OPINIÃO

O

bservar com atenção o mercado
segurador e o desenvolvimento
GH IRUPDV GLVWLQWDV GH DWXDomR
H[LJHSUHFLVmRHGHÀQLomRQDHVWUDWpJLD
ora aplicada, pois assume importantes
posições na consolidação, momento
HVVH TXH VDEHU ID]HU D OHLWXUD FRUUHWD
GDQHFHVVLGDGHGRFOLHQWHID]WRGDGLIHUHQoD FRPR SURÀVVLRQDO HVSHFLÀFR H
com um posicionamento ideal e bem
GHÀQLGR

de gabarito para estarem ao meu lado e,
com essa visão empreendedora, combiQDGRFRPRIRUPDWRGHDERUGDJHPUHnovado com olhar 360º no meu cliente,
para sanar suas maiores preocupações,
atendendo seu patrimônio em geral,
até seu animalzinho de estimação.

A cada dia que passa, percebo que
posso evoluir muito mais, por exemplo, encontrei um espaço no meu dia a
dia para trabalhar o produto consórcio,
Trabalho nesse ramo há 27 anos e per- que é um dos melhores investimentos
cebo todos os dias que precisamos ÀQDQFHLURVGHVGHTXHEHPSODQHMDGRV
estar bem atualizados, pois o mercado H DGDSWDGRV QR RUoDPHQWR IDPLOLDU
de seguros é muito dinâmico e nossos Empresas como a Embracon Consórclientes estão cada vez mais exigentes. cios e Porto Seguro Consórcios me dão
Desenvolvi um trabalho de consultoria suporte para apresentar um produto
DWXDQGRFRPIHUUDPHQWDVGHFRDFKLQJ ideal para cada momento do meu clieniUHD QD TXDO WDPEpP WHQKR IRUPDomR te. Além disso, procuro me atualizar em
HVSHFLÀFD )L] SDUFHULD FRP D HPSUHVD tempo real em relação ao mercado seSossego, que me atende com precisão, curitário. Com essa maneira de observar
GHVHQYROYHQGRXPDYLVmRIXWXUDHHP- por todos os ângulos a necessidade dos
preendedora.
VHJXUDGRVWHQKRIHLWRQRYRVFOLHQWHVH
melhor que isso, tenho conquistados
Ao meu ver, um passo gigante no cres- novos amigos.
cimento da JARC Seguros e, sobretudo,
para o principal, que é o meu clien- Recentemente concedi uma entrevista
te. Preocupação essa que tenho me para o canal do “Sossego”, no Youtube,
GHVGREUDGR SDUD ID]HU H DWHQGHU FRP RQGHIDORFRPPDLVGHWDOKHVVREUHHVVH
excelência em todas as coberturas os trabalho. Está à disposição para quem
serviços que abrange uma apólice de TXLVHU DVVLVWLU ´7UDQVIRUPDU KLVWyULDV ²
VHJXUR 3URFXUR H DYDOLR SURÀVVLRQDLV JARC Seguro”. ଶ
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