele se sinta 
bem e o trabalho diário seja prazeroso. O Google disponibiliza 
tanto áreas mais formais, como sala de reuniões diferenciadas, 
quanto áreas de descanso e diversão, com redes, pufes e jogos. 

“O Google aposta no conceito ‘Gostar de Trabalhar’ e, para isso, 
investe no bom relacionamento e no prazer de trabalhar de seus 
funcionários, oferecendo um ambiente confortável para esse 
funcionário”, afirma a gerente.
  
E os resultados observados desde a sua implantação são 
extremamente positivos, pois proporcionam uma maior participação 
dos funcionários, além de uma maior interação e relacionamento 
entre pessoas de diversas áreas da empresa, que podem utilizar 
esse espaço de encontros para relaxar. Entre um cafezinho e outro, 
podem até mesmo surgir debates sobre novas idéias relativas a 
melhorias para a empresa e seus clientes.

Com pessoas felizes, motivados, que gostam e sentem prazer na 
função que exercem, o número de faltas diminui, a produtividade 
aumenta e a empresa é a maior beneficiada disso tudo. E para isso 
não são necessários muitos investimentos das empresas. 

Para Amália, atualmente as empresas se preocupam apenas com 
os custos e esquecem o bem-estar de seus funcionários. Ela afirma 
que esse tipo de serviço não precisa ser algo exclusivo para grandes 
organizações, pois mesmo empresas menores podem disponibilizar 
um pequeno espaço ou uma área onde seus funcionários possam 
relaxar e aproveitar melhor o ambiente de trabalho, promovendo 
uma melhor interação e troca de idéias.

As empresas já descobriram que esse pode ser o “caminho das 
pedras” e estão incentivando cada vez mais medidas que melhorem 
a qualidade de vida de seus funcionários. E parece que essas 
medidas já estão trazendo algumas alterações na arquitetura 
empresarial, pois várias construções já saem da planta com áreas 
especialmente reservadas para momentos de descontração e 
integração dos funcionários. Outras prevêem espaços para uma 
massagem rápida, sessões de relaxamento ou mesmo um local 
especial para um cafezinho e uma conversa mais descontraída.

Mas é claro que o bem-estar do funcionário não depende apenas 
da empresa. Ainda segundo Amália, mais importante que um 
clima organizacional favorável, é fundamental que a própria 
pessoa faça uma mudança no seu estilo de vida, incluindo 
atividade física, alimentação equilibrada, hábitos saudáveis, 
técnicas de relaxamento e mudanças na sua forma de interpretar 
e lidar com os eventos e acontecimentos do dia-a-dia, evitando, 
assim, problemas no trabalho e possíveis doenças. 
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Novo sistema, feito em 
parceria com a Philips, 
é baseado em LEDs e 
permite que o prédio 
fique mais visível à 
noite e ainda  gastando 
75% menos de energia 

ACONTECE

até na iluminação
Diferente
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D esde o último dia 25 de agosto os paulistanos 
que passam diariamente pela Marginal 
Pinheiros (algo entre 600 e 700 mil carros por 

dia) perceberam uma novidade na paisagem da cidade. A 
iluminação externa do Edifício MAPFRE: o maior projeto 
de iluminação eletrônica do Brasil e um dos maiores da 
América Latina.

Além de gerar uma redução de consumo de energia de 
75%, a novidade deixou mais colorida a cidade de São 
Paulo. Desenvolvido com LED’s (Lighting Emiter Diode 
ou diodo emissor de luz), em parceria com a Philips do 
Brasil, o sistema é o mesmo utilizado na ponte Octavio 
Frias de Oliveira, em São Paulo e na roda-gigante London 
Eye e o Palácio de Buckingan, ambos na capital inglesa. 

Uma das motivações para a realização deste projeto 
foi a Lei Cidade Limpa, revela o o diretor de marketing 
do Grupo MAPFRE, Paulo Rossi. “Com a retirada do 
logo MAPFRE no topo do prédio, faltava algo que nos 
destacasse”, comenta. 

Segundo ele, com a economia de energia, o investimento 
retornará em quatro anos. “ Esse projeto ajudará na 
valorização e no embelezamento da cidade”, observa. 
Ele ressalta ainda a impor tância da iluminação nas ruas, 
lembrando que nas cidades mais escuras há maiores 
índices de criminalidade. 

O prédio que normalmente será iluminado pelo vermelho 
- cor que estampa a marca da MAPFRE - conta com 177 
projetores, que controlados por um software, lançarão 
mais de 16 milhões de combinações de cores. A grande 

surpresa reservada aos paulistas é a mudança das cores 
do edifício conforme as datas comemorativas: verde e 
amarelo no Dia da Independência, azul no Dia dos Pais, 
vermelho, no Dia das Mães, etc. Para o Natal, está sendo 
estudada uma ação especial.

Ao mesmo tempo, na entrada do prédio, um Tótem 
Multimídia com tela de 4m² e resolução semelhante 
ao LCD, exibirá a hora cer ta, previsão do tempo, e os 
produtos e serviços oferecidos pelo Grupo MAPFRE no 
Brasil. “Estamos felizes e orgulhosos com o projeto, pois 
além de dar mais um car tão postal à cidade de São Paulo, 
reduziremos nosso consumo de energia, contribuindo 
com o meio-ambiente, e prestaremos novos serviços à 
população”, afirma o presidente do Grupo MAPFRE no 
Brasil, Antonio Cássio dos Santos.

Como se não bastassem todas as vantagens, o vice-
presidente de Iluminação da Philips do Brasil, Yoon Young 
Kim explica que “enquanto a lâmpada incandescente 
dura mil horas, o LED tem vida útil de 45 mil horas, 
possibilitando uma manutenção mais eficiente e barata. 
Só por este motivo, o projeto já é um ganho para a 
sociedade na questão ambiental e no embelezamento 
urbano da cidade”.
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G astar menos sem interferir na lucratividade do fim 
do mês é o sonho de toda e qualquer empresa. O 
ideal par te do desafio fundamental da economia, 

que é o de equilibrar os desejos do ser humano, ilimitados, 
com a escassez de recursos da natureza. Uma balança em 
constante desequilíbrio, diriam alguns, mas que pode ser 
induzida ao equilíbrio utilizando a tecnologia de forma racional 
e responsável.

