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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.

Para os 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.

Para os Canais da Corretora, 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 os produtos Residencial, Acidentes Pessoais Individual, Acidentes Pessoais Estagiário e Vida 

Individual (Homem e Mulher).

1 – O que são os Negócios Digitais



2 - Adesão e configuração - Acesso

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

Portal Corretor > Brokertech > Negócios Digitais > Adesão e Configuração 
Corretor



2 – Adesão e configuração – Dados Básicos

Preencha as informações para configuração geral da ferramenta.

Dados de Contato

São sugeridos do próprio cadastro do 

corretor, podendo ser atualizados.

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



2 – Adesão e Configuração: Canais Disponíveis

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.

No caso dos canais do Corretor ou Empresa Parceira, ao configurar a ferramenta, você poderá incluir em seu site, enviar por 

whatsapp ou por e-mail a ferramenta totalmente personalizada aos seus clientes, podendo ou não ter menção à Tokio Marine. 

Neste canal você também pode configurar para utilizar o cotador em uma Empresa Parceira.

Corretor



3 – Adesão e Configuração: Canais Tokio Marine

Automóvel, Residencial e Vida

Nos canais da Tokio Marine: a comissão, o 

tipo de renovação e o envio de 

documentos são fixados, sem possibilidade 

de edição.

Ao clicar em autorizar e salvar, será 

gravado data/hora e o usuário responsável 

da adesão.

Em até 24h, 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 de cada produto está 

disponível para download.

Corretor



4 – Adesão e Configuração: Canais Corretor

Canais Corretor > Escolha o produto para configurar:

Corretor
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4 – Adesão e Configuração: Canais Corretor - Automóvel

Empresa Parceira

Nos canais da corretora, 

caso ele possua empresas 

parceiras cadastradas, irá 

listar todas as empresas que 

possuem relacionamento.

Com isso, o corretor tem a 

possibilidade de configurar a 

comissão para cada 

empresa parceira.

Corretor

Link Empresa Parceira

Ao clicar neste ícone, é disponibilizado ao corretor o 

banner e a URL exclusiva para a Empresa Parceira 

respeitando a comissão configurada.

Siga as instruções para inclusão no site da empresa 

parceira ou copie a URL e envie por whatsapp ou por e-

mail à empresa.

Todas as cotações geradas através deste link serão 

gravadas com a empresa parceira até a emissão da 

apólice.A
U

TO
M

Ó
V

EL



4 – Adesão e Configuração: Canais Corretor - 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.

Ou copie a URL e envie por 

whatsapp ou por e-mail aos 

seus clientes.

Corretor
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4 – Adesão e Configuração: Canais Corretor

Escolha o produto para configurar:

Corretor
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4 – 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 utilizar aplicação 

em até 24h.

Corretor
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4 – Adesão e Configuração: Canais Corretora - Residencial

Empresa Parceira

Nos canais da corretora, 

caso ele possua empresas 

parceiras cadastradas, irá 

listar todas as empresas que 

possuem relacionamento.

Com isso, o corretor tem a 

possibilidade de configurar a 

comissão para cada 

empresa parceira.

Corretor

Link Empresa Parceira

Ao clicar neste ícone, é disponibilizado ao corretor o 

banner e a URL exclusiva para a Empresa Parceira 

respeitando a comissão configurada.

Siga as instruções para inclusão no site da empresa 

parceira ou copie a URL e envie por whatsapp ou por e-

mail à empresa.

Todas as cotações geradas através deste link serão 

gravadas com a empresa parceira até a emissão da 

apólice.R
ES

ID
EN

C
IA

L



4 – 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.

Ou copie a URL e envie por 

whatsapp ou por e-mail aos 

seus clientes.

Importante: Se você já possuía 

adesão ao Tokio Corretor 

Online (TCO), substitua pelos 

novos banners e nova url.

Corretor
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4 – Adesão e Configuração: Canais Corretor

Escolha o produto para configurar:

Corretor
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4 – Adesão e Configuração: Canais Corretora – Vida

Acidentes Pessoais

Nos canais da corretora –

Acidentes Pessoais, a faixa de 

comissão e agenciamento, 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.

Após configurar e salvar, será 

gravado data/hora e o usuário 

responsável da adesão.

O corretor estará ativo e apto 

para utilizar aplicação em até 

24h.

Corretor
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4 – Adesão e Configuração: Canais Corretora - Vida

Acidentes Pessoais

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.

Ou copie a URL e envie por 

whatsapp ou por e-mail aos 

seus clientes.

Corretor



4 – Adesão e Configuração: Canais Corretor

Escolha o produto para configurar:

Corretor
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4 – Adesão e Configuração: Canais Corretora – Vida

Vida Individual

Nos canais da corretora – Vida 

Individual, a faixa de comissão 

e agenciamento, 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.

