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Que tal expandir sua carteira de Segurados prospectando Clientes online? Com a 
Negócios Digitais, você não perde as oportunidades geradas na Internet!

A ferramenta oferece dois meios de prospecção: via canais da Tokio marine e via canais 

da Corretora. Por meio deles, os Clientes poderão cotar e contratar* os Seguros da Tokio 

Marine em um ambiente seguro e de fácil navegação.

No caso dos canais da Tokio Marine, ao aderir à ferramenta, você será sugerido aos 

Clientes geograficamente mais próximos ao seu endereço, que tiverem interesse na 

cotação e contratação do Seguro.

Você tem ainda a opção de incluir nossa aplicação no site da sua Corretora, permitindo 

que seus Clientes cotem e contratem os Seguros da Tokio Marine no mesmo ambiente 

exclusivo e com os mais modernos conceitos de usabilidade digital.  

O processo oferece total transparência, com possibilidade de acompanhar todas as 

cotações e vendas realizadas por meio do Portal Nosso Corretor ou de notificações por e-

mail.

*contratação online disponível apenas para o Seguro Residencial

Programa de Negócios Digitais



1- Adesão e configuração - Acesso

Para aderir a ferramenta é necessário acessar o menu abaixo e realizar a configuração dos produtos.

Portal Corretor > Eu, Corretor! > Brokertech > Negócios Digitais: Adesão e Configuração 
Corretor



1 – Adesão e configuração – Dados Básicos

Preencha as informações para configuração geral da ferramenta.

Dados de Contato

São sugeridos do próprio cadastro do 

corretor.

Este e-mail será utilizado para receber 

as notificações e não é divulgado ao 

cliente.

Dados de Exibição

Estes dados possibilitarão personalizar o 

cotador, como escolher o avatar, seu 

nome virtual e retirar menções à Tokio 

Marine para utilização no site da 

corretora. Todos os dados ficarão visíveis 

para o cliente.

Redes Sociais

Ao final das cotações realizadas, o 

cliente é convidado a visitar as redes 

sociais.

Corretor



1 – Adesão e Configuração: Canais Tokio Marine

A ferramenta oferece dois meios de prospecção: via canais da Tokio marine e via canais da Corretora.

No caso dos canais da Tokio Marine, ao aderir à ferramenta, você será sugerido aos Clientes geograficamente mais próximos ao 

seu endereço, que tiverem interesse na cotação e contratação do Seguro.

Corretor



1 – Adesão e Configuração: Canais Tokio Marine - Automóvel

Automóvel

Nos canais da Tokio Marine: 

a comissão, o tipo de 

renovação e o envio de 

documentos é fixados, sem 

possibilidade de edição.

Ao clicar em autorizar e 

salvar, será gravado 

data/hora e o usuário 

responsável da adesão.

O corretor estará ativo 

para ser oferecido 

geograficamente aos 

clientes mais próximos de 

sua corretora.

Com isso autoriza a Tokio 

Marine, entrar em contato 

com o cliente para 

concretizar o seguro.

O termo de 

operacionalização 

completo do programa 

está disponível para 

download.

Corretor



1 – Adesão e Configuração: Canais Tokio Marine - Residencial

Residencial

Nos canais da Tokio Marine: 

a comissão, o tipo de 

renovação e o envio de 

documentos é fixados, sem 

possibilidade de edição.

Ao clicar em autorizar e 

salvar, será gravado 

data/hora e o usuário 

responsável da adesão.

O corretor estará ativo 

para ser oferecido 

geograficamente aos 

clientes mais próximos de 

sua corretora.

Com isso autoriza a Tokio 

Marine, entrar em contato 

com o cliente para 

concretizar o seguro.

O termo de 

operacionalização 

completo do programa 

está disponível para 

download.

Corretor



1 – Adesão e Configuração: Canais Corretor

No caso dos canais do Corretor, ao configurar a ferramenta, você poderá incluir em seu site, a ferramenta totalmente 

personalizada, podendo ou não ter menção à Tokio Marine. 

Corretor



1 – Adesão e Configuração: Canais Corretora - Automóvel

Automóvel

Nos canais da corretora –

Automóvel, a comissão, 

notificações e demais 

coberturas e serviços 

podem ser configurados 

para o calculador.

Após configurar e salvar, 

será gravado data/hora e 

o usuário responsável da 

adesão.

O corretor estará ativo e 

apto para incluir a 

aplicação em seu site.

Corretor



1 – Adesão e Configuração: Canais Corretora - Automóvel

Automóvel

Os banners são 

disponibilizados  em dois 

tamanhos, com versões com e 

sem menção à Tokio Marine.

Escolha um banner e siga as 

instruções para inclusão em 

seu site.

Corretor



1 – Adesão e Configuração: Canais Corretora - Residencial

Residencial

Nos canais da corretora –

Residencial, a comissão e 

as notificações por e-mail 

podem ser configurados. 