A palavra “racionamento” ganhou fama principalmente nos 
tempos do apagão do setor elétrico, no ano de 2001. A 
população brasileira na ocasião se viu obrigada a mudar 
hábitos para obedecer a uma cota de consumo mensal, o que 
evitaria o colapso do setor elétrico. Apesar de impositiva, a 
medida ajudou muitas pessoas a acordar para a necessidade 
do uso responsável da energia elétrica. Para alguns, este pode 
ser o momento de voltar a pensar nisso. 

É impor tante salientar que racionamento não se refere apenas 
à diminuição do consumo de eletricidade. Racionalizar é 
também refletir sobre a eficiência nos gastos e modos de vida 
sustentáveis para o planeta. É uma habilidade exclusiva dos 
seres humanos, que deve ser usada sempre que necessário, 
em favor de uma maior consciência ambiental.   

Iluminação no escritório
Diante dos aler tas de escassez de petróleo (principal fonte 
de energia do mundo) e dos danos ecológicos provocados 
pelas usinas hidrelétricas (principal fonte de energia do País), 
uma das medidas que precisam ser adotadas pelo Corretor 
é a aplicação da sustentabilidade no uso da energia elétrica. 

TECNOLOGIA

Atitude que não requer muitos malabarismos e ainda ajuda a 
manter as contas de luz mais baixas no fim do mês. 

A iluminação, por exemplo, é responsável por boa parte 
do consumo de energia elétrica nos escritórios. Nesses 
estabelecimentos, ela pode representar até 80% do consumo. 
Se o escritório utilizar condicionadores de ar, esse percentual 
diminui, mantendo-se, porém, entre 40 e 60%.

A substituição das tradicionais lâmpadas incandescentes 
(luminosidade amarela) pelas fluorescentes (luminosidade 
branca) pode diminuir em até 85% os gastos com iluminação no 
escritório. Mesmo sendo mais cara, a vida útil delas também é 
maior  - de 10 a 15 mil horas -, enquanto as convencionais não 
passam de mil.

Além da troca das lâmpadas, o Corretor pode reduzir o valor 
da conta de luz ao repensar o esquema de iluminação dos 
ambientes do escritório.

Usar a luz do sol é fundamental, ecológico e bom para a saúde, 
mas nem sempre é possível contar com ela. A troca de lustres e/
ou luminárias reservadas à iluminação geral de um ambiente por 
luminárias acopladas à mobília também contribui para a redução 
de custos. Elas utilizam lâmpadas com menor consumo de energia 
e fazem com que a iluminação fique voltada apenas à mesa do 
Corretor. Também proporcionam maior controle da luminosidade, 
pois podem ser ligadas, desligadas, direcionadas ou até mesmo 
reguladas de acordo com a necessidade do usuário. 

Ao promover 
a mudança de 

pequenos hábitos, 
o Corretor diminui 

as despesas com 
energia elétrica e ainda 

colabora com 
o planeta. 

Equilíbrio 
ambiental
gera equilíbrio
na carteira

sh
ut

te
rs

to
ck
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Computação verde
Outro vilão da conta de luz é o computador. 
Vários PCs ligados por um longo tempo 
aquecem o ambiente e exigem mais do ar-
condicionado.  

Além disso, um monitor de tubo consome, 
em média, a energia para se ligar duas 
lâmpadas de 190 watts. Nesse caso, o ideal 
é trocá-los por monitores de LCD, pois, além 
de serem menos espaçosos, podem gastar 
até 50% menos. 

Algumas funções do sistema operacional também 
ajudam a economizar energia. Para quem utiliza 
o Windows, é possível regular o gasto de energia 
do computador, pelo Painel de Controle / Modo 
de Exibição por Categoria / Desempenho e 
Manutenção / Opções de Energia.  

Uso racional do ar-condicionado
Além de fazer diferença na conta de luz, usar 
o ar-condicionado de forma racional aumenta 
a vida útil do aparelho. 

Uma das maneiras mais fáceis de ganhar 
mais alguns quilowatts/hora na conta de luz 
é obstruir o equipamento com cortinas ou 
outros objetos. Já desligar o aparelho toda 
vez que a sala estiver desocupada ajuda no 
combate ao desperdício de energia. 
Para o Corretor que ainda pretende adquirir 
um ar-condicionado, é importante ter critério 
na hora de instalá-lo. O ideal é acoplá-lo em 
um local que proporcione refrigeração para 
todo o ambiente e onde não haja incidência 
de raios solares. Qualquer retenção de 
calor excessivo do aparelho faz com que ele 
consuma mais energia elétrica. 

Como se trata de um aparelho de uso 
coletivo, é importante esclarecer toda 
a equipe sobre a importância de cada 
mudança para que todos colaborem.

Desligue o monitor sempre que se ausentar da mesa de trabalho. • 
O uso de descansos de tela também ajuda a diminuir o consumo.

Diminua o brilho e o contraste da tela, mas mantenha o conforto • 
para a visualização. Quanto maior for a intensidade luminosa do 
monitor, mais energia é gasta. 

Google preto: além de causar mal-estar à vista, o excesso de • 
branco na tela consome mais eletricidade que áreas mais escuras. 
Foi pensando nisso que hoje existem versões “ecologicamente 
corretas” do Google com fundo preto. Dentre os mais conhecidos 
estão o Blackle (www.blackle.com) e o brasileiro Pretog (www.
pretog.com). De acordo com os desenvolvedores, o resultado nas 
buscas permanece o mesmo. 

Dicas importantes para quem não vive sem computador 
no ambiente de trabalho

Selo Procel
Todos os 
eletrodomésticos 
fabricados no Brasil 
passam por testes de 
consumo de energia 
realizados pelo Procel 
(Programa Nacional 
de Conservação de 
Energia). Isso garante 
ao consumidor um 
parâmetro confiável e 
importante na hora de 
fazer a melhor compra. 
No que diz respeito 
à eficiência energética, o ideal é 
adquirir produtos com o selo Procel na 
categoria “A”. 

O Procel disponibiliza, no site http://www.
acessa.com/racionamento/tabelas.apl, 
um simulador de consumo de energia dos 
principais eletrodomésticos. Basta informar 
o tempo mensal de uso de cada aparelho 
para obter a informação. 

Em sistemas compostos • 
por luminárias com quatro 
lâmpadas, duas podem ser 
removidas. Em luminárias de 
três lâmpadas, uma delas pode 
ser retirada.

Iluminações estritamente • 
decorativas devem ser abolidas.

