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Apesar do detalhamento dos critérios empregados, este trabalho não deve ser interpretado como 
garantia de solvência ou indicação de realização (ou rompimento) de qualquer contrato, seja com esta 
companhia avaliada ou com outras.

Ressaltamos que, embora tenha sido feito todo o esforço possível neste estudo, não podemos nos 
responsabilizar pela correção plena de qualquer uma das informações aqui divulgadas.

Critérios

O objetivo deste estudo é expressar uma opinião sobre os níveis de gerenciamento e de risco 
desta seguradora, a partir das análises quantitativa e qualitativa de seus dados econômicos - 
públicos e internos -, já previamente auditados e fiscalizados, tanto por empresa terceira, como 
pelo próprio poder público.

Dependendo da conclusão obtida, a situação é qualificada em 7 possibilidades distintas, 
segundo o padrão da tabela abaixo:

AZUL (Muito Boa)

VERDE (Boa)

AMARELA (Regular)

VERMELHA (Deficiente)

VERDEj (De Boa para Muito Boa)

VERMELHAj (De Deficiente para Regular)

Classificação dos Riscos

AMARELAj (De Regular para Boa)
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A) Evolução da Avaliação

! A seguradora é tradicional no mercado brasileiro, sobretudo nas áreas de 
veículos, riscos especiais e saúde.

! A empresa tem boa imagem junto aos seus clientes e corretores, fato 
comprovado pelas premiações que vem recebendo nos últimos anos.

! A empresa conta com equipe de funcionários competente e experiente, que 
permite projetar margens de rentabilidade positivas.

! A entrada de um novo sócio – o grupo Sompo Japan – proporcionou um 
aumento no seu nível de capitalização, c

!

Nos últimos anos, tem crescido muito de 
participação na área de seguro patrimonial.

apacitando a seguradora para uma 
operação mais eficiente de seus negócios e de acordo com as normas 
oficiais do país.

A companhia tem ampliado e fortalecido as práticas de gestão e de 
controles internos.

B) Cenário Estratégico - Principais Características

Cor (”Rating”) Qualificação

Dezembro / 2007

Dezembro / 2008

Dezembro / 2009

Dezembro / 2010

Azul

Azul

Azul

Azul

Muito Boa

Muito Boa

Muito Boa

Muito Boa

Resumo
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RELATÓRIO FINANCEIRO & 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Empresas do Grupo
Marítima Seguros S. A.

Marítima Saúde Seguros S. A.

Sede 
Rua Coronel Xavier de Toledo, 114 e 140 

São Paulo-SP

CEP 01048-902

Telefone
(11) 3156-1000

Site
www.maritima.com.br

1 - Institucional

Presidente/Diretores
Marítima Seguros S/A 

Francisco Caiuby Vidigal

Francisco Caiuby Vidigal Filho

Milton Bellizia Filho

Mikio Okumura

Manfred Kautz

Mario Jorge Pereira

Marítima Saúde Seguros S/A

Francisco Caiuby Vidigal

Francisco Caiuby Vidigal Filho

Milton Bellizia Filho

Eduardo Ribeiro do Valle Vidigal

Auditores Externos

KPMG Auditores Independentes

Auditores internos

Deloitte Touche Tohmatsu

Fundado em 1943, o grupo Marítima é um dos mais importantes do setor, atuando em diversos 
tipos de ramos. Em 2009, a Marítima Seguros celebrou acordo de compartilhamento de seu 
controle acionário com o grupo Sompo Japan. O negócio implicou em uma capitalização da 
Marítima Seguros em R$ 200 milhões e oferta privada para aquisição das ações dos minoritários 
pelo mesmo valor por ação da capitalização, o que fez com que a operação fechasse em quase R$ 
330 milhões.

Desde então, a Marítima Seguros passa a contar com a vasta experiência internacional em 
seguros do Grupo Sompo Japan, fortalecendo, ainda mais, a sua política de atuação no mercado 
brasileiro. 

