




Missão Visão
Assegurar a maximização do 

desempenho do corretor de seguros 

e abastecer o seu desenvolvimento 

em importantes competências, 

através da prestação de assessoria, 

parcerias e em novas oportunidades 

de negócios.

Agilidade

Assertividade

Comprometimento

Ética

Qualidade

Valores
Ser a Assessoria de maior qualidade 

e notoriedade do mercado segurador.
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F
undada em 2000, localizada na cidade de 
Campinas ,  São Paulo ,  a  Marchan 
Assessoria de Seguros foi iniciada por 

Mauro Archanjo, profissional com vasta 
experiência no segmento de seguros, desde 
1986.
Considerada hoje uma das Assessorias com 
maior destaque na região do interior de São 
Paulo, em seu ramo de atividade, a Marchan é 
uma das  in tegrantes  da  ACONSEG-SP 
(Associação das Empresas de Assessoria e 
Consultoria do Estado de São Paulo), e Mauro 
ocupa posição como membro do Conselho 
dessa importante entidade.

A empresa tem como foco prover soluções 
e proporcionar melhores experiências em toda a 
jornada de venda, intermediando as seguradoras 
e os corretores de seguros, oferecendo assim um 
serviço especializado a fim de sustentar 
processos mais ágeis, éticos e principalmente 
mais lucrativos.

Através dos seus especialistas, desenvolve 
um trabalho altamente capacitado, focado em 
protocolos técnicos e operacionais, incluindo 
treinamentos e consultorias para a execução de 
melhores práticas, desde a captação dos 
clientes até mesmo o pós-venda.
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Oferece também
algumas

vantagens
diferenciadas para os

assessorados

Os assessorados contam com o acesso a um 
espaço agradável para a realização de reuniões 
com seus clientes, quando necessárias.

Espaço adequado
para Reuniões

Desenvolvimento de campanhas 
motivacionais de vendas com 
premiações atrativas.

Campanhas Internas 

Distribuição e criação de material de  divulgação digital 
das Seguradoras parceiras, possibilitando aos 
assessorados atuação  adequada nas mídias sociais, 
objetivando a captação de novos clientes.

Marketing Digital

Estrutura confortável disponível nos diversos 
treinamentos ministrados pela Assessoria.

Espaço amplo
para Treinamentos:



2014

2012

2004
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Abaixo e na página seguinte, conheça as 
Seguradoras com as quais a Assessoria 
opera e as datas de início dessas 
grandes parcerias:

Atuação
Com atendimento de aproximadamente 900 
corretores e com números crescentes, através 
da qualidade e eficiência de seu trabalho, a 
empresa conta com resultados expressivos em 
relação à fidelização e satisfação dos 
assessorados, cerca de 70% deles atuam com
a Marchan há mais de 10 anos.
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2020

2017
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Visando perenemente a excelência em seu
desempenho, a empresa mantém foco em

5 estratégias 
comerciais

Atendimento
Assessoramento, apoio e realização de visitas a todos os 
corretores cadastrados;

Campanha
Desenvolvimento de campanhas de incentivo para o aumento 
de produtividade e melhoria de resultados;

Produção
Acompanhamento e mensuração da produção de seus
assessorados e orientação de práticas para maximização
dos lucros;

Planejamento
Estruturação de Planejamento estratégico comercial, através
de consultoria, focado em estratégias de vendas, maximização
de índices de renovações, minimização de cancelamentos
e captação de novos clientes;

Treinamento
Prestação de treinamentos diversos aos corretores, a fim de
fornecer uma capacitação especializada, possibilitando o
desenvolvimento de um profissional diferenciado no
mercado segurador.
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Como resultado dessas ações,
devido ao expressivo volume de vendas,
a Marchan tem obtido grande destaque
e recebido diversas premiações das
Seguradoras parceiras
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Tokio Marine 
Seguradora
Premiações com viagens e reconhecimento
como Assessoria Diamante

2003

Trancoso,

Clube Med,

Bahia

2004

Cabo

de Santo

Agostinho,

Pernambuco

2005

Ilha de

Comandatuda

Bahia 

2006

Praia do

Forte, Bahia

2008

Santiago,

Chile

2009

Dubai,

Emirados

Árabes

2010

Las Vegas,

EUA

2011

Punta Cana,

República

Dominicana
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Premiações e reconhecimento

2012

Los Cabos,

México

2013

Miami,

EUA

2014

Cancun,

México

2015

Sintra,

Portugal

2016

Cidade

do Cabo,

África do Sul

2017

San Juan,

Porto Rico

2018

Cartagena,

Colômbia

2019

Cadiz

e Sevilha,

Espanha

Green Vida Brasil
Tokio Marine

Setembro de 2020
Primeiro lugar no 1º Green Vida Brasil

Novembro de 2020
Primeiro lugar no 2º Green Vida Brasil



Suhai Seguradora
Premiações e reconhecimento
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Desenvolvimento
e estrutura