Instale a iluminação de • 
segurança apenas nos locais 
onde ela é exigida, como janelas 
e entradas.

Em salas de espera, por • 
exemplo, substitua a iluminação 
geral por iluminações 
localizadas sobre balcões de 
informação, mesas de recepção 
e abajures em mesas junto a 
cadeiras  ou sofás.

Como tornar a iluminação 
do escritório mais eficiente 
e econômica



Você Sabia,Corretor?
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o turno de trabalho, passando encarar 
as noites nem sempre seguras das 
grandes cidades. Com o AutoMais 
Táxi, o motorista tem à disposição 
um seguro pronto para lhe auxiliar, 
por meio da Assistência 24Hs. A 
cobertura de Responsabilidade Civil, 
por exemplo, protege o taxista em 
casos de danos materiais, corporais e 
morais envolvendo passageiros. E para 
objetos transportados esta cobertura 
totalmente gratuita. 
 
Além disso, um dos diferenciais do 
AutoMais Táxi é que cada seguro é 
cotado de acordo com o perfil do cliente. 
O prêmio a ser pago é determinado pela 
utilização do veículo, região e pelas 
características do condutor.
 
Merece destaque também as coberturas 
adicionais à vidraçaria do automóvel, 
além do Selo de Qualidade, que garante 
o pagamento da indenização integral 
do veículo em até 5 dias úteis (a contar 
do recebimento da documentação 
completa). O não cumprimento sujeita 
à MAPFRE a devolução do prêmio pago, 
deduzidos os impostos.

MAPFRE AutoMais Preciso / 
Responsável

MAPFRE Vida Empresa: um dos 
seguros de vida mais completos 
do mercado

Sempre visando maior comodidade para 
seus segurados, a MAPFRE tem várias 
opções de seguros de vida, que variam 
de acordo com o perfil de seus clientes. 

Desenhado para atender as 
necessidades de cada empresa, o 
MAPFRE VIDA EMPRESA proporciona 
segurança e benefícios personalizados. 

O produto é um seguro de vida em 
grupo que garante o pagamento de 
uma indenização em caso de morte, e 
ainda disponibiliza automaticamente 
aos seus colaboradores, como 
benefício gratuito, a Assistência a 
Pessoas 24 horas por dia.

Com adicionais que vão desde 
indenização por acidentes até 
Decessos, a empresa ainda pode 
incluir cônjuges, sócios e até 
prestadores de serviços. Trata-se de 
um produto diferenciado por suas 

diversas vantagens, como assistências 
gratuitas a pessoas, veículos e a 
residência, além de total flexibilidade 
na escolha das coberturas que vão 
garantir segurança e tranqüilidade 
para todos os seus colaboradores. 
 

AutoMais Táxi 

Com a sanção da Lei 11.705, mais 
conhecida como “Lei Seca”, os táxis 
se tornaram uma opção muito mais 
acessível, viável e segura de transporte, 
o que conseqüentemente gerou um 
grande aumento no número de corridas 
desde a sua implantação. 

Para evitar a queda no movimento nos 
bares, restaurantes e casas noturnas 
das grandes cidades, optaram por criar 
convênios com frotas de táxi, para servir 
transporte a clientes com índices de 
teor alcoólico proibidos por lei. 

Com isso, cresceu também a 
preocupação em proteger o táxi e a 
integridade do profissional. Muitos 
taxistas, com advento da lei, mudaram 



Atualize seus dados cadastrais por meio do Assessor Comercial MAPFRE.
Assim você receberá sempre novidades dos produtos MAPFRE.
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Pensando nas pessoas apaixonadas 
por carros a MAPFRE desenvolveu 
produtos exclusivos para motoristas 
cuidadosos ou que gostam de veículos 
mais antigos. Com o MAPFRE  AutoMais 
Responsável pelo menor custo do 
mercado, o segurado se protege contra 
possíveis imprevistos com terceiros e 
ainda conta com vantagens exclusivas, 
como contratação imediata sem vistoria 
prévia para veículos com até 20 anos 
e livre escolha da data de pagamento, 
parcelado em até 4 vezes sem juros.
 
Além das coberturas por danos 
materiais, danos corporais e 

assistência gratuita ao veículo segurado, 
que garante socorro mecânico no local e 
guincho para remoção, o segurado conta 
ainda com vantagens exclusivas como 
serviços gratuitos e descontos em redes 
automotivas, locação de veículos. 

Já o MAPFRE AutoMais Preciso é o produto 
ideal para aqueles motoristas mais 
cuidadosos, que se expõem menos aos 
riscos e acidentes, por isso podem abrir 
mão de parte da cobertura em nome de 
custos até 30% mais baratos. 
 
Um seguro feito especialmente para 
pessoas com idade maior ou igual a 

MAPFRE Soluções agrícolas

28 anos que têm veículos de passeio 
nacionais de até 18 anos. Com 
coberturas básicas para colisão, incêndio 
e roubo ou furto, o segurado pode 
contar também com a cobertura adicional 
para danos materiais e danos corporais a 
partir de R$ 50 mil.
 
Além de vantagens exclusivas como 
assistência gratuita ao veículo 
segurado, cobertura gratuita de 
desemprego, responsabilidade 
civil - Objetos transportados gratuita, 
serviços gratuitos e descontos em 
redes automotivas, estacionamentos, 
locação de veículos.

Começou o período das safras das 
principais culturas brasileira e a MAPFRE  
oferece as seguintes opções de seguros 
agrícolas disponíveis para contratação:

- Cafezal (cobertura para geadas e 
granizo), 

- Colheita Garantida (contra incêndio, raio, 
seca, granizo, geada, ventos fortes e frios, 

chuvas excessivas e tromba d’água), 
- Floresta (seguro de custeio da floresta 
ou valor comercial, visando à reposição 
das árvores plantadas), 

- Granizo (Destinado a culturas de grãos 
de verão e de inverno, olerícolas e citrus),
Confiras as datas de contratação e 
vigência dos produtos na tabela abaixo:  
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Fotos: André Guerra/Divulgação

Costa Leste do
Mato Grosso do Sul: 

“Litoral de Água Doce”
T endo Três Lagoas como seu principal município, a Costa 

Leste do Mato Grosso do Sul é formada também pelas 
cidades de Aparecida do Taboado - conhecida em todo 

o Brasil pela música “Sessenta Dias Apaixonado”, a terra 
dos “Pioneiros”, grupo de amantes da cultura sertaneja que 
há quase quatro décadas realiza o “Taboadão”, Festa do Peão 
de Aparecida do Taboado, uma das maiores festas do gênero 
do país - e Bataguassu, onde se localiza a famosa ponte Mato 
Grosso do Sul - São Paulo, com 2,8 km de comprimento (a maior 
ponte fluvial do País).  

