Multiplus Fidelidade firma parceria com a Icatu Seguros
O Multiplus Fidelidade acaba de ganhar mais uma parceira para a sua rede de coalizão: a Icatu
Seguros - empresa especializada em seguros de Vida, Previdência, Capitalização, Fundos de Pensão
e Administração de Recursos. O acordo terá início a partir do segundo semestre deste ano e, a
princípio, valerá para o segmento de Seguro de Vida. A ideia é estender a parceria ao longo dos
próximos anos aos demais produtos e serviços oferecidos pela seguradora, incluindo Previdência e
Capitalização.
A mecânica de pontuação é simples. Cada R$ 1,00 gasto na aquisição de um seguro de vida na
Icatu Seguros equivale a um ponto Multiplus. Além de serem trocados por produtos da
seguradora, os pontos acumulados também podem ser resgatados por prêmios em todos os
outros parceiros da rede Multiplus Fidelidade. É uma infinidade de opções, que vão desde
passagens aéreas até serviços de telefonia, assinaturas de revistas, livros, CDs e DVDs, além de
outros produtos e serviços disponíveis no site www.multiplusfidelidade.com.br. Para participar e
usufruir dos benefícios, o consumidor precisa acessar a opção “cadastra-se” no mesmo site.
A Icatu Seguros está presente no mercado há vinte anos e teve origem no Grupo Icatu, que é
sinônimo de experiência e solidez no mercado financeiro e segurador do Brasil. Hoje, conta com
cerca de 3,2 milhões de clientes, mais de 30 parceiros comerciais e nove mil empresas clientes.
Com isso, a seguradora figura no topo dos mais importantes rankings financeiros nacionais.
Segundo Eduardo Gouveia, presidente do Multiplus Fidelidade, a chegada da Icatu Seguros para a
rede de coalizão reforça a constante preocupação em oferecer possibilidades variadas no acúmulo
e resgate de pontos. “A Icatu é a nossa primeira parceria no mercado segurador. Com certeza será
uma aliança que renderá bons resultados, tanto para a empresa como para os clientes”, comenta.
Para José Eduardo Vaz Guimarães, Vice-Presidente SP da Icatu Seguros, a parceria é um marco,
pois está alinhada com os valores que a empresa acredita de estabelecer com os clientes e
parceiros relações de longo prazo e construir lealdade e fidelidade. “Além disso, a parceria nos
possibilitará oferecer a nossa ampla e diferenciada gama de produtos a bases segmentadas, já que
a Icatu Seguros tem expertise para trabalhar com diversos públicos, do varejo ao alta renda, de
forma customizada. É total a nossa convergência” - complementa.
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