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critérios

Este estudo tem por objetivo avaliar os níveis de gerenciamento e de risco
da seguradora MetLife, a partir das análises quantitativa e qualitativa de
seus dados econômicos (públicos e internos), previamente auditados e
fiscalizados por consultoria independente especializada e pelas instituições
governamentais que regulamentam e fiscalizam o segmento.
De acordo com a conclusão obtida, a classificação da seguradora será dada
por uma das sete possibilidades descritas abaixo:

QUALIFICAÇÃO
Azul (Muito Boa)
Verde* (De Boa para Muito Boa)
Verde (Boa)
Amarela* (De Regular para Boa)
Amarela (Regular)
Vermelha* (De Deficiente para Regular)
Vermelha (Deficiente)
Importante
Apesar do detalhamento dos critérios empregados, este estudo não deve
ser interpretado como garantia de solvência ou indicação para a realização ou
o rompimento de qualquer contrato, seja com esta companhia ou com outras.
Ressalta-se também que, apesar de todo o esforço empreendido, o autor
não se responsabiliza pela plena correção das informações fornecidas pela
seguradora e aqui divulgadas.
Empresa avaliada: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
Sede: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 1.253, 8º andar, São Paulo-SP, 04571-010
Telefone: (11) 5501-9700
Site: www.metlife.com.br
Presidente: Mário Traverso
Auditores Externos: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
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Responsabilidade Técnica:

www.ratingdeseguros.com.br
Sócio Principal: Francisco Galiza
Francisco Galiza, Mestre em Economia (FGV), Conselheiro Editorial da
Fundação Escola Nacional de Seguros (Funenseg), Membro da Academia
Nacional de Seguros e Previdência (ANSP)
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Cenário Estratégico
Ótimo relacionamento estabelecido
com os corretores.

•

Pertencente a um conglomerado
internacional de grande porte, com
resultados positivos e solidez financeira,
o que lhe garante segurança adicional em
suas operações.

•

•

© 2013 PNTS

Desenvolvimento de novos negócios a
partir de uma base já estabelecida.

•

Margem de rentabilidade no Brasil
positiva nos últimos anos.

•

Equipe profissional experiente.

Desenvolvimento de novos negócios,
como, por exemplo, a entrada no
segmento de planos odontológicos, com
crescimento da rede de dentistas e de
municípios cobertos, o que resultou em
crescimento no número de clientes.

•

5

institucional

MetLife
segue ritmo
crescente nos
negócios e
fecha 2012 com
números bastante
positivos

6

atuação Internacional

O exercício de 2012 seguiu o mesmo ritmo de crescimento do ano anterior,
permitindo à MetLife apresentar números bastante positivos, com um
considerável aumento do valor dos principais indicativos financeiros, incluindo
ativos, prêmios e patrimônio líquido.

Informações Financeiras 2012

Fundada em 1863, a MetLife é uma empresa do
grupo norte-americano MetLife Inc., maior grupo
segurador de vida dos Estados Unidos. Por meio
de suas subsidiárias, atende a mais de 90 milhões
de clientes em todo o mundo. É fornecedora e
parceira de mais de 90 das 100 principais empresas presentes na lista da revista Fortune 500®.

90

US$

38

milhões

de clientes em
todo o mundo

A companhia arrecadou no ano de 2012, em todo
o mundo, aproximadamente US$ 38 bilhões em
prêmios, com uma receita total que ultrapassou
a marca de US$ 68 bilhões. O patrimônio líquido
chegou próximo de US$ 65 bilhões e o lucro
líquido a US$ 5,7 bilhões, mais do que o dobro
daquele auferido em 2010. Seus ativos alcançaram montante superior a US$ 836 bilhões ao final
de 2012 (confira os números na tabela a seguir).

bilhões

em prêmios

US$

by LoBianco Studios
for Life Advice
US$Drawn"Getting
US$
Remarried" Brochure 4/99

5,7 836

65
bilhões

bilhões

de patrimônio
líquido

bilhões

de lucro
líquido

em ativos

Números da MetLife entre os anos de 2008 e 2012
(valores em US$ milhões)
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Contas

2008

2009

2010

2011

2012

Prêmios (P)

22.671

25.604

27.071

36.361

37.911

Receita Total (RT)

46.756

50.568

52.265

70.262

68.351

Lucro Líquido (LL)

3.084

-2.368

2.668

6.713

5.686

Patrimônio Líquido (PL)

23.734

33.121

48.625

59.797

64.837

Ativo (A)

501.678

539.314

730.906

799.625

836.781

LL/PL

13,0%

-7,1%

5,5%

11,2%

8,8%
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Valores da MetLife
Conceitos

Ética e Integridade

Empresa acredita em
negociação justa, integridade e
confiabilidade.

Diversidade e Inclusão

Conceito fundamental para
o negócio, incorporado em
todos os níveis da empresa,
considerado um fator
extremamente relevante para o
sucesso da organização.

Meio Ambiente

Como líder do setor (e
sendo uma empresa global),
está comprometida em
continuamente dirigir esforços
que sustentem o meio
ambiente.

Fundação MetLife

Estabelecida em 1976, está
empenhada em construir um
futuro seguro para os indivíduos
e as comunidades em todo o
mundo. Desde então, forneceu
mais de US$ 500 milhões em
financiamento para centenas de
organizações globais.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO/RECEITAS
200

150

(%)

Valores

Outro gráfico interessante avalia o nível de
capitalização da MetLife, por meio da variável
Patrimônio Líquido sobre Receita.
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A seguir, a evolução do Patrimônio Líquido da MetLife.
Desde a crise econômica mundial (em 2008), esse número
tem sido sempre crescente (de um patamar de US$ 24
bilhões em 2008 para mais de US$ 60 bilhões em 2012).
Os gráficos a seguir mostram os
excelentes indicadores financeiros
alcançados pela MetLife em 2012.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nesta representação gráfica, vemos a
evolução de Prêmios e da relação entre
Lucro Líquido sobre Patrimônio Líquido
ao longo dos últimos cinco anos.
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Diante de tais números,
Empresas
as empresas
AM Best
classificadoras
Fitch
internacionais realizaram
uma avaliação bastante
Moody’s
favorável da MetLife, como
S&P´s
pode ser visto a seguir.

