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A Sucursal Sul de Minas Gerais da Porto Seguro realizou,na última quinta-feira (30), sua primeira Rodada de Negócios
em Pouso Alegre, cidade localizada a 400 km de Belo Horizonte. O evento aconteceu no Hotel Marques Plaza e
promoveu um encontro entre Corretores e diversos especialistas dos produtos Ramos Elementares, Seguro Aluguel,
Vida e Previdência, Crédito e Financiamento e Consórcio.O objetivo foi compartilhar informações sobre boas práticas de
vendas, esclarecer características e processos dos produtos e trazer as tendências da empresa para 2018.

A gerente da Sucursal Sul de Minas
Gerais, Clarissa Jachtchenco,
destacou a importância do evento. &ldquo;A Rodada de Negócios é uma oportunidade de,
em uma única manhã e de forma direta e simples, compartilharmoscom nossos
parceiros informações queauxiliem na expansão dos negócios&rdquo;, disse Clarissa.

Sobre a Porto Seguro
A Porto Seguro é uma empresa
brasileira com mais de 70 anos de mercado e está entre as maiores seguradoras
do País, ocupando a primeira posição nos ramos de Seguro Auto e Residência.
Atualmente, são aproximadamente 8 milhões de clientes, 14 mil funcionários, 18
mil prestadores e 30 mil corretores parceiros. A companhia possui ainda 128
sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil. O Grupo Porto Seguro é
formado por 27 empresas &ndash; entre elas Azul Seguros e Itaú Seguros de Auto e
Residência - que atuam nos mais diversos ramos como seguros, produtos
financeiros, serviços de emergência e conveniência, proteção e monitoramento,
telefonia celular, plano de saúde para Pets, entre outros. Em 2016, o lucro
líquido da companhia foi de R$ 923 milhões.
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