Com a flexibilidade para 

escolher receber 

notificações de clientes 

que apenas iniciaram a 

cotação, que calcularam, 

contrataram ou todos.

Também é  apresentada a 

composição dos pacotes 

que serão ofertados aos 

clientes.

Após configurar e salvar, 

será gravado data/hora e 

o usuário responsável da 

adesão.

O corretor estará ativo e 

apto para incluir a 

aplicação em seu site.

Corretor



1 – Adesão e Configuração: Canais Corretora - Residencial

Residencial

Os banners são 

disponibilizados  em dois 

tamanhos, com versões com e 

sem menção à Tokio Marine.

Escolha um banner e siga as 

instruções para inclusão em 

seu site.

Importante: Se você já possuía 

adesão ao Tokio Corretor 

Online (TCO), substitua pelos 

novos banners e nova url.

Corretor



2 – Cotação – Via Canais Tokio Marine

Os clientes captados pelos 

canais Tokio Marine, Site 

institucional, redes e mídias 

sociais com interesse em cotar 

um seguro.

Serão direcionados para as 

páginas de cotação dos 

produtos.

Cliente



2 – Cotação – Via Canais Tokio Marine - Automóvel

Os clientes com interesse em cotar um seguro de Automóvel, deverão preencher este formulário, para que possamos contata-los.

Cliente

A
U

TO
M

Ó
V
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L
2 – Cotação – Via Canais Tokio Marine - Residencial

Os clientes com interesse em cotar um seguro de Residencial, serão direcionados para o Chat.  

Confira à seguir os passos do cliente.

Cliente



2 – Cotação – Via Canais Tokio Marine - Residencial

A oferta de corretores é feita por geolocalização, ofertando os corretores com adesão mais próximos ao cliente.

Caso o Cliente já possua apólice ativa, indicamos apenas os corretores de seu relacionamento.

TESTE

TESTE
Cliente
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2 – Cotação – Via Canais Tokio Marine - Residencial

Após a seleção do corretor, o cliente deverá informar o tipo de moradia, numero e a Importância Segurada.

Cliente

R
ES
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C
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2 – Cotação – Via Canais Tokio Marine - Residencial

Serão apresentados 3 planos ao cliente para sua escolha.

Cliente

R
ES

ID
EN

C
IA

L



2 – Cotação – Via Canais Tokio Marine - Residencial

Em seguida, apresentaremos o Termo com as condições gerais do produto, bem como guia de serviços e politica de segurança e privacidade. 

Ao concordar, será solicitado os dados de pagamento do cliente.

Cliente

R
ES

ID
EN

C
IA

L



2 – Cotação – Via Canais Tokio Marine - Residencial

Após validação do Cartão, será gerado o protocolo de contratação do seguro. Este documento também é enviado por e-mail ao cliente.

Cliente

R
ES

ID
EN

C
IA

L



3 – Cotação – Via Canais Corretor - Automóvel

Os clientes captados pelos canais do corretor, com interesse em cotar um seguro de Automóvel, serão direcionados para o Tokio Calculador Online (TCO). Pré

configurado e personalizado para o corretor.  Podendo ou não ter menção à Tokio Marine.

Cliente

A
U

TO
M

Ó
V

EL



3 – Cotação – Via Canais Corretor - Residencial

Os clientes captados pelos canais do corretor, com interesse em cotar um seguro de Residencial, serão direcionados para o Chat. Com diferença do chat estar 

personalizado para o corretor. Com a apresentação inicial do avatar e nome escolhidos pelo corretor, bem como redirecionamento para redes sociais 

previamente configuradas pelo corretor. Podendo ou não ter menção à Tokio Marine.

Teste

Cliente

R
ES

ID
EN

C
IA

L



4 – Painel de Gestão

Painel de Gestão

Conte com um exclusivo Painel de gestão, para gerenciar  todos os  leads captados através do seu site.

Neste painel, é possível visualizar os clientes que apenas iniciaram o cálculo, que calcularam, que tiveram alguma restrição e clientes que contrataram. 

Assim facilita para priorizar o seu contato.

Finalizar Leads

Contatos

Visualizar no Cotador

Finalize os leads que 
não deseja trabalhar, 
ou finalizados.

Visualize os dados de 
contato do cliente.

Caso o cliente deseje 
um produto 
Residencial diferente 
do ofertado no 
Residencial Digital, é 
possível 
complementar via 
cotador (CTRD).

Corretor



5 – Painel de Notificações

Painel de Notificações

Você receberá notificações dos clientes captados no seu site, diretamente no Portal Corretor, totalmente online.

Corretor



6 – E-mails de Notificações

E-mails de Notificações

Você também receberá e-mails notificando dos clientes que foram captados no seu site.

Corretor



Negócios

Em caso de dúvidas contate seu 

Gerente Comercial.

DIGITAIS