Avaliação
A+ (Superior)
AA- (Muito Forte)
Aa3 (Excelente)
AA- (Muito Forte)

atuação no brasil

A MetLife, a cada ano, se consolida como a maior seguradora do Brasil
no ramo Vida, entre as companhias não ligadas a instituições bancárias.
Presente no Brasil desde 1999, a empresa também atua nos segmentos
de seguros de pessoas, planos de previdência complementar aberta,
serviços de administração de fundos fechados de previdência complementar
(por meio da MetLife Administradora de Fundos Multipatrocinados Ltda.) e
planos odontológicos (MetLife Planos Odontológicos Ltda.).
Números no Brasil

Desde a sua chegada ao Brasil, a
companhia conta com 23 filiais
distribuídas por todo o país. A carteira da
MetLife tem mais de 5 milhões de vidas
seguradas, obtidas por meio de seus
dois principais canais de distribuição:
corretores de seguros e afinidades.
Cerca de 5 mil corretores têm negócios
com a MetLife em todo o Brasil.

5

5

mil

milhões

corretores
com
a MetLife

de vidas
asseguradas

Em 2012, o faturamento (prêmios
ganhos) foi de quase R$ 700 milhões,
contra um patamar de R$ 380 milhões
em 2005, o que representa uma
evolução bastante favorável ao longo
dos últimos anos, como pode ser visto
a seguir.

700
milhões

de faturamento
(prêmios ganhos)

From on-line Peanuts Art Bank - soc_6a.ai
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R$ milhões
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O principal negócio da companhia é o seguro de Vida
em Grupo, com aproximadamente 5% da receita do
mercado brasileiro.
Considerando a posição da empresa no ranking dos
diferentes segmentos de mercado, vemos que:
• MetLife está entre as três maiores companhias
exclusivas de Vida não ligada a bancos. No ranking geral,
ocupa a 8ª posição.

• No segmento de Previdência Complementar Aberta, a
MetLife é a 3ª colocada em VGBL, como companhia não ligada
a bancos. No geral, está na 10ª posição desse segmento.
O segmento de Previdência Complementar Fechada
(fundos de pensão) é outro negócio importante
dentro da estratégia de atuação da MetLife no Brasil.
A companhia opera com os fundos multipatrocinados
Multiprev e Citiprev.

Ativos - fundos multipatrocinados
5
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Histórico da Metlife no Brasil

1999

2002

2003

Início das operações
da MetLife no
Brasil, formalizando
parcerias com
as empresas
Libra Vida (antes
Libra Clube) e Novo
Vida (antes Novo
Clube).

Aquisição da
Seguradora
América do Sul
(Seasul), com forte
atuação
na comunidade
nipo-brasileira.

Aquisição da
carteira Corporate
da seguradora
Zurich.
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2004
Compra
da Soma
Seguradora.

2005
A partir de uma
transação mundial,
incorporação
das operações
da Citinsurance
do Brasil Vida e
Previdência, que
passa a ser MetLife
Vida e Previdência.

2007
Incorporação da
MetLife Vida e
Previdência.

Fundos Multipatrocinados
Números Adicionais – 2012
Fundos

Características

Multiprev

Patrocinadoras: 134
Planos: 62
Grupos econômicos: 53
Assistidos: 1.241
Participantes: 30.126
Ativos: R$ 2,7 bilhões

CitiprevI

Patrocinadoras: 10
Planos: 5
Assistidos: 785
Participantes: 10.918
Ativos: R$ 1,9 bilhão

Premiações Recebidas pela MetLife no Brasil

2011
Agência
SegNews

Melhor campanha de incentivo a corretores de seguros
(Programa IntegrAção) (planos odontológicos)

Revista Gestão
& RH

100 Melhores Fornecedores para
RH 2012

Editora
Cobertura

Melhor Performance Financeira (seguro de vida)

Revista Seguro
Total

Gaivota de Ouro; Excelência em planos odontológicos
diferenciados; Excelência em seguro de vida com
o produto individual; Excelência em crescimento e
produtividade em planos corporativos

Editora Brasil
Notícias

Segurador Brasil, como “Destaque no Mercado” nos
últimos quatro anos

Fênix Editora e
OESP

Top 5 RH 2011 – eleita uma das cinco empresas mais
lembradas na categoria Assistência Odontológica

Revista Apólice

Prêmio Melhores do Seguro, na categoria Planos
Odontológicos, destaque Corretoras acima de
R$ 1 milhão de produção anual

2012
Editora Brasil
Notícias

Segurador Brasil, como Melhor Desempenho
Prestamista

Fênix Editora e
OESP

Top of Mind RH 2012 – eleita a companhia mais
lembrada na categoria Assistência Odontológica

Revista Apólice

Prêmio Melhores do Seguro, na categoria Seguro de
Vida, destaque Corretoras acima de R$ 1 milhão de
produção anual

2008 2009

2010 2011

Aquisição de
100% da empresa
Odonto A.

Investimentos
na plataforma
tecnológica,
integrando o Módulo
de Tesouraria ao
sistema operacional.

Abertura das filiais
Brasília, Florianópolis
e São Bernardo do
Campo. Sequência
da expansão das
atividades no
segmento de planos
odontológicos.

Lançamento do
Portal Pessoa
Jurídica (internet
para RH das
empresas, com
informações
gerenciais
do plano de
previdência, envio
de informações
mensais, bem como
com informações
dos participantes).

2012

2013

• Segmento Odontológico:
criação do Conselho de
Odontologia MetLife, realização
de treinamentos e capacitação
presencial para a rede
credenciada e parceria com
fornecedora de insumos
odontológicos.
• Tecnologia da Informação:
investimentos na atualização
de sistemas de relacionamento
com corretores e dentistas
credenciados, além da
implantação de um módulo
de CRM (gerenciamento de
relacionamento com clientes).
• Telefonia: investimento na
melhoria do sistema, com
o objetivo de tornar ainda
melhor o acesso dos clientes à
companhia, especialmente no
que se refere ao call center.

• Criação de uma
nova plataforma
web, que permite a
personalização da
identidade visual por
parte da empresa
cliente (customização
da página de acesso).
• Desenvolvimento
de conteúdo sobre
educação financeira e
previdenciária dirigido
aos participantes
dos planos.