Atualmente, o Grupo Marítima tem as seguintes prioridades estratégicas durante os próximos 
anos, conforme a Tabela 1 
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Aumentar a conscientização da sua proposta de valor perante seus parceiros estratégicos;

Inserir padrões de serviços consistentes em todas as interações com seus corretores e segurados;

Refinar a linha de produtos e serviços criando soluções inovadoras e adaptando a linha atual à evolução das 
necessidades do consumidor de seguros;

Expandir e fortalecer o canal de distribuição através de treinamento, ferramentas de apoio, programas de 
relacionamento e incentivo;

Fortalecer a comunicação da marca para atingir uma maior audiência e maior reconhecimento;

Melhorar a eficiência operacional através da modernização tecnológica visando competitividade e agilidade;

Desenvolver e fortalecer o capital intelectual, visando à criação de competências essenciais e forte liderança dos 
nossos gestores.

Descrição

Tabela 1 -  Prioridades Estratégicas - Marítima Seguros

Tabela 2 - Medidas Internas  Governança Corporativa - Marítima Seguros

Internamente, a Marítima tem tomado uma série de medidas internas, visando melhorar a sua estrutura 
interna e a governança corporativa de seus negócios. Na tabela 2, mais detalhes são apresentados.

CaracterísticasObjetos

!

!

!

Fortalecimento de uma estrutura de Controles Internos, Compliance e Gestão de 
Riscos.

Auditoria contratada com o objetivo principal de efetuar testes de aderência dos 
controles internos mapeados.

Criação de vários comitês visando o aprimoramento e estudos internos para apoiar 
a tomada de decisões de forma conjunta, bem como, formalizar as práticas de 
governança e o acompanhamento dos resultados

! Com 6 anos de existência, a Ouvidoria tornou-se um importante canal de 
comunicação onde os segurados e corretores podem manifestar suas opiniões e 
críticas sobre produtos e serviços, contribuindo assim para a melhoria e o 
aperfeiçoamento de processos internos.

Controles Internos

Ouvidoria

! Visa nortear as atividades da Companhia coibindo as práticas desleais e abuso de 
poder nas relações de consumo, a fim de fortalecer as relações de confiança, 
honestidade e respeito.

Código de Ética

! Os Canais de Denúncia da Marítima tem como objetivo receber denúncias diretas 
ou anônimas, relacionadas à violação ao Código de ética, operações suspeitas de 
fraude e dos crimes de lavagem de dinheiro e informações acerca de eventual 
descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Seguradora. 

Canal de Denúncias
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RELATÓRIO FINANCEIRO & 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Tabela 3 - Premiações 2010

! Prêmio de Melhor Performance na Carteira de Seguro de 
Automóvel promovido pela XIII Edição do Prêmio Cobertura 
Performance 2010.

! Prêmio de Melhor Seguradora de Vida Coletiva do ano 
promovido pelo Clube Vida em Grupo (CVG-RJ)

! Prêmio de Melhor Seguradora do estado do Paraná no 
segmento Vida (Prêmio Pinhão de Ouro) promovido pelo 
CVG/PR.l.

! Prêmio de Melhor Seguradora em produtos do segmento Vida, 
promovido pelo Clube dos Corretores de Seguros da Costa da 
Mata Atlântica que abrange a baixada santista.

! A Marítima Seguros é contemplada mais uma vez com o 
“Troféu Gaivota de Ouro”, desta vez em quatro modalidades: 
Excelência em Seguro Empresarial para Riscos Especiais, 
Excelência na Carteira de Automóvel com o produto Auto 
Mensal, Excelência em Maior Rapidez na Liquidação de 
Sinistros, Excelência em Melhor Atendimento aos Corretores 
de Seguros.
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2 - Análises Econômica e Financeira

Gráfico 1 - Evolução da Receita - Grupo Marítima Seguros

No gráfico 1, uma evolução da receita da companhia.
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Na evolução do perfil da sua receita, outro aspecto importante foi o crescimento da participação no 
segmento de riscos especiais. Por exemplo, de um patamar de 14% em 2001, contra 36% em 2010.

Esta estratégia de diversificação proporciona uma menor dependência em relação aos resultados 
obtidos com os segmentos de automóvel e de saúde.