Em princípio pode parecer estranho pensar em costa ou litoral 
quando se fala nessa região, mas é verdade! Três Lagoas se 
destaca principalmente pelas belezas naturais das próprias 

lagoas e das belas praias de areias brancas, 
formadas pelo 
lago da Usina 
Hidrelétrica de Jupiá, 
no Rio Sucuriú, que 
lhe conferiram o 
título de “Cidade da 
Águas” e encantam 
turistas de várias 
partes do Brasil. 

O lugar é marcado por diversas belezas naturais, sendo 
possível encontrar animais exóticos, como araras, nas 
árvores pelas ruas da cidade. Monumentos preservados, 
como o Obelisco, a Igreja de Santo Antônio, o Relógio 
Central e o Cristo, mostram um pouco da cultura do 
município.

Sua história tem por base o grande desenvolvimento em 
torno das águas, que torna a cidade muito procurada por 
praticantes de espor tes náuticos e pesca espor tiva, além 
da Usina Hidrelétrica de Jupiá. Construída com tecnologia 
brasileira em 1974, com 14 unidades geradoras em uma 
barragem de 5.495 metros de comprimento e reservatório 
de 33 quilômetros quadrados, o complexo foi fundamental 
para o desenvolvimento da tecnologia depois empregada 
em Itaipu e em outras impor tantes usinas por todo o Brasil.

Três Lagoas passa atualmente por uma grande 
transformação. Lá está sendo construída a maior fábrica 
de papel e celulose do mundo. Existem mais de 10 mil 
pessoas trabalhando neste empreendimento, que promete 
mudar bastante a cidade. Ao conversar com os moradores, 
é comum perceber muito otimismo em relação ao 
desenvolvimento que a fábrica deve trazer à cidade.
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A cidade possui expressões 
culturais marcantes, 
principalmente através do 
ar tesanato. Técnicas tradicionais 
preservadas, algumas 
aprimoradas, aplicadas em 
matérias-primas da região, como 
madeiras, argila e outros materiais, ganham forma 
nas mãos de ar tistas que traduzem o dia-a-dia das 
comunidades locais.

Os grandes destaques são as gamelas de madeira 
de Dona Ana Vitorino, a cerâmica ar tística de 
Edvaldo Márcio Vicente e o entalhe em madeira de 
Narciso.

Se a vida para os que trabalham com madeira tem 
se tornado mais difícil, devido às normas ambientais 
cada vez mais rígidas, para Edvaldo e outros 
ceramistas da região não faltam motivos para 
comemorar. A matéria-prima abundante, retirada 
dos rios da região, aliada à demanda crescente 
(incluindo utensílios para cultos afro), garante o 
crescimento do negócio.

Atrações Tradicionais
Não dá para dizer que se foi a Três Lagoas 
sem provar o famoso prato típico, a tilápia com 
provolone. Há um restaurante na cidade onde, além 
desse prato, também é possível encontrar outras 
delícias feitas com esse peixe, como sushi, carpaccio, 
bolinhos e sashimi. Para quem ainda não ficou 
satisfeito com a variedade, o cardápio também conta 
com a pele da tilápia à pururuca. O empresário 
Rober to Imada, proprietário do restaurante, conta 
que um dos segredos está no queijo utilizado. Um 
pouco diferente do tradicional italiano, o provolone 
usado na receita é fabricado na região, com uma 
espécie de “fórmula secreta”, que controla 
o derretimento durante 
a fritura. Mas, antes ou 
depois dessa refeição, 
recomendamos conhecer a 
Casa do Ar tesão, visitar a 
Hidrelétrica ou fazer 
um passeio nos rios Paraná 
e Sucuriú.

Artesanato
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Eventos
Graças a sua posição geográfica 
e riqueza natural, a cidade abriga diversos tipos de 
eventos, como a Festa do Folclore; atividades náuticas, 
como o Sucuriú Open de Jet Ski, além da Expo Flores 
de Holambra; o Luau do Clube da Águas e diversas 
atrações do setor agropecuário, como a Cavalgada 
Mato-Grossense; a Festa do Peão de Arapuá; o Leilão 
Arca de Noé, entre outros.

onal italiano, o provolone 
do na região, com uma 
a”, que controla

á 
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Eventos



Pontos turísticos
Cristo

Um dos car tões-postais mais visitados 
da cidade, o Cristo fica localizado no 
cruzamento da Avenida Capitão Olinto 
Mancini com a Avenida Ranulpho Marques 
Leal - saída para São Paulo/Campo Grande.

Relógio Central

Monumento construído em 1936 pela 
prefeitura e tombado pelo Patrimônio 
Histórico Municipal, em 1982, é chamado 
de “o senhor do tempo” e marca o coração 
da hospitalidade da cidade. Localizado no 
centro, tem uma altura de aproximadamente 
dez metros. Em seu entorno estão 
localizados diversos restaurantes e o 
comércio.

Rio Paraná 

O imponente Rio Paraná, com suas belezas 
naturais e lendas, é um excelente cenário 
para a prática da pesca esportiva. Guias 
de pesca e pescadores locais ensinam 
técnicas para capturar diversas espécies 
da região, como piau, corvina, curimbatá, 
piapara, pintado, pacu, armau e tucunaré. 
É uma ótima oportunidade para observar 
a fauna e a flora da região e admirar, por 
diversos ângulos, a Ponte Francisco de Sá e a 
Hidrelétrica de Jupiá.

Colônia dos Pescadores 

Vila de pescadores às margens do Rio 
Paraná, uma das maiores e mais organizadas 
colônias de pesca de toda sua extensão. 
Excelente local para pescaria ou compra 
de pescados. Melhor local para locação 
de barcos e contratação de piloteiros. Na 
prainha de Jupiá também são realizados 
diversos eventos náuticos.

Obelisco

Monumento representativo das comitivas 
que proliferaram na época da fundação 
de Três Lagoas, sendo o primeiro ponto 
de comercialização de gado da região. 
Tombado em 1982 pelo Patrimônio Histórico, 
simboliza “um sonho de uma cidade”.