© 2013 PNTS

Nessa área, ocorrem a administração de planos com
perfil de investimentos e empréstimos, reuniões e
treinamentos com as áreas de Recursos Humanos
das empresas clientes, palestras, plantões e
campanhas sazonais para os participantes dos planos.
No gráfico a seguir, pode-se verificar a evolução dos
ativos dos fundos multipatrocinados administrados
pela MetLife. Em 2004, os recursos eram pouco
inferiores a R$ 1,5 bilhão. Em 2012, o montante
administrado mais do que triplicou, superando o
patamar de R$ 4,5 bilhões.
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RESULTADOS
OPERACIONAIS
OBTIDOS EM 2012
CONFIRMAM ESTABILIDADE
FINANCEIRA DAS
OPERAÇÕES DA METLIFE

© 2013 PNTS
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Evolução

Mantendo a tendência verificada no exercício anterior, a MetLife apresentou
um interessante crescimento em sua carteira de Acidentes Pessoais
Coletivo, produto que praticamente triplicou sua participação no market
share da companhia, saltando de 11,4% em 2010 para 28,5% em 2012. Ainda
assim, o seguro de Vida em Grupo continua na condição de carro-chefe da
seguradora, com 52,6% dos prêmios ganhos.

Composição de prêmios ganhos (Por Ramo em %)

2008

2009

2011

2012

2010

Drawn by LoBianco Studios 12/00
for MetLife Auto & Home retention program

2008

2009

2010

2011

2012

Vida em Grupo

77,2%

75,9%

74,6%

62,4%

52,6%

AP Coletivo

10,6%

11,6%

11,4%

21,8%

28,5%

Prestamista

3,4%

3,8%

5,2%

6,5%

7,9%

Renda de Eventos Aleatórios

3,6%

3,4%

4,2%

5,1%

5,1%

AP Individual

5,6%

4,7%

4,1%

3,7%

3,2%

-0,4%

0,6%

0,5%

0,5%

2,7%

Demais
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Evolução do Ramo Acidentes Pessoais
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Dados Contábeis (em R$ milhões)
Variáveis

2010

2011

581,5

631,8

697,2

Sinistros Ocorridos (SO)

(270,1)

(269,7)

(279,4)

Custos de Aquisição (CA)

(210,4)

(245,2)

(284,6)

Out. Rec. / Desp. Operacionais
(ORD)*

(3,8)

(2,5)

(15,1)

Resultado Resseguro (RR)

(1,9)

(8,7)

(9,9)

(128,0)

(140,7)

(167,1)

Res. Investimentos (RI)

84,5

86,7

112,7

Resultado Operacional (RO)

51,8

51,7

53,8

0,0

(1,5)

51,8

Tributos e Participações (T)

Prêmios Ganhos (PG)

Desp. Administrativas + Tributos (DA)

2012

A Superintendência de Seguros
Privados (Susep) determinou,
em 2011, algumas alterações
nos demonstrativos contábeis
apresentados pelas seguradoras
brasileiras. Independentemente
desse fato, a MetLife apresentou
evoluções importantes nos
resultados dos últimos exercícios,
como pode ser visualizado na
tabela (em vista das alterações
feitas pela Susep, os dados
contábeis completos mostrados
referem-se aos exercícios de
2010, 2011 e 2012).

Indicadores Econômico-Financeiros de
Rentabilidade (em %)
2010

2011

2012

PG/PG

100,0

100,0

100,0

0,0

SO/PG

-46,4

-42,7

-40,1

50,2

53,8

CA/PG

-36,2

-38,8

-40,8

(17,7)

(13,2)

(12,2)

ORD/PG

-0,7

-0,4

-2,2

Lucro Líquido (LL)

34,1

37,0

41,6

RR/PG

-0,3

-1,4

-1,4

Patrimônio Líquido (PL)

379,4

406,9

475,6

DA/PG

-22,0

-22,3

-24,0

RI/PG

14,5

13,7

16,2

RO/PG

8,9

8,2

7,7

2010

2011

2012

LL/PL

9,0

9,1

8,7

LL/PG

5,9

5,9

6,0

Ganhos Ativos n Correntes (GNC)
Res. antes Tributos

* Inserido Resultado Previdência

Indicadores Empresa

Indicadores Empresa
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EVOLUÇÃO DO INDICADOR DESPESAS ADMINISTRATIVAS
PRÊMIOS GANHOS

Como pode ser visto, a MetLife
apresentou em 2012, em
suas atividades no Brasil, um
bom nível de estabilidade
nos valores, registrados em
diversos indicadores. É o caso,
por exemplo, das Despesas
Administrativas, do Resultado
Operacional e da Lucratividade,
apenas para destacar alguns.
Todos esses fatores foram
fundamentais para que a
seguradora fosse muito bem
avaliada no exercício passado.
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EVOLUÇÃO DO INDICADOR RESULTADO OPERACIONAL
PRÊMIOS GANHOS
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EVOLUÇÃO
DO INDICADOR
LUCRO LÍQUIDO SOBRE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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2005

(%)

9,04
-20

Carteira de Seguros
A sinistralidade aferida pela
MetLife em seus produtos Vida
em Grupo e Acidentes Pessoais (carro-chefe da companhia)
esteve em linha com o padrão
médio apresentado pelo mercado
brasileiro de uma maneira geral,
como pode ser visto no gráfico.

sinistralidade - vida em grupo
MetLife

Mercado

70

60

50

)%(

As margens de rentabilidade* da MetLife
nos dois principais produtos também
mantiveram, em 2012, praticamente os
mesmos níveis do exercício anterior,
comprovando o padrão de estabilidade
alcançado pela companhia.

40

* Margem de rentabilidade =
1 – (SR/PG + DC/PG), onde:
Sinistralidade = Sinistros Retidos (SR) /
Prêmios Ganhos (PG)
Comissionamento = Despesas de
Comercialização (DC) /
Prêmios Ganhos (PG)
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MARGENS DE RENTABILIDADE - VIDA EM GRUPO E AP COLETIVO
AP Coletivo
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Evolução de Ativo Permanente/Patrimônio Líquido

capitalização
e liquidez

40
35

A MetLife alcançou em 2012
ótimos resultados no que tange
à capitalização e à liquidez. Isso
foi possível devido ao aumento de
prêmios retidos quando comparado aos exercícios anteriores
(especialmente entre 2008 e
2011) e à estabilidade no que se
relaciona aos sinistros retiros.
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A análise dos indicadores de
solvência da companhia permite
constatar uma evolução constante
ao longo dos últimos exercícios,
o que faz com que o mercado
perceba que a MetLife possui um
patamar sólido e estável em suas
operações no Brasil.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