Tabela 4 - Distribuição da Receita - Grupo Marítima Seguros
                 Prêmios de Seguros - Composição %

2009 20102007 2008% Perfil Faturamento

AUTOMÓVEL

SAÚDE

RISCOS ESPECIAIS*

PESSOAS

Total

Faturamento (R$ milhões)

40% 36% 32%36%

29% 29% 27%30%

27%

4%

31% 36%

4% 5%

31%

3%

100% 100% 100%100%

1.081,2 1.063,5 1.268,0929,3

* Inserido seguro obrigatório DPVAT

Na tabela 4, observa-se que o faturamento do Grupo Marítima em 2010 foi de R$ 1.268 milhões. As 
carteiras de automóvel e riscos especiais lideram os negócios.

2.1  Evolução
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RELATÓRIO FINANCEIRO & 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Na composição da carteira de Riscos Especiais, o seguro mais importante é o de Riscos 
Empresariais. No gráfico 2, uma evolução deste negócio, junto com a participação no mercado. Em 
2010, a sua receita chegou a quase R$ 190 milhões, com mais de 13% de participação

Em seguida, no gráfico 3, uma análise similar para o seguro de vida em grupo, outro segmento com 
uma trajetória favorável. Começando em 2006, o segmento alcançou em 2010 quase R$ 50 milhões 
de receita.

A seguradora tem as suas operações concentradas no Estado de São Paulo. 

Gráfico 2 - Receita Seguro Empresarial e Participação no Mercado  

Gráfico 3 - Receita Seguro Vida em Grupo e Participação no Mercado
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As tabelas 5 e 6, dadas a seguir, apresentam alguns números referentes ao resultado e às taxas 
de rentabilidade do Grupo Marítima nos últimos anos.

De um modo geral, na análise dos números, observam-se neste último ano valores positivos. Um 
aspecto particularmente favorável é a taxa de sinistralidade, em trajetória decrescente desde 2008.

2.2  Total

20102007Contas - R$ milhões

Tabela 5 - Dados Contábeis   - Grupo Marítima Seguros (Marítima Seguros + 
                  Marítima Saúde) - R$ milhões

Res. Não Operacional (RNO)

Desp. Comercialização (DC)

Res. Investimentos (RI)

Prêmios Ganhos (PG)

Tributos e Participações (T)

Desp. Administrativas (DA)

Resultado Operacional (RO)

Sinistros Retidos (SR)

Lucro Líquido (LL)

Out. Rec./Desp. Oper.(ORD)

Patrimônio Líquido (PL)

Ativo (A)

2008

0,0 

(181,6)

87,3 

947,3 

7,5 

(230,3)

5,4 

(625,9)

12,9 

8,6 

143,1 

1.038,6 

(5,6)(0,6)

(225,4)(161,4)

80,0 41,7

1.156,9864,9

(30,1)0,1

(254,6)(221,4)

50,716,1

(707,1)(503,3)

15 15,7

0,9(4,2)

350,390,7

1.347,2

2009

(3,0)

(188,4)

89,8 

998,2

(2,1)

(246,4)

10,2

(636,4)

5,1 

(6,6)

341,2

1.200,1 886,2

RO = PG+SR+DC+DA+RI+ORD
RI = Financeiro + Patrimonial + Equivalência Patrimonial + Previdência Privada

Tabela 6 - Indicadores Econômico-Financeiros de Rentabilidade
               Grupo Marítima Seguros

2010

2010

Indicadores - %

Indicadores - %

Resultado Operacional/Prêmios Ganhos

Sinistros Retidos/Prêmios Ganhos

Outras Rec. Desp Oper./Prêmios Ganhos

Desp. Comercialização/Prêmios Ganhos

Resultado Investimentos/Prêmios Ganhos

 Prêmios Ganhos/Prêmios Ganhos

Lucro Líquido/Patrimônio Líquido *

Desp. Administrativas/Prêmios Ganhos

Lucro Líquido/Prêmios Ganhos

Resultado Investimentos/Ativo *

2008

2008

0,6%

-66,1%

0,9%

-19,2%

9,2%

100,0%

9,0%

-24,3%

1,4%

8,4%

4,4%

-61,1%

0,1%

-19,5%

6,9%

100,0%

4,3%

-22%

1,3%

5,9%

2009

2009

1,0%

-63,8%

-0,7%

-18,9%

9,0%

100,0%

1,5%

-24,7%

0,5%

7,5%

2007

2007

1,9%

-58,2%

-0,5%

-18,7%

4,8%

100,0%

17,3%

-25,6%

1,8%

5,1%
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RELATÓRIO FINANCEIRO & 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

