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FIQUE LIGADO

MANUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO AR!
O cuidado que a MAPFRE tem com seus segurados vai além das coberturas e assistências. Por isso, nós criamos 
um guia completo para reduzir as chances de incêndios, vazamentos e roubos, entre outros imprevistos, em casas 
e apartamentos. No manual, que é gratuito e já está disponível em nosso site, o cliente também explicações didá-
ticas e claras sobre como funciona o seguro residencial.

Para nós, é importantíssimo contribuir para a 
prevenção de sinistros domésticos e prestar 
todo o suporte para os segurados em caso 
de imprevistos. Por isso, ajude a divulgar essas 
informações e, claro, aproveite algumas das dicas 
você também, amigo corretor!

Para acessar o manual, clique aqui.

O objetivo é que todos tenham em mãos uma 
ferramenta de prevenção de risco da sua residência, que, 
para muitas famílias, é considerada o maior patrimônio 

físico conquistado. Nossa missão é proteger pessoas, 
seus sonhos e conquistas. Portanto, fornecer informações 

que auxiliem na gestão de riscos é fundamental.

Patricia Siequeroli, Superintendente 
executiva de Massificados da MAPFRE

Parceiro corretor, você já conhece a Fundación MAPFRE? A organização surgiu com o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento socioeconômico e cultural das comunidades com as quais atua em 29 países. Dentre suas diversas 
iniciativas está o “Prêmio Fundación MAPFRE à Inovação Social”, que, em sua primeira edição, reconhecerá soluções 
inovadoras e de grande potencial de impacto social nas áreas de Saúde (e-Health), Seguros (Insurtech) e Mobilidade  
e Segurança Viária. O concurso selecionará ideias em três regiões estratégicas: América Latina, Brasil e Europa.

O Prêmio Fundación MAPFRE à Inovação Social é uma importante ferramenta de impulsionamento a 
iniciativas que primam pela transformação social. Por isso, ajude a divulgar essa premiação!
Acesse http://fundacionpremiosinovacao.mapfre.com.br/

Requisitos para inscrição
Podem ser inscritos projetos de inovação social de:
• Estudantes de universidades e escolas
• Cientistas
• Pesquisadores
• Professores universitários
• Empresários
• Órgãos públicos e ONGs

Para participar, é preciso que:
- Pelo menos um integrante trabalhe em tempo integral no 

projeto;
- Seja apresentado um protótipo ou piloto com participação 

de usuários;
- O projeto não tenha recebido investimentos superiores a 

€ 150 mil por ano, incluindo doações, aportes públicos ou 
faturamento, se tiver.

As etapas
• As inscrições ficam abertas até 30 de abril de 2018;
• Três eventos serão realizados, no Brasil, no México e na Espanha, para anunciar os 27 semifinalistas (três 

por categoria e região), entre os meses de junho, julho e setembro;
• A grande final acontecerá em Madri, no dia 17 de outubro de 2018. Lá, conheceremos os três vencedores 

(um por categoria) na cerimônia de encerramento.

Os prêmios
• Os três vencedores receberão € 30 mil para financiar os investimentos em seus projetos;
• Os 27 semifinalistas, incluindo os ganhadores, terão à disposição canais de promoção para seus projetos, 

além de um mentoring efetivo para desenvolver e comunicar suas ideias;
• Os finalistas também receberão coaching para seus projetos.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA  
O PRÊMIO FUNDACIÓN MAPFRE 
À INOVAÇÃO SOCIAL!

OPORTUNIDADE

MAPFRE 
NA VOLVO 
OCEAN 
RACE,
A MAIOR REGATA DO MUNDO

O time MAPFRE está presente na 13ª edição da Volvo Ocean Race – regata de volta ao mundo, iniciada em 
Alicante, na Espanha, no dia 22 de outubro de 2017. Entre os dias 5 e 6 de abril, os tripulantes desembarcarão 
em Itajaí-SC para uma merecida pausa, antes de iniciar a oitava “perna” do percurso, que irá até New Port, 
nos EUA.

Como anfitriões desta etapa, estamos preparando uma recepção para nossos parceiros (incluindo você, 
amigo corretor) e clientes: o Boulevard MAPFRE. Será uma área de 105 m² de entretenimento, com espaço 
kids e programas de capacitação para crianças e adolescentes.

Você está mais do que convidado a fazer parte dessa festa. Se estiver na região de Itajaí de 5 a 22 
de abril, não esqueça de visitar o Boulevard MAPFRE e aproveitar as diversas atrações 
abertas ao público, com entrada gratuita. Estaremos te esperando por lá, corretor!

Vila da Regata 
Av. Min. Victor Konder, 188 - Centro 
De segunda a sexta das 12 às 22h 
Finais de semana das 10h às 22h

INSTITUCIONAL

ABORDAGEM DE VENDAS

SEGUROS INUSITADOS
ISSO QUE É PORTFÓLIO AMPLO!
Você é um grande parceiro da MAPFRE e, sendo assim, 
claro que já conhece os seguros de vida, veículos e 
imóveis que disponibilizamos. Mas o nosso portfólio 
é muito maior do que esses segmentos e conta com 
alguns produtos, digamos.... inusitados! Fique por dentro 
de alguns deles e surpreenda-se:

Essa é só uma amostra do enorme portfólio que a MAPFRE tem. Por isso, é importante que todos os 
nossos parceiros corretores deem uma conferida no portal da MAPFRE e suas novidades. 
Quem sabe você não encontra uma cobertura específica perfeita para o seu segurado?

Para reduzir o uso excessivo de carros e as emissões 
de dióxido de carbono, surgiu um novo modelo de 
negócios: o aluguel de veículos para uso rápido e por 
poucas horas. A tendência se chama Carsharing e 
inúmeras empresas já oferecem o serviço. A MAPFRE 
se adiantou e criou um seguro específico para essa 
atividade, que já foi contratado por empresas do setor.

Cada vez mais populares, os seguros educacionais da 
MAPFRE garantem o pagamento de mensalidades 
escolares em caso de desemprego.  Além disso, oferecem 
orientação médica e nutricional para alunos que sofrem 
com bullying e síndrome do pânico.

Sempre antenada, a MAPFRE estreou no mercado de 
riscos de satélites em 2014, com um produto específico 
para a indústria aeroespacial. O seguro cobre perdas de 
satélites e problemas com a transmissão de sinais.

Esse modelo de trabalho chegou para ficar e tem 
conquistado adeptos rapidamente. Por isso, a MAPFRE 
criou uma cobertura adicional do seguro residencial que 
garante a indenização de prejuízos para quem trabalha 
em home office.

SEGURO PARA CARSHARING

ESCOLA ANTIBULLYING

Com a regulamentação dos drones no Brasil, realizada 
em maio de 2017 pela ANAC, a MAPFRE viu uma 
oportunidade enorme no mercado e criou uma linha 
de seguros para veículos aéreos não tripulados.

DRONES PROTEGIDOS PROTEÇÃO ATÉ NO ESPAÇO

HOME OFFICE COM SEGURANÇA

https://www.mapfre.com.br/seguro-br/corretores/comunicado-aos-corretores/
https://www.mapfre.com.br/seguro-br/para-voce/imoveis/seguro-imovel/residencial/boas-praticas-de-prevencao/prevencao-de-sinistro.jsp
http://fundacionpremiosinovacao.mapfre.com.br/