EVOLUÇÃO DO INDICADOR PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PRÊMIOS
RETIDOS
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2012

Indicadores de Solvência (em R$ milhões)
Indicadores Empresa

2008

2009

2010

2011

2012

Prêmios Retidos (PR)*

536,5

568,6

634,3

694,3

746,2

Sinistros Retidos (SR)

(231,5)

(235,0)

(270,1)

(269,7)

(278,0)

Ativo Permanente (AP)

17,9

17,9

39,5

32,0

24,1

Patrimônio Líquido (PL)

228,7

339,9

379,4

406,9

475,6

PL/PR

42,6%

59,8%

59,8%

58,6%

63,7%

PL/SR

-98,8%

-144,6%

-140,5%

-150,9%

-171,1%

AP/PL

7,8%

5,3%

10,4%

7,9%

5,1%

* Sem VGBL
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METLIFE DÁ
CONTINUIDADE AO
INVESTIMENTO NO
SEGMENTO ODONTOLÓGICO
COMO FORMA DE
CONSOLIDAR AINDA
MAIS SUA MARCA

18

Introdução

A seguradora vem em um processo de evolução no mercado
odontológico desde que iniciou suas operações no segmento, em 2008.
Ao longo de 2012, a companhia desenvolveu e implantou uma série de
novos serviços dirigidos aos associados (cliente final) e aos profissionais
que integram sua rede credenciada (dentistas).

Essencialmente de natureza online, esses serviços vão
desde a maior facilidade de localização de profissionais credenciados e de agendamento de consultas, até a realização
de ações de treinamento e capacitação para dentistas.

Fatos selecionados - Operacionais e Estratégicos

2008
• Áreas de Operações e

•C
 all Center promove redução

• Contínua revisão de

• Corretores passam a fazer

Comercial e correspondentes

no prazo de atendimento às

processos internos, a fim de

acompanhamento on-line da

corretores visitam clientes

solicitações de clientes, tendo

tornar ainda mais ágeis as

evolução dos sinistros.

e corretores, visando alinhar

como objetivo a solução na

atividades de faturamento,

expectativas e estabelecer

primeira ligação. Horário de

aceitação e implantação de

parcerias de sucesso.

atendimento ao cliente e ao

apólices.

corretor passa a ser integral.

• Ocorre a aquisição e
incorporação da empresa de
planos odontológicos Odonto A.

2009
• Mudança do local da Central

• Criação de um sistema que

especial para Auto e

de Atendimento, integrando

permite a busca fácil e rápida

Motoescolas.

as atividades do Call Center.

de dentistas credenciados.

Com a aquisição da Odonto A,
• Retomada da comercialização
de seguros individuais.
• Lançamento de novo conceito

o Call Center é reestruturado

• Vencedora do Prêmio
Cobertura, na categoria
Melhor Performance na
Carteira de Seguro de Vida.

• Inauguração de novo

para atender, também, a essa

prédio na Grande São Paulo

linha de produtos e serviços.

para a empresa de planos

institucional, com criação de

Em cumprimento à legislação,

odontológicos.

um sistema de atendimento por

de relacionamento com as

a Central de Atendimento

corretoras, denominado Top

fica à disposição dos clientes

Brokers.

•L
 ançamento do novo portal
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• Lançamento de seguro

chat, veículo de comunicação
• Presença da MetLife entre as

que ainda não é utilizado

24 horas por dia, sete dias

cinco finalistas do Prêmio Top

normalmente pelo setor.

por semana.

of Mind de RH.
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Fatos selecionados - Operacionais e Estratégicos

2010
•M
 aior autonomia

para os operadores
no Call Center
Embora o Decreto n° 6.523
defina que as Centrais de
Atendimento têm até cinco
dias úteis para atender às
solicitações, a MetLife está
capacitando os operadores
para aumentar o número de
clientes atendidos na primeira
ligação. Além disso, a central

MetLife alcançou 97% no que
se refere ao Índice de First Call
of Resolution (IFCR), enquanto
a média de mercado foi de 85%.

nas carteiras de Vida,
Previdência Aberta, Previdência
Fechada (Fundos de Pensão) e
Planos Odontológicos.

para a retenção de clientes
corporativos e individuais.
•C
 oncierge – Planos

Odontológicos
•S
 egmentação

de Canais de
Atendimento
Para atender melhor aos
clientes, desenvolve estratégia
de segmentação de canais, com
a capacitação de especialistas

•R
 etenção de clientes
Por entender que conquistar
novos clientes é um
processo mais oneroso do
que manter aqueles que já
estão em carteira, a MetLife
desenvolve um plano especial

Criado novo serviço de
atendimento telefônico em
que a própria MetLife efetua a
localização de dentistas e de
outros profissionais da Rede
Credenciada, marca a consulta
e retorna o agendamento ao

2010
• Novas

funcionalidades no
Portal Corretor
Implantação de novas
ferramentas que permitirão
aos corretores ter acesso às
apólices e suas características,
podendo, ainda, efetuar
transações on-line,
melhorando a qualidade e a
eficiência dos processos, além
de trazer redução de custos. O
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corretor também terá acesso
ao comando do faturamento,
o que deverá tornar mais ágil o
recebimento de sua comissão.
•F
 aturamento Portal

PJ Dental
Criação da ferramenta
para consulta on-line dos
faturamentos emitidos por
cliente no Portal PJ Dental.

•L
 ean & Six Sigma
Adoção conjunta destas duas
metodologias de gestão e
administração dos negócios:
Lean (simplifica processos,
foca em processos end to end
e elimina atividades sem valor
agregado) e Six Sigma (reduz a
variação das atividades, otimiza
a melhoria contínua, resolve
problemas com mais agilidade
e gerencia as operações

comerciais por meio de
indicadores específicos).
•W
 eb Vida
Criação desta ferramenta
eletrônica, dirigida aos
corretores que atuam com os
produtos Vida da MetLife.
• Treinamentos
Criação de novos programas
de treinamento dirigidos aos

associado. Para isso, basta
ao cliente indicar três opções
de data e horário de sua
preferência, além da cidade
em que está.
• Núcleo de Liberação

de Tratamento
Tratamentos odontológicos
que necessitam
de autorização prévia são
analisados por esta nova

corretores que trabalham com
seguros e planos odontológicos
•C
 ontrole de fraudes
Implantação de sistemas que
visam diminuir a ocorrência
de fraudes relacionadas aos
produtos MetLife.
• Portal PJ Multiprev
Lançamento de plataforma
online para os clientes

área, que cuida da aprovação
imediata do procedimento
solicitado de acordo com o
plano do associado.

on-line a diversos documentos
(guia de procedimentos,
demonstrativos financeiros etc.).

on-line

•F
 undos Citibank
Criação de quatro fundos
para clientes Citibank,
incrementando a grade de
previdência para atingir todos
os perfis de investidores.