As três principais carteiras da companhia são a de automóvel, saúde e riscos empresariais. 
Inicialmente, no gráfico 4, um comparativo da evolução das taxas de sinistralidade do ramo 
automóvel. Observar que, a taxa da Marítima é sempre melhor ou igual do que a média do 

2.3  Carteira de Seguros

Outro ramo importante da companhia é o ramo empresarial. Uma análise similar é feita e 
mostrada no gráfico 5. A superioridade da carteira da Marítima se repete.

Gráfico 4 - Taxas de Sinistralidade - Automóvel - Marítima e 
Mercado - Valores em Módulo

Gráfico 5 - Taxas de Sinistralidade - Seguro Empresarial
 Marítima e Mercado - Valores em Módulo
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Tabela 7 - Investimentos Dados Contábeis - Grupo Marítima Seguros

Com o objetivo de medir a qualidade de seus investimentos, apresentamos, na tabela 7, valores e 
indicadores relacionados ao Resultado Financeiro da companhia.

2.4  Investimentos e Despesas Administrativas

Contas - R$ milhões

Indicadores - %

20102009

Imobilizado

Resultado Financeiro

Aplicações Financeiras

Ativo

27,6

79,4

695,5

1.347,2

31,5 

89,8 

649,4 

1.200,1 

 20102009

 Imobilizado/Ativo

 Aplicações/Ativo

 Imobilizado/Aplicações

 Res. Financeiro/Aplicações

2007

34,3

41,5 

396,4 

886,2 

2007

3,9%

44,7%

8,7%

10,5%

2008

32,1 

87,1

591,1

1.038,6

2008

3,1%

56,9%

5,4%

14,7%

2,0%

51,6%

4,0%

11,4%

2,6%

54,1%

4,9%

13,8%

Em relação aos valores apresentados, destacam-se os seguintes pontos. Com relação aos ativos 
para aplicação, a Marítima trabalha com um bom nível de ativos disponíveis para aplicação (indicador 
Aplicações Financeiras/Ativo), fato decorrente do seu baixo nível de imobilização (indicador 
Imobilizado/Ativo). No que se refere às margens de rentabilidade dos seus ativos financeiros, a 
seguradora segue em um nível satisfatório, dentro do padrão de mercado. 

Já a tabela 8 apresenta as Despesas Administrativas e os indicadores correspondentes. Pela análise, 
constatamos que o indicador DA/PG diminuiu no período, pela escala nas vendas.

Tabela 8 - Despesas Administrativas - Dados Contábeis - Grupo Marítima Seguros  

Pessoal Próprio (PP)

Localização e Funcionamento (LF)

Serviços de Terceiros e Outros (ST)

Despesas Administrativas (DA)

Prêmios Ganhos (PG)

Pessoal Próprio / Prêmios Ganhos

Localização e Funcionamento / Prêmios Ganhos

Serviços de Terceiros / Prêmios Ganhos

Despesas Administrativas / Prêmios Ganhos

Contas - R$ milhões

Indicadores - %

2010

2010

2007

2007

(96,2)

(52,2)

(73,0)

(221,4)

864,9 

-11,1%

-6,0%

-8,4%

-25,6%

2008

2008

(105,6)

(55,0)

(69,7)

(230,3)

947,3

-11,1%

-5,8%

-7,4%

-24,3%

(126,8)

(45,6)

(88,6)

(261,0)

1.156,9 

-11,0%

-3,9%

-7,7%

-22,6%

2009

2009

(105,9)

(56,8)

(83,7)

(246,4)

998,2 

-10,6%

-5,7%

-8,4%

-24,7%
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Gráfico 6 - Despesas Administrativas/Prêmio Ganhos - Marítima Seguros
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Esta situação pode ser também visualizada pelo gráfico 5.
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2.5  Capitalização e Liquidez

A Tabela 9 apresenta diversos dados contábeis do Grupo Marítima Seguros, no que se refere aos 
seus níveis de capitalização e de liquidez.