 O Jatobá

Árvore de grande valor histórico, existente 
desde as primeiras colonizações da cidade. 
Serviu como ponto de referência na época 
da construção da Estrada de Ferro, na 
década de 1910. Tombado pelo Patrimônio 
Histórico, é possivelmente a primeira árvore 
tombada como patrimônio público em Mato 
Grosso do Sul.

Lagoa Maior

Lagoa Maior, ou Terceira Lagoa, é o 
nome dado à principal das três lagoas 
urbanas que nomeiam a cidade. Em 1939 
funcionava como balneário municipal. 
Atualmente é ponto de encontro de 
espor tistas e freqüentadores da pista de 
saúde. É também o local onde ocorrem os 
principais eventos públicos da cidade. A 
Lagoa Maior serve ainda de habitat para 
muitas espécies de peixes.



Destinado ao turismo e ao lazer dos moradores 
locais, está situado às margens do Rio Sucuriú. 
Foi reformado e completamente revitalizado. O 
local conta com estrutura que inclui quadras 
poliesportiva, de tênis, de vôlei de areia e de 
futebol de areia, ala de quiosques, playground, 
sanitários, comércio, lanchonetes, praça de 
eventos, entre outros.

Usina Hidrelétrica de Jupiá, Piscicultura 
e Viveiro de Mudas da CESP
Conjunto de atrativos que são uma verdadeira 
aula de ciências, biologia e tecnologia. Os 
visitantes conhecem a Usina Engenheiro 
Souza Dias (Jupiá), a primeira construída com 
tecnologia 100% nacional, e a importância 
do Complexo Hidrelétrico de Urubupungá na 
produção de energia elétrica. No Viveiro de 
Mudas e na Piscicultura, os visitantes recebem 
informações sobre a flora e os peixes da região, 
além de conhecer o trabalho de preservação 
realizado pela Companhia Energética de São 
Paulo (CESP). 

Cascalheira

Localizada na intersecção dos rios Sucuriú 
e Paraná, na cidade de Três Lagoas, a 
Cascalheira foi uma área utilizada para a 
remoção de cascalho durante a construção 
da Usina do Jupiá, na década de 1960. 
Também ali foi escavado um canal para o 
desvio das águas do Rio Sucuriú durante 
a construção da mesma usina. Devido 
à proximidade da superfície dos lençóis 
freáticos da região, os buracos escavados 
logo se encheram de água, formando lagos. 
Hoje se localiza na Cascalheira o Parque das 
Capivaras. 

Ponte Ferroviária Francisco de Sá 

Grande museu a céu aberto e inaugurada 
em 1926, a Ponte Francisco de Sá, sobre o 
Rio Paraná, serve como ligação da Ferrovia 
Noroeste do Brasil (NOB) entre os Estados 
de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A 
ponte mede 1.024 metros de comprimento 
e demorou 15 anos para começar a ser 
construída. Foi responsável pelo primeiro 
impulso de desenvolvimento da cidade.

Catedral Sagrado Coração de Jesus

A Igreja Sagrado Coração de Jesus, mais 
conhecida como Igreja Matriz, é o maior 
templo católico da cidade. 

Igreja de Santo Antônio

Famosa pela lenda do “pretinho aleijado”, foi 
a primeira igreja erguida na cidade, em 1914, 
e leva o nome do padroeiro do município. Foi 
tombada pelo Patrimônio Histórico Municipal 
em 1931 e serve como fonte de inspiração 
para muitos poetas e cantores. 

Casa do Artesão 
Espaço que reúne belíssimos trabalhos 
de artesanato, ar tes manuais, esculturas, 
ar tefatos indígenas e artigos para 
decoração, de artesãos locais e de todo o 
Estado do Mato Grosso do Sul.

Praias de Água Doce do Sucuriú
Conjunto de loteamentos às margens do lago 
formado no Rio Sucuriú que proporcionam 
momentos de lazer em um harmonioso 
e exótico ambiente, ideal para a prática 
de esportes náuticos, como canoagem, 
windsurfe, jet ski, esqui aquático e wakeboard.

Balneário Municipal
Campo Grande 
Endereço: Av. Eduardo 
Elias Zahran, 546  
Jd. Tv. Morena
Fone: (067) 3342-3484
Gerente: Edson Tatsuya 
Shimojo 
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AUTOMÓVEIS

O trânsito caótico das grandes cidades faz com 
que gastemos cada vez mais tempo para nos 
deslocarmos de um lugar a outro. Com isso, os 

carros deixaram de ser apenas um meio de transpor te 
e estão sendo transformados em extensões de casas 
e escritórios de seus proprietários. Para quem vive na 
maioria das cidades brasileiras, o fato pode parecer 
absurdo... Já para quem vive no Rio de Janeiro, em Belo 
Horizonte e, principalmente, em São Paulo, ficar cada vez 
mais no carro está se transformando em algo do cotidiano. 
Por isso, alguns cuidados com a saúde e a ergonomia 
devem ser observados.

Os veículos acabam adquirindo características próprias das 
casas de seus proprietários, tornando-se diversos cômodos, 
como sala de estar (quando reúne outras pessoas para 
conversar); copa/cozinha (há quem faça um lanchinho ou 
mesmo almoce no carro); escritório (a pessoa retorna 
ligações, manuseia documentos, faz anotações); quarto 
(aproveita-se para tirar um cochilo em um intervalo do 
trabalho no meio da tarde ou após o almoço, ou até para 
namorar); sala de som (momento de ouvir CDs, por não haver 
tempo de ouvi-los em casa); despensa (transportam-se 
compras ou estoque de água, balas ou bolachas no carro); 
banheiro (calma...! Estamos nos referindo apenas a retocar 
a maquiagem, trocar de roupa ou trocar a fralda do bebê), 
sem contar o porta-malas, que pode até se transformar em 

Casa-Móvel?
Automóvel, ou... 

Cada vez mais os carros são 
utilizados pelos proprietários 
como verdadeiras extensões 
da casa ou do escritório. 
Por isso alguns cuidados 
devem ser tomados.

um armário, ao levar algumas 
peças do guarda-roupa para 
atender às mudanças de ambiente 
ao longo do dia, e mesmo às diversas mudanças 
climáticas, como chuva, sol, frio, calor.

O problema é que essas adaptações podem causar alguns riscos 
à saúde do motorista, que passa tantas horas nesse ambiente. 
Pó, papéis, restos de comida, pêlos de cachorro e outros 
objetos podem ser um grande risco para a saúde, causando 
alergias e problemas respiratórios. 