Lançamento deste novo
modelo, que tem por objetivo
simplificar e agilizar o trabalho
dos corretores e que é 20 vezes
mais rápido do que o sistema
anterior.

• Prêmio Top of Mind
MetLife conquista este
importante prêmio por sua
atuação no segmento de planos
odontológicos.

• Sistema de coTação
•P
 ortal PJ Dental
Investimento em um portal
eletrônico exclusivo para
os dentistas credenciados,
automatizando todos os
procedimentos operacionais
e permitindo acesso

corporativos do fundo
multipatrocinado de
previdência, com diversas
funcionalidades.
•P
 rograma de Vendas
Aprimoramento do programa
de pontuação, com a
possibilidade de resgate
em dinheiro por parte das
corretoras PJ.

•E
 xpansão de mercado
Ampliação dos negócios na
região Nordeste, com abertura
de unidade no Ceará.
•N
 ovos serviços

para Planos
Odontológicos
Criação de serviços para
atender às necessidades de
clientes assistidos e da rede
credenciada:

Cotação Online – ferramenta
que facilita o atendimento
por parte dos profissionais
integrantes da rede
credenciada.
Site de busca – sistema que
facilita para os clientes a
localização dos profissionais da
rede credenciada MetLife.
Cursos Online – plataforma
para treinamento e capacitação
de dentistas credenciados.

2012
para Planos
Odontológicos
Conselho de Odontologia
MetLife – da mesma forma
que na matriz, nos Estados
Unidos, a seguradora
formou um Conselho de

Odontologia que tem
por objetivo propor
iniciativas para o aumento
da retenção, da
fidelização e do
fortalecimento da
parceria da empresa com
os dentistas credenciados.

Treinamento e capacitação
presencial para a rede
credenciada – realização
de workshops e cursos
de abordagem clínica e
administrativa aos dentistas
credenciados.

Parceria com fornecedora
de insumos odontológicos –
desenvolvimento de parceria
com uma grande empresa
fornecedora de insumos
odontológicos, oferecendo à
rede credenciada benefícios na
aquisição de produtos.

© 2013 PNTS

•N
 ovos serviços
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Segmento Odontológico
A MetLife vem, ao longo dos últimos
anos, empreendendo um processo de
evolução no que se refere à segmentação de mercado. Um exemplo dessa
estratégia foi a sua entrada no mercado
de planos odontológicos, a partir de 2008.
O segmento de planos odontológicos
vem se expandindo rapidamente no
Brasil, mas ainda possui baixa penetração entre a população como um todo,
quando comparado, por exemplo, ao
segmento de saúde.
O plano estratégico da MetLife consiste
em adquirir uma empresa de planos

odontológicos para servir como plataforma de grande crescimento, criando,
assim, uma proposta de valor robusta.
A partir daí, vem oferecendo ao mercado
consumidor uma nova proposta em
termos de atendimento e serviços, investindo na marca e desenvolvendo eficiência operacional por meio de processos,
ferramentas informatizadas e plataforma
de sistema de alta tecnologia.
Nos últimos dois anos, diversos aspectos foram desenvolvidos pela MetLife no
que se refere ao produto odontológico.
Confira!

Principais Fatos – Segmento Odontológico
Área

Descrição

Implantação

• Revisão do sistema de remuneração dos agenciadores, com a implantação do programa de remuneração variável
para a equipe. O programa visa atrair, reter e recompensar uma força de angariação eficiente.
• Criação do Painel de Indicadores, desenvolvido para otimizar a gestão de angariação, sendo monitorada a
persistência de vidas, ou seja, a quantidade de beneficiários ativos, inclusões e exclusões a cada mês.
• Palestra virtual de angariação, que pode ser assistida pelo colaborador no computador de sua casa ou do trabalho,
em qualquer horário, tendo como fazer sua inscrição ao plano no final da apresentação.

Rede Credenciada

• Lançamento do MetLife Virtual School para Dentistas: plataforma de ensino virtual, disponibilizada para
treinamento, desenvolvimento, capacitação e atualização profissional dos dentistas credenciados. A ferramenta
promove cursos online em formato de vídeo conferência, de forma interativa e diferenciada.
• Sistema de Localização de Dentistas integrado ao Google Maps: busca da rede credenciada no portal MetLife, por
meio do CEP do prestador ou da cidade, do estado ou bairro em que atua. O sistema aponta no mapa todos os
dentistas credenciados próximos à região solicitada.
•O
 timização do SMS como ferramenta de busca: os associados podem solicitar indicação de dentistas através do
envio de SMS à MetLife, sendo possível pesquisa de clínico geral e outros especialistas.
•P
 ay Faster: repasse dos tratamentos realizados aos dentistas em até 10 dias úteis a partir da data de recebimento
das guias, promovendo redução do prazo de recebimento dos honorários e agilidade para a realização de recursos
de glosas, quando necessário.

Área Técnica

•P
 ainel de indicadores: desenvolvido para otimizar a gestão de sinistros e rede credenciada, por meio da
classificação dos prestadores conforme padrão assistencial.
•C
 onselho de Odontologia MetLife: da mesma forma que na matriz, nos Estados Unidos, a seguradora criou um
Conselho de Odontologia com o objetivo de propor iniciativas para o aumento da retenção, da fidelização e do
fortalecimento da parceria da empresa com os dentistas credenciados.
•T
 reinamento e capacitação presencial para a rede credenciada: realização de workshops e cursos de abordagem
clínica e administrativa aos dentistas credenciados.
•P
 arceria com fornecedora de insumos odontológicos: desenvolvimento de parceria com uma grande empresa
fornecedora de insumos odontológicos, oferecendo à rede credenciada benefícios na aquisição de produtos.
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Produtos
A MetLife atua no Brasil com três diferentes tipos de produtos, dirigidos tanto
a clientes pessoa física quanto a clientes
pessoa jurídica: Seguro de Vida, Previdência Privada e Planos Odontológicos.

Conheça, a seguir, um pouco mais das
características de cada um deles.