Após a sua fundação, a Marchan manteve-se em crescente desenvolvimento. 
Devido a ampliação de seus negócios e com o intuito de promover o melhor 
atendimento aos seus corretores e parceiros, em 2016 a Assessoria transferiu 
sua sede para um espaço mais amplo, contando com salas de reuniões e 
treinamentos, que permanecem disponíveis para a utilização dos 
assessorados e seus clientes.
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Nos últimos anos, a empresa preocupou-se também em 
investir fortemente em infraestruturas tecnológicas, 
integrando-se de forma prática e rápida à todas as 
mudanças de cenários do mercado.



Desenvolvimento
e estrutura

Atualmente a Marchan tem uma produção anual média de R$35 milhões em 
prêmios. Apesar do seu desempenho ser fortemente concentrado no interior 
do Estado de São Paulo, a Assessoria possui hoje atuação em todo o território 
nacional, expandindo-se gradativamente, através de atendimento remoto.

Com atividade em diversos ramos, a empresa destaca-se hoje com 70% de 
sua produção em Seguro Automotivo, contudo em 2019 a Assessoria 
promoveu um crescimento de 27% no segmento de Seguro de Vida individual 
entre seus assessorados, com elevação também na produção de RD.
No mesmo ano, foram emitidos cerca de 20 mil itens de automóvel, com 
Ticket Médio de R$ 1.720,00, e quase 3 mil itens de RD Massificado.

O gráfico abaixo ilustra a distribuição da produção da empresa:
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Principais ramos de atuação

da Marchan Assessoria
de Seguros

através das Seguradoras parceiras:
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RCA

RCF

RC Geral

RCO

Riscos de Petróleo

Rural

Prestamista

Saúde

Vida Individual

Vida em Grupo

Viagem

Auto

Aeronáutico

Equipamentos

RC

Empresarial

APP

Fiança Locatícia

Garantia

Condomínio

Residencial

Naval



Recentemente, a Assessoria criou o 
departamento Marchan Benefícios, onde é 
prestado treinamentos específicos para o 
desenvolvimento da venda de Seguros de 
Vida, Saúde e Previdências Privada, 
objetivando o atendimento de todas as 
necessidades dos clientes de seus 
assessorados, preparando-os de forma 
eficiente, visando buscar maior 
rentabilidade em suas carteiras, 
acarretando melhores índices de 
satisfação e fidelização em todas as 
operações.

Marchan
Benefícios
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Responsabilidade
Social Empresarial

Como empresa responsável, a Marchan entende que as 
necessidades do seu entorno também fazem parte de seus 
compromissos como instituição sólida e ética.
Desde 2006, com o intuito de promover a Responsabilidade Social 
Empresarial em seu DNA, a Assessoria iniciou um programa de 
contribuições mensais ao Centro Infantil Boldrini, comprometendo-se 
a gerar maior apoio às famílias e aos pacientes.



Depoimentos
de Parceiros

Ao longo do tempo, a Assessoria 
estabeleceu parcerias importantes com 
seguradoras e corretoras. Abaixo, os 
depoimentos de algumas delas:
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Parabéns ao amigo Mauro e toda a sua equipe da Marchan Assessoria 
por estes 20 anos de atuação no interior de São Paulo, atendendo com 
excelência, levando soluções e oportunidades para um grande número 
de corretores, contribuindo no aprimoramento o crescimento destes 
profissionais, fundamentais na distribuição de seguros em nosso país. 
Agradeço o apoio e participação ativa no desenvolvimento de nossa 
Associação (ACONSEG-SP), como membro do Conselho, divulgando 
nosso trabalho e assim colaborando com o crescimento e 
consolidação do nosso modelo de negócios”

Hélio Opípari
Presidente da ACONSEG-SP
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Iniciamos juntos nossa trajetória no mercado securitário há mais 
de 35 anos e é evidente toda a evolução do Mauro Archanjo como 
profissional e seu empreendedorismo frente à Marchan 
Assessoria. Trata-se de um profissional ímpar, com conhecimento 
do mercado segurador como poucos, que consegue equacionar os 
anseios dos Corretores de Seguros com as necessidades da 
Seguradora. A Marchan possui grandes profissionais que atendem 
plenamente às nossas necessidades e dos Corretores de Seguros. 
E, com uma parceria de cerca de 20 anos, consolidamos uma 
importante relação de cooperação que só cresce. Parabenizo à 
Marchan Assessoria pelo marco de 20 anos e fico imensamente 
orgulhoso de poder participar dessa história de sucesso. Desejo 
um futuro ainda mais brilhante e que continuem atuando para 
fomentar negócios que auxiliam o crescimento do mercado como 
um todo.”