Outro fator muito importante que não deve ser esquecido pelo 
motorista é a postura correta ao dirigir.  A má postura no carro 
é uma das maiores causas de dores nos ombros, aparecimento 
de deformações na coluna - como lombalgias - e outros 
problemas que têm levado muita gente às clínicas de fisioterapia. 
 
Pode parecer absurdo para quem passa apenas alguns 
minutos no trajeto casa-trabalho-casa, mas, novamente, vamos 
citar a capital paulista, onde a velocidade média em horários 
de pico é inferior a 18 km por hora, segundo dados da própria 
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O fisioterapeuta Pedro Paulo 
Redondo de Carvalho dá 
algumas dicas, para evitar 
problemas, a quem passa 
muitas horas no carro:

regular a altura e a inclinação de bancos, câmbio • 
e espelhos
ter encosto para a coluna e a cabeça e apoio para • 
o braço esquerdo
utilizar botões de acionamento no painel do • 
veículo e comandos de voz
evitar poluição visual no painel, o que pode tirar a • 
atenção do motorista e impedir que se tenha um 
bom campo de visão
utilizar sapatos adequados, para ter firmeza nos • 
pedais do veículo 
armazenar objetos no porta-luvas, e não no banco • 
traseiro, para evitar torções de pescoço e coluna 
fazer alongamento para evitar fadigas musculares • 
nas pernas e nos joelhos 

prefeitura. Nesse cenário, é muito fácil encontrar pessoas que 
passam mais de 2 horas e meia nesse ritual diário de ida-e-
volta por causa do trabalho.

Além da própria viagem, o carro 
pode oferecer algumas outras 
situações de risco à coluna. Muitas 

vezes as pessoas não prestam muita 
atenção à maneira como entram 

no carro ou saem dele, como se 
maquiam - utilizando o espelho 

retrovisor - e como pegam 
objetos no banco traseiro 

enquanto dirigem, entre 
outras atitudes que 
podem levar a pessoa 
a torcer as costas de 

maneira potencialmente 
perigosa se não estiver 
atenta.
 
Falta de jeito ou força 

excessiva para trocar 
a marcha, torções da 
cabeça e do tronco, 
uso do celular 
segurando-o entre 
a cabeça e o ombro 

enquanto se dirige 
são alguns exemplos de 

movimentos repetitivos que 
contribuem para a instalação 

das lesões ar ticulares e musculares. 
Vícios posturais relacionados à maneira 

incorreta de se sentar no banco do automóvel 
contribuem da mesma forma.

Segundo o fisioterapeuta Pedro Paulo Redondo de Carvalho, 
orientador postural da Associação Comercial de São Paulo, 
o motorista deve estar sempre atento a sua postura e 
tentar fazer algumas adaptações no veículo para evitar 
maiores problemas. Para ele, alguns cuidados, como regular 
corretamente a altura e a inclinação de bancos, volante e 
câmbio; ter um bom encosto para a cabeça e apoio para a 
coluna e o braço esquerdo; manter uma angulação de 90° 
nos joelhos, entre outros, são simples e podem prevenir 
problemas futuros. 
 
Também é impor tante, para quem passa muito tempo 
sentado na mesma posição, alongar as pernas, para evitar 
fadigas musculares e nos joelhos. Outro cuidado que não 
pode ser esquecido está relacionado ao uso do salto alto, 
que pode provocar um encur tamento da musculatura da 

panturrilha e trazer desconfor to no momento de dirigir, sendo 
recomendado que a mulher tenha sempre um outro par de 
sapatos de salto baixo no carro, para uma maior firmeza nos 
pedais. As mulheres que se maquiam utilizando o espelho 
retrovisor também devem ficar atentas para não adotar uma 
postura incorreta, machucando o pescoço ou tendo um 
problema de torcicolo, além, é claro, de correr o risco de 
sofrer um acidente.
 Carvalho aler ta ainda que o motorista que passa muito tempo 
dentro do carro deve fazer algumas adaptações em seu 
veículo, para facilitar seu dia-a-dia, ou buscar veículos que 
atendam a suas necessidades. 
 
Ele ressalta que, atualmente, muitas empresas perceberam 
a impor tância da ergonomia para o motorista e estão 
fabricando carros que atendem a essas recomendações, 
implantando botões de acionamento, sistema de comando de 
voz e outros recursos para facilitar o acesso a determinadas 
funções e evitar que o motorista se distraia, perca a atenção 
ou sofra alguma lesão ao dirigir.

Então, se você é uma dessas pessoas que passam muitas 
horas em seus veículos, fique atento ao escolher seu automóvel. 
Assim você poderá aproveitar da melhor maneira o tempo 
passado no trânsito, sem causar problemas a sua saúde. 
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Nanotecnologia para o seu carro.

Um dicionário para as outras seguradoras.
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A seguradora diferente.

O Seguro MAPFRE AutoMais é diferente porque é feito por 

motoristas. Por isso, ele é totalmente flexível e oferece as melhores 

condições de franquias e coberturas. Com ele, seu cliente vai ter a 

exclusiva vacina antifurto DataDot, que usa a nanotecnologia para 

proteger o carro gravando dados do veículo em até 3 mil pontos 

diferentes. E mais, ele ainda conta com Indenização Garantida em 

5 Dias Úteis, Defensor do Segurado, Assistência 24 Horas e Carro 

Reserva. Resumindo: quando o seguro é feito por pessoas que se 

preocupam com o segurado, não tem como ele não gostar.

Procure um corretor de seguros MAPFRE ou acesse www.mapfre.com.br
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O prêmio TOP Social-ADVB, uma das mais importantes 
honrarias no que diz respeito às ações de responsabilidade 

social, tem por objetivo destacar organizações e empresas por 
realizações socialmente responsáveis em âmbito nacional. Com 
esse reconhecimento, a MAPFRE Seguros foi agraciada pela 
sexta vez consecutiva. O projeto elaborado pela MAPFRE, com o 

No total são 10 princípios fundamentados na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, na Declaração da OIT 
(Organização Internacional do Trabalho) sobre os Princípios e 
Direitos Fundamentais do Trabalho, nos Princípios da Conferência 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(realizada no Rio de Janeiro em 1992) e na Conferência 
Anticorrupção que visam a proteção de direitos humanos, a 
conscientização sobre a não-participação em abusos e violações 
desses direitos, o apoio à eliminação de todas as formas de 
trabalho forçado ou compulsório, o apoio à erradicação efetiva 
do trabalho infantil e a eliminação da discriminação no emprego 
e ocupação, a adoção de uma abordagem preventiva para os 
desafios ambientais com maior responsabilidade ambiental, 
além do desenvolvimento e da difusão de tecnologias 
ambientalmente sustentáveis.