Produtos MetLife
Nome do Produto

Características

Redrawn by Lobianco Studios - 8/98

•O
 Oferecem indenização por morte e por invalidez, além de serviços como assistência funeral, cesta básica e
participação em sorteios.
•D
 iferentes planos corporativos (MetLife Empresa, MetLife Grupo e MetLife Corporate), que variam de acordo com
o porte da empresa, a forma de contratação, o alcance das coberturas etc.
Seguro de Vida

•O
 segmento empresarial possui, ainda, dois produtos diferenciados:
– MetLife Buy & Sell: plano especial de sucessão empresarial, em que a empresa paga aos herdeiros legais o valor
correspondente às cotas do sócio que tenha falecido. Assim, os herdeiros mantêm seus direitos e os demais sócios
continuam suas atividades sem que os herdeiros assumam parte do controle acionário da companhia.
– AP Estudante: seguro que oferece a escolas Cobertura por Morte por Acidente e Despesas Médico-Hospitalares
em caso de acidentes com alunos.

• Planos podem ser do tipo PGBL ou VGBL, com diferentes modalidades de investimento em renda fixa e renda
variável.
• Para pessoas jurídicas, oferece duas opções (Investidor e Averbador).
• Possibilidade de plano aberto personalizado, desenhado de acordo com o perfil e as necessidades de cada empresa.

Odontologia

• Iniciados em 2008, os planos estão de acordo com a Nova Regulamentação de Planos de Saúde, com coberturas
muito mais amplas ao mínimo exigido pela ANS.
• Existência de diferentes níveis de cobertura, segundo o perfil do cliente.
• Existência de formas distintas de pagamento (pré ou pós), custeio (pela companhia, parcial, associado etc.),
atendimento (livre escolha ou rede credenciada), coberturas (clínica ou também estendida) etc.

© 2013 PNTS

Previdência
Complementar
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As pequenas e médias empresas
(segmento PME) também são
atendidas pela MetLife. Para isso,
a companhia dispõe de um mix
específico de produtos, que atendem
às necessidades dessas organizações.
Snoopy & Woodstock redrawn by Lobianco Studios - 5/98
Doghouse from comic strip - 1992

Produtos MetLife Pequenas e Médias Empresas – Vida em Grupo e Acidentes Pessoais
Nome do Produto

Características

PME Fácil

•D
 uas a 50 vidas.
•O
 capital segurado global é dividido pelo total de segurados, o que facilita a manutenção do seguro.
•C
 ustos pré-aprovados.
• Não é preciso preencher Proposta de Adesão.
•P
 ersonalização de garantias com planos desenhados de acordo com o perfil da empresa.
• Cobertura adicional para cônjuge e filhos.

PME Flex

•C
 inco a 250 vidas.
•T
 rês formas simples e sem burocracia de contratação: uniforme, livre escolha ou múltiplo salarial.
•D
 escontos para empresas que já mantêm convênio médico ou seguro saúde para todos os funcionários, e também
de acordo com sexo e idade.
•C
 obertura adicional para cônjuge e filhos.

Corporate

•A
 cima de 250 vidas.
•C
 ontratação de garantias e capitais diferenciados, de acordo com os cargos e salários de seu quadro funcional.
•P
 ersonalização de garantias com planos desenhados de acordo com o perfil da empresa.
•R
 enda mensal e auxílio alimentação para o beneficiário durante um ano, em caso de morte do segurado.

Sucessão Empresarial

•M
 ínimo de duas vidas.
•T
 rata-se de um plano especial de sucessão empresarial, que visa minimizar riscos financeiros e/ou patrimoniais
causados pelo falecimento de qualquer um dos sócios da empresa. Assim, os herdeiros têm seus direitos mantidos
e os demais sócios podem continuar suas atividades sem que os herdeiros assumam parte do controle acionário da
empresa.

Acidentes Pessoais
Estudantes

•M
 ínimo de duas vidas
•U
 m seguro de acidentes pessoais voltado aos alunos, professores, estagiários e funcionários vinculados à
instituição de ensino, que proporciona cobertura durante o ano inteiro, dentro e fora da escola, ou no período
escolar e no trajeto de ida e volta, podendo se estender ao período de estágio, além de contar com uma completa
assistência 24 horas e opção de cobertura para exames investigativos em caso de acidente com materiais
perfurocortantes.
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Processos
A MetLife empreendeu, em 2012, ainda mais
esforços e recursos em sua estratégia permanente
de construção de excelência na oferta de serviços e
no atendimento aos clientes.
Para isso, trabalhou na simplificação e otimização
de processos internos, além de em um maior

desenvolvimento de suas plataformas internas de
sistemas, principalmente daquelas relacionadas
aos serviços e à atenção aos clientes.
Confira, a seguir, alguns dos processos que
tiveram atenção especial da MetLife em 2012,
por área de atuação.

Programas

Descrição

Seguro de Vida

• Desenvolvimento de meios eletrônicos para disponibilizar os certificados via internet para clientes e corretores, facilitando o
acesso, bem como reduzindo a impressão de documentos em papel.
• Desenvolvimento de meios automáticos para informar aos clientes a respeito de documentos complementares ou pendentes
para a avaliação e o pagamento de sinistros, a fim de reduzir a burocracia e tornar mais ágil o processo de pagamento.

Planos
Odontológicos

• Desenvolvimento de formas automáticas de análise de solicitações de dentistas, pela utilização de tecnologia de transmissão
de imagens de RXs. O objetivo é liberar mais rapidamente as autorizações de atendimento odontológico aos clientes.

Previdência

• Investimento nos portais da internet, para que os participantes do fundo multipatrocinado possam realizar simulações
de empréstimo e obter o formulário preenchido para a solicitação do serviço. Envio de arquivos mensais de faturamento,
solicitados pela própria empresa cliente.

Dentro de sua filosofia de dar foco total ao
atendimento aos clientes, a MetLife também
modernizou sua plataforma de telefonia do call center,
a fim de melhorar a qualidade das chamadas recebidas,
facilitando o contato e a solicitação de serviços.
Incluiu, ainda, um canal exclusivo de atendimento a
deficientes auditivos e de fala.

Em 2013, a MetLife pretende continuar seus esforços
na modernização e simplificação de seus processos e
plataformas sistêmicas, buscando incorporar inovações
e serviços que tornem mais ágeis e facilitem os serviços
e a interação dos clientes com a companhia, permitindo
maior eficiência operacional, melhores produtos e
serviços a preços competitivos.