Após configurar e salvar, será 

gravado data/hora e o usuário 

responsável da adesão.

O corretor estará ativo e apto 

para utilizar aplicação em até 

24h.

Corretor
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4 – Adesão e Configuração: Canais Corretora - Vida

Vida Individual

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.

Ou copie a URL e envie por whatsapp ou por e-

mail aos seus clientes.

Corretor

Com menção à 

Tokio Marine

Sem menção à 

Tokio Marine



5 – 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



5 – Cotação – Via Canais Tokio Marine - Automóvel

Os clientes com interesse em cotar um seguro de Automóvel, deverão solicitar a cotação para que possamos contata-los.

Cliente

A
U

TO
M

Ó
V

EL

Se possuir apólices ativas na Tokio
Oferecemos apenas os corretores no qual o cliente já possui relacionamento.

Se não possuir apólices ativas
Oferecemos a pesquisa de corretores por CEP ou nome.

Cliente informa o CPF

TESTE CORRETORA



5 – Cotação – Via Canais Tokio Marine - Automóvel

Seleção de corretor com adesão ao Negócios Digitais,  cliente preenche o formulário para que possamos contata-los.

Cliente

A
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5 – Cotação – Via Canais Tokio Marine - Automóvel

Cliente

A
U

TO
M

Ó
V

EL

9 9999- 9999

Seleção de corretor SEM adesão ao Negócios Digitais,  informamos os dados de contato da corretora para que o cliente possa contata-los.
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5 – 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



5 – 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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5 – 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
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5 – Cotação – Via Canais Tokio Marine - Residencial

Serão apresentados 3 planos  para escolha do cliente.

Cliente
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ID
EN

C
IA

L



5 – 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
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5 – 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
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5 – Cotação – Via Canais Tokio Marine – Acidentes Pessoais

Os clientes com interesse em cotar um seguro de Acidentes Pessoais Individual ou Estagiário, serão direcionados para o Chat.  

Confira à seguir os passos do cliente.

Cliente



5 – Cotação – Via Canais Tokio Marine – Acidentes Pessoais

Para o Seguro de Acidentes Pessoais Individual, após informar o CPF, o cliente deverá informar também a renda e a profissão.

Cliente
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111.111.111-11

TESTE

TESTE



5 – Cotação – Via Canais Tokio Marine – Acidentes Pessoais

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. 

Apresentamos um sugestão de plano.

Cliente

A
C

ID
EN

TE
S 

P
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TESTE

TESTECORRETORA DE 
SEGUROS LTDA

111.111.111-
11

CORRETORA DE 
SEGUROS LTDA



5 – Cotação – Via Canais Tokio Marine – Acidentes Pessoais

O Cliente pode personalizar seu seguro, recalculando por valor das proteções ou por valor da parcela.

Cliente

A
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111.111.111-11

TESTE

TESTE



5 – Cotação – Via Canais Tokio Marine – Acidentes Pessoais

Ao clicar em contratar,  será necessário informar os beneficiários (somente para Acidentes pessoais Individual),  complemento do endereço e aceitar os Termos e 

Condições.

Cliente

A
C

ID
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S 
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CORRETORA DE 
SEGUROS LTDA

CORRETORA DE 
SEGUROS LTDA

CORRETORA DE 
SEGUROS LTDA



5 – Cotação – Via Canais Tokio Marine – Acidentes Pessoais

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

Cliente

A
C

ID
EN

TE
S 

P
ES

SO
A

IS

CORRETORA DE 
SEGUROS LTDA

CORRETORA DE 
SEGUROS LTDA



5 – Cotação – Via Canais Tokio Marine – Vida Individual

Os clientes com interesse em cotar um seguro de Vida Individual, deverão iniciar a cotação conforme tela abaixo:

Cliente

V
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A
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D
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5 – Cotação – Via Canais Tokio Marine – Vida Individual

Os clientes deverão preencher as informações preliminares, como nome, CPF, data de nascimento e informações de contato, bem como gênero/sexo, para 

direcionamento dos planos:

Cliente

V
ID

A
 IN

D
IV

ID
U

A
L



5 – Cotação – Via Canais Tokio Marine – Vida Individual

Os clientes deverão preencher as informações de CEP e iremos geolocalizar através do CEP informado pelo cliente

Cliente

V
ID

A
 IN

D
IV

ID
U

A
L



5 – Cotação – Via Canais Tokio Marine – Vida Individual

Com base nas informações preenchidas pelo cliente, o cotador digital irá direcionar o plano Homem ou Mulher, bem como demais características de coberturas 

e assistências:

Cliente

V
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A
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5 – Cotação – Via Canais Tokio Marine – Vida Individual

Após a seleção do plano desejado, o cliente poderá informar beneficiários, endereço para correspondência e aceitar os termos e condições:

Cliente

V
ID

A
 IN

D
IV

ID
U

A
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5 – Cotação – Via Canais Tokio Marine – Vida Individual

Na tela de dados de pagamento, o cliente poderá escolher entre as opções abaixo. E ao final, receberá a confirmação da proposta e respectivo protocolo:

Cliente

V
ID

A
 IN

D
IV

ID
U

A
L

Na última tela, o cliente 

poderá tirar uma selfie!