O Grupo MAPFRE Brasil aderiu ao Pacto Global da ONU 
(Organização das Nações Unidas), inserindo-se em uma rede 

global comprometida com o desafio de apoiar a promoção de valores 
fundamentais nas áreas de direitos humanos, direitos do trabalho, 
proteção ambiental e combate à corrupção. 

Atualmente, o Pacto Global conta com cerca de 5.200 participantes, 
em 120 países, que implementam os princípios do Pacto Global, 
encorajando o alinhamento das políticas e práticas empresariais com 
os valores e os objetivos aplicáveis internacionalmente. Com a adesão, 
a MAPFRE demonstra liderança em responsabilidade social corporativa, 
transparência e aderência a princípios mundialmente aceitos e 
promovidos pela ONU, além de contribuir para o desenvolvimento 
de mercados sustentáveis e ter acesso ao amplo conhecimento de 
questões relacionadas ao desenvolvimento da Organização.

MAPFRE adere ao Pacto Global da ONU

Fundação MAPFRE recebe TOP Social-ADVB 2008 

Na Pista Certa participa do Quatro Rodas Experience 

apoio da Nossa Caixa MAPFRE, foi um dos poucos reconhecidos 
pela instituição neste ano. O programa, que utiliza a linguagem 
cinematográfica para inserir cultural e socialmente cidadãos com mais 
de 65 anos, conta com o apoio técnico de especialistas do Núcleo 
de Estudos e Pesquisa do Envelhecimento da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).  O Cine Maior Idade utiliza linguagem 
cinematográfica, debates e outras atividades em grupo para estimular 
a memória e a integração social e familiar dos indivíduos da Melhor 
Idade, proporcionando aos participantes uma experiência relevante, 
por meio da qual os cidadãos têm a oportunidade de reformular 
percepções e criar novas formas de viver.

De acordo com a superintendente da Fundação MAPFRE, 
Fátima Lima, “esse reconhecimento mostra a importância 
e a singularidade de uma ação como esta, que visa, acima 
de tudo, trabalhar a mente e as relações interpessoais dos 
cidadãos da melhor idade, muitas vezes comprometidas por 
fatores socioculturais”. Para a executiva, o programa não está 
simplesmente relacionado à assistência social, mas também 
permite importantes oportunidades de integração.  

A premiação aconteceu no último dia 15 de setembro, no Hotel 
Rio Othon Palace, no Rio de Janeiro.

A conteceu de 20 a 25 de maio, no Autódromo de Interlagos, a 
terceira edição do Quatro Rodas Experience, evento que reuniu 

amantes de carros, motos e velocidade com diversas atrações, como 
test drives on e off road, áreas de games e simuladores, pistas 
diferenciadas, exposição de veículos, entre outras.

E pelo segundo ano consecutivo, o Programa Na Pista Certa também 
marcou presença, ensinando ao público infantil importantes lições 
sobre prevenção de acidentes e educação viária, de forma didática e 
divertida, enquanto seus pais curtiam o evento. 

Carlos Alberto Chaker Neder Filho, Gerente Territorial Massificados; Daniel 
Brazil Protasio, Diretor Territorial RJ Capital; Gina Pinheiro Monteiro, 
Gerente da MAPFRE Vida Seguradora; Roberto Mauro Monnerat, Diretor 
Territorial RJ Interior.
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C om o objetivo de discutir questões relacionadas ao 
gerenciamento de riscos para situações de emergência e 

prevenção de acidentes de grande porte e também a preparação 
e resposta para casos emergenciais em estabelecimentos 
hospitalares, a Fundação MAPFRE promoveu, nos dias 3 e 4 
de julho, em São Paulo, na sala Austral do Hotel Pestana, o 
Seminário Internacional “Prevenção, Preparação e Resposta a 
Emergências em Hospitais”.

O congresso teve a participação dos palestrantes internacionais 
Alejandra Bonadé, consultora da Organização Pan-Americana da 
Saúde para a América Latina, e Cristina Peral Ruano, coordenadora 
de Planos de Emergência da ITSEMAP/Fundación MAPFRE, Madri. 

A Fundação MAPFRE e o MASP (Museu de Arte de São Paulo 
Assis Chateaubriand) apresentaram, nos meses de junho e 

julho, a exposição “Desenhos Espanhóis do Século XX - Coleção 
Fundação MAPFRE”. 

A mostra, organizada em conjunto pelas duas instituições, expôs 
82 desenhos de alguns dos maiores artistas do século XX, vindos 

Exposição “Desenhos Espanhóis do Século XX 
Coleção FUNDAÇÃO MAPFRE” no MASP 

Seminário Internacional “Prevenção, Preparação 
e Resposta a Emergências em Hospitais”

diretamente da Fundación MAPFRE, sediada em Madri. A coleção 
de desenhos foi iniciada em 1997 e foi sendo ampliada com obras 
de diferentes artistas ao longo do tempo. 

A coleção representa uma verdadeira viagem pelas linguagens 
da vanguarda espanhola, ao mesmo tempo em que mostra 
a evolução e a transformação do desenho como gênero na 
época contemporânea: esboços, ilustrações, apontamentos, 
destinados a ter uma existência independente de qualquer 
outro trabalho, que podem e devem ser contemplados como 
obras de arte em si mesmas. 

Antecessores da modernidade espanhola - Regoyos, Piñole, Sunyer 
- surgem acompanhados de mestres da vanguarda internacional, 
dentre eles Picasso, Miró, Dalí. Escultores de relevância mundial, 
como Casanovas, Rebull, Ferrant, Julio González e Chillida, estão 
expostos ao lado de artistas de outros países que viveram e 
produziram na Espanha, com repercussão mundial, como os 
uruguaios Torres Garcia e Rafael Barradas. 

A exposição recebeu 78.895 visitas de 13 de junho a 27 de julho.

Os assuntos abordados pelos palestrantes foram o panorama do 
setor hospitalar privado, a prevenção estrutural e operacional 
em edificações hospitalares, a preparação do serviço hospitalar 
para resposta a situações de emergência, o gerenciamento de 
riscos e planos de emergência em hospitais, além do atendimento 
de múltiplas vítimas, logística em situações de catástrofes e a 
experiência européia nestes assuntos. 