Recursos Humanos
A área de Recursos Humanos realiza um importante trabalho na condução e dinâmica dos projetos da MetLife.
Fatos Relevantes – Recursos Humanos MetLife - 2012
Programas

Descrição

• Tem como objetivo reconhecer os colaboradores e estagiários que se destacam por atitude/realizações em seu
trabalho, além de incentivar a comunicação e a sinergia entre áreas. Todos os meses, é eleito o Colaborador do Mês por
área e, no final do ano, são reconhecidos os três colaboradores que mais acumularam Selos de Qualidade.

Caça ao Tesouro

• Estimula os colaboradores e estagiários a apresentarem projetos que tragam redução de custos, aumento de
produtividade ou inovações.

© 2013 PNTS

Selo de Qualidade
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NÚMERO DE COLABORADORES
800

A MetLife tem apresentado, nos últimos
anos, uma evolução natural de seu quadro de
colaboradores, devido ao próprio crescimento
da companhia, ao aumento de receita e à
entrada em novos segmentos de mercado.

quantidade
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Outras Características – Recursos Humanos MetLife 2012
aspectos

Escolaridade

Descrição

• 59% têm curso superior completo e 11% têm, no mínimo, pós-graduação.

Internos
• Programas de Liderança
– Coaching com Eneagrama = 119
– Programa de Avaliação de Desempenho / Gestão = 96 Gestores
• Programas de Colaboradores
– Módulo I - Integração Novos = 125
– Módulo II - Comunicação e Relacionamento Interpessoal = 84
– Módulo III - Eneagrama (ferramenta de autoconhecimento/estilo profissional) = 238
– Programa de Avaliação de Desempenho = 519
Treinamento

• Treinamentos (todos)
– Técnicos = 329
– Comportamental = 74
– De negócios = 532
• Canal Consultores
– Novos Gerentes (consultores) = 40
– Produto novo canal de consultores = 60
Externos
Mais de 394 colaboradores participaram de cursos, seminários e congressos externos.

Recrutamento e Seleção

• Programa de Recrutamento Interno: 22 posições foram fechadas com talentos internos.
• 39 novos gestores foram treinados em Técnicas de Entrevistas Comportamentais.
• Programa de Trainees: quatro novos trainees iniciaram atividades na companhia.
• Programa de Talentos para Área Comercial: uma nova turma teve início em novembro de 2012.
• Programa de Acompanhamento de Estagiários: MetLife foi eleita uma das “Melhores empresas para estagiar 2012”
(CIEE/ABRH/Toledos & Associados).

Responsabilidade Social

• 250 crianças atendidas no projeto “Dentistas do Riso”.
• Campanha de Natal Solidário: público-alvo de 65 idosos.

Entidades Atendidas

• Asilo São Vicente de Paula (Dezembro de 2012) – São Bernardo do Campo (SP).
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Ética & Compliance
A atuação da MetLife se baseia em princípios
fundamentais como ética, integridade e honestidade,
com o objetivo de manter sua boa reputação nos
negócios e estar sempre comprometida em fornecer
produtos e serviços da mais alta qualidade.
Em todos os relacionamentos, a companhia e seus
parceiros seguem os padrões definidos no “Código de
Conduta Profissional e Ética” e no documento “Padrões
de Excelência”.
Além disso, colaboradores, parceiros de negócios
e clientes são orientados a denunciar qualquer

violação de prática financeira, contábil, controles
internos, assuntos de auditoria, suspeitas de fraude
ou comportamento antiético, utilizando os meios
disponíveis para esse fim, incluindo a área de Ética &
Compliance e o Disque Denúncia (telefone gratuito, cujo
uso pode ser feito anonimamente).
A MetLife segue a política adotada pela matriz,
nos Estados Unidos, dando grande importância à
manutenção de processos adequados de controles
internos e ao estrito cumprimento das políticas
e dos procedimentos estabelecidos pela área de
administração, legislação e regulamentos (Compliance).

Ética & Compliance – Características e Atribuições
Características e Atribuições

• Assegurar o cumprimento das políticas e normas dos órgãos reguladores, bem como das políticas e diretrizes
internas e da matriz.
• Monitorar as práticas de venda dos canais de distribuição da seguradora (corretor, telemarketing, bancos etc.).
• Identificar, avaliar, mitigar e gerir riscos de compliance, ou seja, daquelas práticas que estejam em não conformidade
com leis e regulamentações aplicáveis
• Garantir o registro real de todas as transações, de acordo com as leis e normas aplicáveis e às áreas em que atua.
• Manter e fortalecer o processo de Governança Corporativa por meio de controles internos mais eficazes e de um
melhor aproveitamento de recursos.
• Assegurar a existência de processos decisórios, definidos com base em alçadas operacionais, financeiras e em
comitês cujas determinações e atas estejam devidamente formalizadas.
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Código de Conduta Profissional e Ética
Princípios

•P
 romover um ambiente de trabalho onde imperem respeito, oportunidade profissional e diversidade.
• I dentificar conflitos de interesse e controlar possíveis indícios de instabilidade.
•G
 arantir o cumprimento das políticas internas, das políticas do grupo MetLife e das políticas e normas dos órgãos
reguladores, entre as quais: prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao terrorismo e atendimento às leis
antitruste e à Lei Americana Anticorrupção (FCPA – Foreign Corruption Practices Act).
•M
 anter rigorosa conformidade com as leis e regulamentações que regem a divulgação, a comunicação e os registros
contábeis.
•S
 alvaguardar os ativos, sejam arquivos físicos, dados eletrônicos, recursos automatizados, marcas registradas
ou outros e, também, preservar a privacidade de informações de todas as pessoas com as quais a companhia se
relaciona, mediante rígidos princípios de confidencialidade, privacidade e segurança da informação.
•M
 anter à disposição canais para comunicação de denúncias de fraude e/ou violação do Código de Conduta, de leis,
normas e regulamentações e/ou de políticas internas, inclusive canal que garanta o sigilo do denunciante.