Tabela 9 - Capitalização e Liquidez - Grupo Marítima Seguros - R$ milhões

 Prêmios Retidos (PR)

 Sinistros Retidos (SR)

 Ativo Permanente (AP)

 Patrimônio Líquido (PL)

 Ativo (A)

 PL/PR

 PL/SR

 AP/PL

Contas - R$ milhões

Indicadores - %

2010

1,212,3

(707,1)

59,8

350,3

1.347,2
 

 2010

881,9 

(503,3)

67,2 

90,7

817,4

2007

2007

10,3%

-18,0%

74,0%

2008

1.031,8

(625,9)

74,6

143,1 

1.117,6

2008

13,9%

-22,9%

52,1%

28,9%

-49,5%

17,1%

2009

1.011,0 

(636,4)

75,3

335,5

1.194,3
 

2009

33,2%

-52,7%

22,5%



Em 2009, o fato mais importante foi o aporte de capital realizado, devido à entrada de um novo sócio da 
empresa, conforme já comentado anteriormente. A diferença, neste caso, foi grande. Por exemplo, o 
indicador PL/PR passou de um patamar de 14% para em torno de 30% (situação mantida em 2010, apesar do 
aumento de escala), o que garante mais tranqüilidade para a seguradora na administração de seus negócios. 

Em termos de liquidez, dois fatos têm influenciado os números da seguradora. Primeiro, o próprio fato de 
haver a queda de imobilização da companhia ao longo do tempo. Segundo, o aporte de capital do novo 
acionista já citado. No gráfico 7, o indicador Imobilizado/Ativo.

Gráfico 7 - Indicador Imobilizado/Ativo - Marítima Seguros
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RELATÓRIO FINANCEIRO & 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

3 - Análise Estratégica

Historicamente, a seguradora Marítima tem tentado diversificar o seu leque de produtos, 
aumentando a sua participação nos seus ramos não tradicionais. Este aspecto é um ponto 
importante, quando analisamos e projetamos os seus resultados futuros.

Atualmente, os produtos oferecidos pela Marítima podem ser divididos em quatro tipos, conforme 
indica a tabela 10.

A estratégia da Marítima foi dividida em tópicos, como se observa a seguir.

3.1  Produtos

 Tipos  Produtos  

 AUTOMÓVEL Auto Convencional e Auto Mensal  

  SAÚDE Saúde Empresarial e Saúde Pequenas e Micro Empresas

 RISCOS ESPECIAIS

 PESSOAS

 

 

Residencial, Condomínio, Empresarial, Imobiliário, Equipamentos, 
Náutico, Engenharia, Garantia, Demais Ramos

Individual e Empresa

 

 

 Fato  Descrição  

Oficinas 
Referenciadas SIM 
(Sinistro Imediato 
Marítima)

 ! Quem opta por uma das oficinas referenciadas nomeadas SIM poderá ter o serviço 
liberado de imediato

! Nas Oficinas Referenciadas SIM, são oferecidas vantagens extras (algumas por 
tempo limitado): 14 Diárias Gratuitas de Carro Reserva (veículo básico), 30% de 
Desconto na Franquia (limitado a R$400,00) + 07 Diárias Gratuitas de Carro 
Reserva (veículo básico), 5% de Desconto Adicional na Franquia no pagamento à 
vista, ou parcelamento da franquia em até 03 vezes no cartão de crédito, 20% de 
Desconto na Mão-de-obra em serviços de manutenção.

! O Serviço de Assistência 24h de Auto da Marítima Seguros passa a oferecer novas 
coberturas: PLANO BÁSICO: Lavagem e higienização - Ocorrendo eventos em 
decorrência de enchente e inundação a Marítima Assistência 24h providenciará a 
limpeza e higienização das partes afetadas do veículo. PLANO EXECUTIVO: Além 
do serviço de lavagem e higienização acima, os clientes do Plano Executivo 
poderão ainda contar com Carro Reserva (tipo básico) com ar condicionado e os 
serviços de guincho (reboque) passam a ter quilometragem ilimitada. No plano de 
Assistência para Veículos de Carga o limite de quilometragem para reboque está 
sendo ampliado para até 800km.