O evento também contou com representantes do Ministério 
da Saúde, da Associação Nacional dos Hospitais Privados, da 
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, da Secretaria 
Nacional de Defesa Civil, do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
em Emergências e do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. 
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MAN FU será a marca 
da MAPFRE China

A filial MAPFRE China implantou a denominação MAN FU, 
como marca comercial para desenvolvimento de seus 
negócios naquele país.

MAN FU, que significa “felicidade” ou “sorte interminável”, 
é a expressão em mandarim que mais se assemelha 
foneticamente ao nome MAPFRE.

Novo centro de atendimento 
ao cliente na Argentina

Foi inaugurado em Buenos Aires, Argentina, um novo 
centro de atendimento ao cliente. Mais um ponto que será 
somado aos outros 12 que o Grupo administra no país.

Denominado como SERVIMAPFRE, o centro oferece 
serviço integral para veículos equipados com tecnologia 
avançada e técnicos altamente qualificados.

Seguindo os mesmos conceitos do AutoMais Serviços da 
MAPFRE Brasil, o centro argentino se destaca pelos serviços 
de inspeção prévia e inspeção a danos leves e médios para 
veículos de seus segurados e também de terceiros.

A MAPFRE Argentina é a primeira no ranking Não-Vida 
de seguradoras no país, operando com uma ampla rede 
com mais de 300 sucursais, 2.000 funcionários e 2.900 
agentes comerciais.

Campanha publicitária da MAPFRE é premiada

A campanha publicitária da MAPFRE “Ser grande es un 
actitud” foi eleita pelos leitores da revista “Mi Cartera 
de Inversión”  como a melhor publicidade de produtos 
financeiros em 2007.

A premiação aconteceu no “Salón de los Pasos Perdidos” 
da bolsa de valores de Madri, e o prêmio foi recebido pelo 
diretor geral de Comunicação e Responsabilidade Social 
do Grupo, Juan José Almagro.

Segundo Almagro, “a campanha institucional da MAPFRE, 
‘Ser grande es una actitud’, reflete a dimensão do grupo 
sem esquecer de sua proximidade com os clientes ou 
caráter social, posicionando a empresa como uma grande 
multinacional espanhola”. 

A campanha iniciou-se em fevereiro do ano passado e esteve 
presente em diversos meios, entre eles, impressos, anúncios 
no exterior, internet, rádio, cinema e televisão, na Espanha e 
em vários países da América Latina, inclusive o Brasil.

A revista “Mi Cartera de Inversión” é o semanário 
econômico mais vendido na Espanha com publicações 
especializadas em investimento e gestão de patrimônios..
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A MAPFRE SEGUROS GERAIS de Portugal foi eleita como 
a melhor empresa para se trabalhar no setor segurador 
do país, segundo a consultora Heidrick & Struggles e a 
revista Exame.

A seguradora também se situa na posição 25 no 
ranking global do qual par ticiparam 250 companhias 
de vários ramos.

O prêmio reconhece o ambiente de trabalho, o espírito de 
equipe e a proposta de conciliação entre trabalho e família 
que a empresa transmite. A seleção das empresas foi 
baseada em questionários de avaliação sobre as atuações 
da área de recursos humanos das companhias analisadas. 

MAPFRE México busca novos talentos
A MAPFRE México iniciou um inédito programa de novos 
talentos universitários, chamado “ProBecario”. 

O projeto tem como objetivo integrar estudantes 
universitários a diferentes departamentos da companhia 
para que estes jovens colaborem com os processos de 
trabalho, envolvendo-os de forma prática com suas áreas 
de interesse profissional.

A iniciativa de vincular a empresa a jovens universitários 
tem como foco principal o desenvolvimento de suas 
aptidões profissionais, permitindo que, em um futuro 
próximo, esses jovens possam fazer parte do grupo de 
colaboradores da companhia, além de ensinar-lhes a 
cultura corporativa do Grupo MAPFRE e prepará-los para 
diferentes responsabilidades na filial da seguradora no país.

MAPFRE Espanha é líder, entre as seguradoras, 
em visibilidade na internet

Segundo pesquisa feita pela Adesis Netlife, consultora 
especializada em novas tecnologias e internet, o Grupo 
se consolidou como líder entre as empresas seguradoras 
com maior visibilidade na rede. Entre os critérios 
avaliados, foram analisados localização em buscadores 
(baseados em palavras-chave) e parâmetros como 
popularidade e número de visitas.

A MAPFRE aparece na primeira posição, com cerca de 
76% de visibilidade, quase 9 pontos de diferença da 
segunda colocada. Referente à popularidade, o Grupo 
também aparece indiscutivelmente como líder, com um 
total de 47.462 acessos diários, praticamente quatro 
vezes mais que o registrado pelo segundo colocado. 
Outro fator que determina a importância dos sites é 
o tráfego de visitas em suas páginas, onde a MAPFRE 
também se situa com destaque.

A melhor empresa para se trabalhar em Portugal





A seguradora diferente.

JJuusttaamenntte ppoorrquue você nnããoo éé iigguuaall a nniinngguuéémmm..

ddiiffeerreenntte, uumm jeiito ddee ttrraabbaallhhaarr  ddiiffeerreennttee..

TTeemmoos um atendimento ddiffeerennte, uummaa ffiilloossooffiiaa

Uma seguradora diferente não poderia fazer um seguro de vida igual 

a todo mundo. O Seguro MAPFRE Vida Você é altamente flexível para 

se encaixar às necessidades do seu cliente e oferecer total assistência. 

Só uma seguradora feita de pessoas como eles para entender como cuidar 

da família é importante. Faça agora mesmo um Seguro MAPFRE Vida Você.

Procure um corretor de seguros MAPFRE ou acesse: www.mapfre.com.br



DataDot
Mais proteção para seu cliente

www.datadot.com.br
datadot@datadot.com.br

Os veículos segurados pela MAPFRE Seguros agora estão ainda mais 

protegidos. A inovadora tecnologia antifurto DataDot identifica as peças 

do carro com mais de 3.000 micropontos gravados a laser. A segurança 

do carro é total, pois é praticamente impossível remover todas as 

marcações do veículo.

A partir de agora, você já sabe. Os veículos identificados com este adesivo 

estão superprotegidos por DataDot.
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