Padrões de Excelência em Vendas
Princípios

61009 Ambassador Snoopy.ai

•A
 gir sempre de acordo com as leis e os regulamentos e ter normas éticas inflexíveis, em benefício dos clientes e da
comunidade empresarial.
•C
 onhecer profundamente os produtos e serviços MetLife e melhorar continuamente os conhecimentos e as
competências por meio da formação profissional e educação continuada, a fim de prestar um serviço de qualidade
aos clientes.
•E
 fetuar recomendações sobre vendas e serviços que são adequados e suficientes para as necessidades do cliente.
•A
 presentar aos clientes, à companhia e a quem precisar todas as informações necessárias para a tomada de
decisões.
•P
 roporcionar qualidade aos produtos e serviços e competir apenas com base nela, sem prejudicar a concorrência.
•P
 restar serviço de qualidade, eficaz e oportuno no momento em que o cliente necessitar.
•N
 ão divulgar a outras pessoas, além da companhia, informações pessoais sobre os clientes, colaboradores e outros.

•A
 tuar de forma responsável e profissional em todos os assuntos.
•M
 anter a empresa e os profissionais motivados para assegurar e melhorar constantemente sua reputação.
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•C
 umprir rigorosamente as orientações referentes à marca da companhia e usar apenas materiais aprovados para a
realização de vendas.

Marketing
A MetLife utiliza frequentemente
diferentes ferramentas de marketing, a fim
de alcançar seus objetivos corporativos e
comerciais. Em 2012, atuou em diversas
frentes, empreendendo ações de
publicidade, relacionamento e retenção de
clientes, participação em eventos e feiras e
ações profissionais.

Nome

Público alvo

Principais características
•P
 rograma de incentivo que visa reconhecer o trabalho e a dedicação dos corretores.

IntegrAção

Corretores cadastrados

•O
 corretor resgata dinheiro e prêmios, que vão desde itens para o escritório até viagens,
utilizando os pontos acumulados.
•O
 s 30 melhores corretores têm direito a uma viagem com acompanhante para um destino
nacional.

Campanha Interna
de Vendas

Área Comercial

• I ncentiva os integrantes da área Comercial a superar suas metas individuais e impulsionar o
crescimento de vendas das equipes, filiais e regionais. Os profissionais são contemplados com
prêmios e viagens.

Publicidade

Corretores, profissionais
de RH, dentistas e
segmento corporativo

•V
 eiculação de diversos anúncios, com foco em profissionais de RH e corretores.

Relações Públicas

Institucional

•D
 ivulgação de notícias a respeito da MetLife em veículos de comunicação especialmente
dirigidos aos corretores de seguros.
•V
 isa incrementar os negócios da companhia e estreitar o relacionamento com corretores,
clientes e dentistas.

Internet Portal
MetLife

Corretores, dentistas e
clientes

•A
 plataforma oferece diversos serviços aos usuários, como consulta de rede credenciada,
canais para recebimento de reclamações e atendimento online e credenciamento de
corretores. Além disso, traz artigos, textos, entrevistas e dicas para todos os públicos.
•L
 ançamento do novo site institucional da companhia.
•L
 ançamento da Plataforma de Ensino à Distância (www.metlifevirtualschool.com.br) para
dentistas.
•P
 úblico RH – Participação no Conarh, principal encontro de profissionais de RH.
•F
 enacor – Participação no encontro nacional dos corretores de seguros, realizado em Brasília.
•E
 ventos ABRH – Participação nos principais eventos regionais destinados aos profissionais de
RH.

Eventos

Públicos diversos

•E
 ventos de final de ano para o canal Corretores e Bancos.

Boletim Multiprev
Notícias

Clientes MetLife e áreas
de RH

•M
 ultiprev Notícias – boletim eletrônico trimestral, com conteúdos desenvolvidos para os
participantes dos fundos mantidos pelas empresas patrocinadoras, e temas relativos ao
Multiprev, à educação financeira e previdenciária, à legislação e às informações do mercado de
previdência complementar.
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•A
 BRAPP – Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, evento que tem a participação de
dirigentes e profissionais do mais alto nível técnico dos fundos de pensão, empresários,
lideranças sindicais, autoridades, especialistas do mercado financeiro e prestadores de
serviços.

Tecnologia da Informação
A Metlife deu sequência, em 2012, à
estratégia de investir na atualização de seu
parque tecnológico, com a implantação
de diversas iniciativas nas áreas de
uso de informação e de mobilidade,
desenvolvendo novos serviços via internet.

Fatos Relevantes– Tecnologia MetLife 2012
Projeto

Detalhamento
61308 Snoopy with laptop.ai

• Atualização de todas as plataformas tecnológicas, com o objetivo de melhorar o relacionamento com clientes,
corretores, dentistas credenciados etc.
• Investimento na instalação de uma ferramenta de CRM (gerenciamento do relacionamento com os clientes) que
torne ainda melhor a experiência de clientes e parceiros no relacionamento com a companhia. Com isso, a MetLife
tem um maior controle sobre o relacionamento com os clientes, permitindo um aumento do nível de serviço, ao
mesmo tempo que facilita a execução de novos negócios.

Mobilidade e Colaboração

• Outra área que recebeu investimentos em 2012 foi Mobilidade e Colaboração. Com isso, diversas áreas (sobretudo
Comercial e Suporte) têm mais ferramentas para se comunicar com clientes, facilitando os negócios.

Data Loss Prevention

•T
 em por objetivo garantir a segurança e a privacidade das informações de clientes, fornecedores etc.
•E
 m 2012, foram implantadas as ferramentas de DLP (prevenção da perda de informações) em todos os
equipamentos, garantindo que os dados dos clientes e parceiros sejam armazenados de forma segura.

Telefonia IP

•M
 igração de todo o sistema de telefonia, inclusive call center, para atender às previsões de crescimento da
organização.
• I nvestimento na atualização do parque de telefonia, trazendo grande impacto à Central de Atendimento (call
center), que passou a contar com equipamentos mais avançados em termos de tecnologia, o que deve garantir o
crescimento planejado para a companhia nos próximos anos.

Portal Web

•C
 om o aumento expressivo do número de clientes, em razão do plano de crescimento da organização para os próximos
anos, foram aperfeiçoadas as ferramentas de web e relacionamento com clientes, corretores, dentistas etc.
•A
 seguradora acredita no papel que as ferramentas web exercem na transformação de seu negócio e que facilitam a
vida de clientes e parceiros. Assim, nos últimos anos, foram feitos investimentos constantes em tais ferramentas.
•E
 m 2012, o foco principal foi o novo portal, para atender à rede credenciada de Planos Odontológicos. Também
houve melhorias no processo de Faturamento das Apólices de Vida.
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