Júlio Sato
Diretoria Comercial Interior SP,
Tokio Marine Seguradora.

José Adalberto Ferrara
Presidente Tokio Marine
Seguradora

Caríssimo Mauro, em nome de todos os Colaboradores da Tokio 
Marine, quero transmitir a honra que sinto de comemorar essa data 
histórica de 20 anos da Marchan Assessoria. Acredito que essa 
marca só se torna possível pelo Extraordinário Nível da sua Equipe, 
muito comprometimento e principalmente da sua liderança e 
empreendedorismo. Através da Marchan Assessoria e seus 
corretores, conseguimos distribuir nossos produtos em toda região 
de Campinas por todos esses longos anos. Dessa forma, quero 
registrar nosso reconhecimento, agradecimento e parabenizá-lo por 
toda capacidade e determinação, na condução da nossa maior 
assessoria do interior de São Paulo. Desejamos muito sucesso e 
longevidade. Conte sempre com a equipe Tokio Marine.”
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Francisco Cauby Vidigal Filho
Presidente Sompo Seguros

A Sompo Seguros tem uma relação muito próxima aos corretores de 
seguros e é justamente por isso que as empresas que dão o suporte 
necessário aos nossos parceiros têm de contar com um time de 
especialistas e prestar o melhor serviço. Posso dizer, sem sombra de 
dúvida, que a Marchan tem desempenhado esse papel com 
excelência! Não é por menos que a visão empreendedora do Mauro 
Archanjo fez surgir um negócio que contribui há 20 anos com o 
desenvolvimento do mercado segurador do Interior de São Paulo. Em 
nome de toda a equipe da Sompo Seguros gostaria de parabenizar ao 
Mauro e toda a equipe da Marchan! Tenho certeza de que o trabalho 
realizado com ética, qualidade, assertividade, comprometimento e 
agilidade vai perdurar por muitas outras décadas!”

É uma satisfação contribuir com o registro deste marco de 20 anos 
de muito sucesso da Empresa do meu Amigo Mauro. As Assessorias 
prestam um serviço de grande importância para o Mercado 
Segurador, o qual consiste em auxiliar as Seguradoras na 
capilaridade da operação, na promoção e venda dos seus produtos e 
serviços, no atendimento e capacitação de grande parte dos 
Corretores. E a Marchan Assessoria, que está conosco nesta 
empreitada desde 2012, vem prestando um serviço de altíssimo 
nível, apresentando elevado crescente volume de vendas, além da 
plena satisfação dos Corretores assistidos por ela. O Mauro com seu 
espírito empreendedor, sempre investiu fortemente na qualificação 
da sua Equipe para manter a sua Empresa com alto nível de 
prestação de serviço o que reforça a continuidade da parceria com a 
Seguradora e o mantém sempre apto por novas oportunidades, 
como por exemplo, a representação na carteira de Saúde cuja 
parceria acabamos de firmar. Em nome da Sompo, parabenizo a 
Marchan pela sua belíssima história e conquistas nestes 20 anos e 
acreditamos que os anos vindouros sejam ainda mais auspiciosos. 
Felicidades e Sucesso à Família da Marchan Assessoria!”

João Melo
Superintendente Comercial
Interior SP, Sompo Seguros
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A Suhai Seguradora está representada em todo Brasil, pelos seus mais de 
27 mil corretores; boa parte deles geridos pelas nossas 100 assessorias 
parceiras. Dentre essas assessorias, destacamos no interior de SP, a 
participação da Marchan, uma parceria que completou em setembro 6 
anos, com forte atuação na região de Campinas e cidades próximas. Além 
da parceria, o aumento da produtividade do produto Suhai vem se 
destacando, ano a ano, pelo foco de atuação que a Marchan vem munindo 
sua carteira de corretores, com os benefícios do nosso seguro, benefícios 
estes que vem de encontro com nosso propósito de ajudar o corretor 
identificar no mercado nichos de negócios não explorados pelas 
congêneres. A Suhai sempre foi, é, e continuará sendo uma seguradora 
inovadora, com um produto de ampla aceitação, e com ferramentas de 
MKT digitais, que ajudam o corretor fazer esta conexão num mercado 
ainda tão pouco explorado. Com mais de 98% das motos, 85% dos 
caminhões e 70% dos carros ainda sem seguros, a Marchan, através de 
uma equipe de alta performance, dedicada e empenhada em transmitir 
para sua carteira estes diferenciais, tem nos ajudado a crescer, de forma 
constante e evolutiva, em busca de nosso principal objetivo, que é inverter 
esta curva, permitindo que todo brasileiro possa fazer seguro para seu 
veículo, seja ele uma moto, um carro ou caminhão, de qualquer ano, 
marca ou modelo. Enfim, parabenizamos a Marchan pelos 20 anos de 
história, agradecemos a confiança na parceria, e desejamos que, juntos, 
tenhamos muitas novas conquistas e vitórias.”