6 – Cotação – Via Canais Corretor - Automóvel

Os clientes captados pelos canais do corretor, com interesse em cotar um seguro de Automóvel, serão direcionados para o Captador de Leads Auto com o 

Corretor já marcado para cotação.

Cliente

A
U

TO
M

Ó
V

EL



6 – 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
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6 – Cotação – Via Canais Corretor – Acidentes Pessoais

Os clientes captados pelos canais do corretor, com interesse em cotar um seguro de Acidentes Pessoais, 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.

Cliente

Teste

Teste  



6 – Cotação – Via Canais Corretor – Vida Individual

Os clientes captados pelos canais do corretor, com interesse em cotar um seguro de Vida Individual, serão direcionados para um cotador digital, com a 

diferença de o cotador estar personalizado para o corretor. Com a apresentação inicial do avatar e nome escolhido pelo corretor, bem como redirecionamento 

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

Cliente

V
ID

A
 IN

D
IV

ID
U
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7 – 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.
Corretor

Finalizar Leads

Finalize os leads que 
não deseja trabalhar, ou 
finalizados.

Contatos

Visualize os dados de 
contato do cliente.

Visualizar no Cotador

Caso o cliente deseje 
um produto diferente 
do ofertado, é possível 
complementar via 
cotador (CTA/CTRD).

Visualizar no chat

Caso o cliente deseje 
prosseguir com Produto 
Digital é possível 
complementar via chat 
(exclusivo para o 
Produto Residencial)

Documentos

Para os negócios 
contratados é possível 
visualizar a proposta 
diretamente no painel.



8 – Painel de Notificações

Painel de Notificações

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

Corretor



9 – E-mails de Notificações

E-mails de Notificações

Você também receberá e-mails notificando dos clientes que foram captados através do Canal Corretora e Empresas Parceiras

Corretor



Formas de Utilização 

da URL pelo Corretor



10 - Toda Ação tem uma Cotação



10 - Divulgação em Redes Sociais

DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS

Podemos copiar estas URLs e 

aplicar em banners desenvolvidos 

pelo próprio corretor ou a pedido 

dele.

Estas URL’s também pode ser 

compartilhadas nas redes sociais 

algumas delas: Facebook, Linkedin, 

Instagram e sistemas de 

comunicação instantâneas como 

WhatsApp, Messenger, Skype e 

outros.

Toda ação gera uma Cotação



10 - QR Code

QR CODE

Alguns sites possibilitam você transformar a URL em QR Code gratuitamente. 

Exemplo: https://qr.ioi.tw/pt/

1. Selecionar o tipo de QR Code “URL”;

2. Informar a URL personalizada para o 

corretor que é disponibilizada na tela de 

Adesão;

3. O QR Code será gerado 

automaticamente,.



10 - Aplicação de QR Code

Sua aplicação no 

mundo “Off-line” 

trazendo esta pessoa 

para o Online.

Corretora 
XPTO

Faça uma cotação agora 
mesmo através do QR 
Code abaixo

Faça uma cotação agora 
mesmo através do QR Code
abaixo

Corretora XPTO

Corretora XPTO 

Corretor



REDES SOCIAIS

Toda ação tem uma Cotação

Observamos nas apresentações anteriores que dispomos de:

• URLs parametrizadas
• Banners
• QR Code

Quais formatos? 
Como obter retorno com estas ações?



10 - Quais formatos?

Facebook Instagram LinkedIn

Fonte: https://rockcontent.com/blog/tamanho-imagens-redes-sociais

https://rockcontent.com/blog/tamanho-imagens-redes-sociais


10 - Como obter retorno com estas ações?

Que tal expandir sua carteira de Segurados prospectando Clientes 
online? Com a 
Utilizar sempre de Call to Actions (gatilhos mentais), que direcionem 

os prospect para ação desejada. 

Conheça alguns gatilhos mentais: https://youtu.be/cn3IEw6cq8A

Sendo assim, o texto deve ir ao encontro da necessidade do cliente ou que cause a 

necessidade aliado a um gatilho mental direcionando o prospect a fazer a ação que no 

caso aqui é entrar e fazer a cotação, através das métricas do seu site e da plataforma 

do corretor, você pode analisar a performance de suas ações.



A importância 

das Redes Sociais



11 - Um País Conectado



11 - Redes Sociais



11 - Facebook



11 - Instagram



11 - YouTube



11 - Linkedin



11 - WhatsApp



Negócios

Em caso de dúvidas contate seu 

Gerente Comercial.

DIGITAIS