 

 Novas Coberturas na 
Assistência 24 horas

Tabela 10 - Produtos - Grupo Marítima Seguros

Tabela 11 - Novidade - Seguro de Automóvel
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Na área de automóveis, algumas das novidades, conforme a tabela 11.



Há 5 anos, a empresa passou a operar de forma mais intensa no ramo de pessoas, com um bom 
desenvolvimento em suas operações. Esta estratégia da seguradora Marítima se baseou em três 
pilares principais: assessoria permanente, produtos inovadores e tecnologia.

Atualmente, a empresa tem R$ 2 bilhões de capitais segurados, 27 mil apólices emitidas e 371 mil 
vidas seguradas.

Na tabela 12, mais detalhes desta estratégia.

Tabela 12 - Seguro de Pessoas  Pilares Principais

CaracterísticasPilares

• Presença constante de corretores

• Informação constante das diretrizes oficiais neste segmento

• Treinamento em produtos, venda consultiva e planejamento estratégico

• Palestras motivacionais

• Desenvolvimento de produtos novos para o segmento

• Exemplo, o lançamento de planos individuais vitalícios onde todas as cláusulas 
e coberturas são garantidas por toda a vida do segurado

• Utilização da ferramenta Kit Corretor Consultor, que permite calcular o capital 
segurado ideal de proteção

• Corretor como consultor

• Processos baseados em conhecimento de mercado/consumidores

• Processos flexíveis

Assessoria Permanente

 Produtos Inovadores

Tecnologia

Tabela 13 - Seguro de Pessoas - Oportunidades de Negócios

Produtos Comentários

Seguro prestamista Como conseqüência da expansão de crédito no Brasil 

Cobertura de 
doenças graves 

Seguindo a tendência de outros mercados internacionais

 Seguro educacional Com taxas de crescimento elevadas nos últimos anos

Ainda neste segmento, há ainda diversas oportunidades de negócios, conforme indica a tabela 13.
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Tabela 15 - Seguro de Equipamentos - Características Selecionadas

Tabela 14 - Apólices Emitidas - Ramos Selecionados

Características Descrição

Tipos de Bens Seguráveis

Benfeitorias Agrícolas 15.534 21.082 22.571 24.003

Equipamentos Móveis; Equipamentos Acoplados a Veículos; 
Equipamentos Estacionários; Equipamentos Rurais: Benfeitorias e 
Penhor Rural; Equipamentos em Exposição.

Seguros de Equipamentos 
Rurais

Penhor Rural - 1.438 8.523 13.329

Benfeitorias: Perdas e danos aos bens relacionados às atividades 
agrícola, pecuária, aqüícola e florestal que não tenham sido oferecidos 
em garantia de operações de crédito. 

Penhor Rural: Perdas e/ou danos causados aos bens relacionados às 
atividades agrícola, pecuária, aqüícola ou florestal, que tenham sido 
oferecidos em garantia de operações de crédito rural, identificados e 
caracterizados na apólice de seguros e no instrumento de crédito rural, 
através de Instituições Financeiras Privadas.

Coberturas Adicionais

Riscos Diversos 7.884 9.464 10.447 10.653

Danos Elétricos; Pagamento de Aluguel a Terceiros; Responsabilidade 
Civil (Equipamentos Móveis e Rurais); Equipamentos Operação 
Proximidade de Água (Equipamentos Rurais).

Abaixo, como ilustração, na tabela 14, a evolução da quantidade de apólices emitidas em ramos 
selecionados. Estes são produtos importantes oferecidos aos clientes do interior do país.

RAMO 2007 2008 2009 2009
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Na tabela 15, alguns detalhes da área de seguros de equipamentos.



!

escalabilidade, elevação do nível de serviço para os clientes e governança operacional. Também se destaca a 

redução dos custos de tecnologia com a eliminação do sistema legado em ambiente mainframe.

! Ações para estabelecimento de Controles Internos e Compliance, tais como, automação do fluxo de alçadas para 

pagamentos de sinistros, controle de reservas de sinistros judiciais, segurança da informação, controles específicos 

para a prevenção e combate aos crimes de “lavagem”, nova codificação dos ramos de seguro e emissão de nota 

fiscal eletrônica.