Robson Tricarico
Diretor Comercial Suhai
Seguradora

Fernando Soares
Presidente Suhai Seguradora

A Suhai Seguradora é muito grata pela confiança e parceria de 
todas as nossas assessorias ao longo de nossa trajetória de 
sucesso. Dentre elas, agradecemos a Marchan, assessoria que 
acreditou no nosso produto e propósito desde o início de nossa 
operação. Detentora de uma estrutura e equipe qualificadas, 
referenciamos o crescimento evolutivo de sua produção, 
destacando-se entre as 10 maiores assessorias na Cia. Parabéns 
Marchan pelos 20 anos! Agradecemos a confiança e parceria, e 
desejamos mais um ciclo de novas conquistas”
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Trabalho com a assessoria desde sua fundação. A empresa é 
ótima, pois corresponde com a minha expectativa. O atendimento 
tem sido fundamental e a solução dos problemas também. Que 
continuemos com a parceria e cada dia com novos produtos e 
mercados.” 

Adelairton Ferreira Eloi
Diretor regional do Sincor Campinas

Eloiseg Corretora de Seguros

Walther Medea Filho
WMedea Corretora de Seguros

Conheço a história da Marchan, desde o início, enquanto ainda era 
um projeto, mas todos que tomavam conhecimento desse projeto 
tinham uma certeza, de que as chances para dar certo eram muito 
grandes, porque quem estava à frente daquilo tudo eram 
profissionais que tinham como característica, determinação, 
entusiasmo, profissionalismo, honestidade, e acima de tudo, um 
grande respeito pela nossa categoria, os corretores de seguros. 
Assim, passo a passo, foram construindo a sua história, engajando 
outros profissionais, assim como eles, partilhavam de seus ideais, 
buscando crescimento arrojado, solidificando parcerias com 
corretores e seguradoras, mas, contudo, sem abandonarem a sua 
essência e seus valores. Ao longo desses 20 anos, trabalho com a 
Marchan desde o início de suas atividades, e a cada ano que passa 
essa parceria continua se fortalecendo, principalmente em relação 
ao atendimento comercial que tenho, que se traduz em um dos 
melhores profissionais que conheço nesse seguimento, gerando 
credibilidade e confiança que resultam em negócios constantes. 
Enfim, 20 anos de sucesso não é por acaso, é resultado de muito 
trabalho, parabéns a todo time da Marchan, sucesso e perenidade, 
pois fazer negócios é muito bom, e fazer negócios com os amigos é 
melhor ainda.”
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Trabalhamos com a Marchan há 18 anos e, conheço o Mauro 
há mais tempo ainda. Foi montada uma estrutura de apoio ao 
corretor muito eficiente, com atendimentos e respostas 
rápidas. A equipe de atendimento é de ótima qualidade e o 
mais importante, trabalham há bastante tempo na Empresa. 
Não só trabalho com eles, como também eu recomendo.”

Sylvio Brunialti Filho
Brunialti Corretora de Seguros.

Cláudio Naliato
Naliato Corretora de Seguros.

Trabalhamos com a Marchan há 20 anos e temos uma excelente 
parceria. Esta parceria proporcionou à corretora um aumento na 
base de clientes, através de boas seguradoras no leque da 
Marchan, que refletiu em bons produtos oferecidos para nossos 
clientes. Ressalto ainda o nível dos profissionais no quadro da 
Marchan, profissionais e amigos, que nos dá segurança nas 
tratativas. Esta relação vem sendo fortalecida “dia a dia”, e 
trabalhamos para que seja duradoura. Como ponto forte, o 
atendimento (enquanto em muitas seguradoras se canaliza o 
atendimento para o chat/call center, onde tudo é difícil de 
resolver), na Marchan é tudo ágil, pois sabemos quem nos 
atende, tornando as tratativas rápidas.” 



Inovação
Sempre à frente das inovações e para fechar com chave de
ouro esse ciclo de 20 anos de sucesso, a Marchan iniciará 2021
com a revitalização de seu logotipo e de toda a sua identidade visual.
Será o incício de muitos outros anos de grande destaque,
valiosas parcerias e realizações.
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Marchan Assessoria de Seguros

Rua Pedro de Magalhães, 122, Cambuí, Campinas – SP
(19) 3251-3938  (19) 99684-7360

www.marchan.com.br

@marchanassessoria

E-book desenvolvido em parceria com:

Responsável Técnico: Francisco Galiza

www.ratingseguros.com.br

Marchan Assessoria de Seguros
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