! Centralização e melhoria nos processos de Contas a Pagar e Resseguro, principalmente Resseguro Facultativo, 

objetivando produtividade e controle para mitigação de riscos operacionais.

Implantação do novo sistema de gestão integrada (ERP) para o seguro saúde, visando eficiência operacional, 

A empresa teve alguns de seus projetos reconhecidos com o prêmio e-Insurance, promovido pela 
Revista Executivos Financeiros durante o evento IT Insurance Meeting, organizado pela 
Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização(CNSeg) e a Comissão de Processos e Tecnologia da Informação 
(CPTI). A Marítima foi vencedora na categoria Gestão de CRM, com o case “Foco no cliente” 
utilizando tecnologia SAP CRM, e na categoria Core System, como case “Gestão integrada de 
Saúde”. 

Na tabela 16, alguns dos principais projetos da Marítima na área de tecnologia no ano de 2010.

Na área de sustentabilidade, a empresa está desenvolvendo metodologias e campanhas internas 
para a redução da produção de impressos visando assim contribuir com a sustentabilidade global. 
Os projetos para a implementação de novos aplicativos nos portais do corretor e prestadores na 
web, bem como a criação do Portal do Segurado, além da melhoria e agilização nos serviços, têm 
também o objetivo de contribuir para a redução da emissão de documentos impressos.

Em 2010, a Companhia encerrou o ano com 1.493 funcionários e 321 terceirizados. A média 
mensal do turnover nesse período foi de 1,63%. Na área de desenvolvimento de pessoas, foram 
capacitados 1.411 colaboradores no ano de 2010. Já na área de treinamento a Corretores, a 
empresa teve um total de 5.361 corretores independentes participando de treinamentos nos 
ramos de Automóvel, Ramos Elementares, Saúde, Vida e técnicas de vendas.

3.2 Estrutura Interna

Tecnologia  

Sustentabilidade

Recursos Humanos

Tabela 16 -  Principais Projetos -  Tecnologia - 2010

Projetos
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RELATÓRIO FINANCEIRO & 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Criada em 2004, a ouvidoria da Marítima Seguros, é um canal de comunicação que permite aos 
segurados e corretores manifestarem suas opiniões sobre os produtos e serviços disponibilizados 
pela Seguradora. Ele tem por principal função analisar as críticas, sugestões e reclamações, 
dentro do princípio da imparcialidade e transparência, sempre visando a defesa dos direitos dos 
consumidores na sua relação contratual com a Seguradora, esclarecendo seus direitos e 
obrigações. Ela funciona como um mediador entre o cliente e a Seguradora, e tem por objetivo a 
solução de conflitos.

No exercício de 2009, foram recepcionadas 573 demandas de segurados e corretores (contra 421 
em 2008), que buscaram na Ouvidoria apoio e solução de problemas quanto às insatisfações no 
atendimento, sendo que 51% dessas demandas foram consideradas procedentes e atendidas. 
Em 2009, a empresa teve somente 2 reclamações no Procon, um dos menores índices do setor. 
Em 2010, nos segmentos de automóvel, vida e demais ramos elementares a Companhia recebeu 
544 demandas de segurados e corretores, sendo que 63% delas foram atendidas e consideradas 
procedentes.

No gráfico 8, a evolução das chamadas de ouvidoria.

Início do Planejamento Estratégico de Comunicação (PEC), com o propósito de solidificar o 
conhecimento da marca Marítima, torná-la mais desejada e definir itens importantes como: Visão 
do negócio, Objetivos e Estratégias, Diferenciais Competitivos, Atributos da marca, Percepção e 
Valorização de Ofertas, Proposta de Valor, Comunicação com os públicos e Desafios de 
Comunicação.Ao final do ano, a empresa começou a fase de pesquisas de opinião com os vários 
públicos da empresa, desde o interno até os clientes corporativos.

Início do planejamento de estratégia digital com foco nas Redes Sociais.

Ouvidoria

Marketing
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Gráfico 8 - Demandas à ouvidoria - Marítima Seguros
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MARÍTIMA SEGUROS
Rua Cel. Xavier de Toledo, 114 - Capital - São Paulo

CEP: 01048-902
www.maritima.com.br


