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500 convidados 
lotam o Jockey 
Club para 
homenagear as 
personalidades 
do setor

O “Oscar do Seguro”, reconhecido como a maior 
premiação do mercado de seguros, foi entregue a 

23 profissionais, empresas e entidades

Destaques 
2011/2012



APSA CORRETORA
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
CAPEMISA SEGURADORA
CLASSIC SEGUROS
CNSEG
FUNENSEG
ICATU SEGUROS
MONDIAL ASSISTANCE
OMINT
PORTO SEGURO
PRUDENTIAL 
QUALICORP
SEGURADORA LÍDER
SULACAP
SINAF
TOKIO MARINE
UNIMED-RIO

A diretoria do CVG-RJ 
agradece aos patrocinadores 
dos Destaques 2011/2012



3

   

Rio 2012
Revista do Clube Vida em Grupo 

do Rio de Janeiro (CVG-RJ)

Rua da Quitanda, 159, 12°Andar, Centro, RJ, CEP: 
20091-005 Fone /Fax: (21) 2203-0393. HomePage: 

www.cvgrj.com.br 
Escaninho número 5 – Confederação Nacional das 

Seguradoras – CNSeg
Homepage: www.cvgrj.com.br 

Escaninho número 5 - Confederação Nacional das 
Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e 
Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg.

    
Órgão de Utilidade Pública estadUal, 

decreto-lei no 1.408, de 08/12/88. Órgão de Utilidade 
Pública MUniciPal, decreto no. 1.599, de 27/08/90. 

DIRETORIA GERAL
DIRETORIA PRINCIPAL 

Presidência
Danilo de Souza Sobreira

Vice-presidência
Anselmo Abrantes Fortuna

Diretor Social
Marcello Teixeira de Hollanda

Diretor de Seguros
Carlos Ivo de Jesus Gonçalves

Diretor Tesoureiro
Gilberto Villela

 
ASSESSORES DA PRESIDÊNCIA:

Laerte Tavares, Oscar Formichella, Marcos Acildo 
Ferreira, Albano Costa Gonçalves, Alexandre 
Petroni Vilardi e Carlos Alberto Lens Protásio

 
DIRETORES ADJUNTOS:

 Vice-presidência
Wellington de Souza Costa e José Paulo Gils

Financeiro
Fausto José Toneloto e Marineu Reis Santa Izabel

Social
Carlos Marcos Salgado e Aline Motta

Seguros
Paulo César Tercero e Marco Antônio Batista

 
CONSELHO CONSULTIVO:

 Presidente
Octávio Colbert Perisse

Secretário
Hilvelar Cunta

 
COMISSÃO FISCAL

 Sinaf Seguros; Bradesco Vida e Previdência; 
SulAmérica; Classic Seguros Adm. e Assessoria 
Ltda; Escola Nacional de Seguros – FUNENSEG

 
PRESIDENTE DA COMISSÃO FISCAL

Mário Rocha – Bradesco Vida e Previdência
 

REPRESENTANTE FISCAL
Hélio Loreno – Classic Seguros
    Pedro Bulcão – Sinaf Seguros

Coordenação editorial: VTN Comunicação Ltda
Jornalista Responsável/Editora: Vania Absalão 

(Mtb 13.702) Tel: (21) 2215-6074; Celular (21) 
9966-3089 e-mail: vtncomunicacao@br.inter.
net Colaboram nesta edição: Reportagem: 
Vania Absalão/ Jorge Clapp/Juliana Araújo; 
Fotos: Stúdio Léo Serpa /Dalvino; Apoio 

administrativo: Mayla Rolim; Diagramação: 
Sylvio Marinho; Impressão: WalPrint; 
Distribuição Gratuita; Tiragem: 2.500

Editorial

N esta 36ª edição homenageamos com o “Oscar de Seguros” 
pessoas e organizações que contribuíram para o desenvol-
vimento dos Seguros de Pessoas.

Foi com muita honra que recebemos cerca de 500 convidados, 
o que nos leva a crer que o CVG-RJ vem cumprindo a sua missão 
de transmitir conhecimento e formar mão de obra qualificada 
para o segmento a contento.

Nossa diretoria tem consciência do importante papel que lhes 
foi reservado para contribuir com inteligência e dedicação a esta 
obra maravilhosa que foi iniciada por nossos bravos fundadores 
há 46 anos.

Agradecemos as nossas beneméritas, sócios, entidades parcei-
ras, seguradores e corretores que estão prestando o seu apoio 
para que possamos cumprir com êxito as metas estabelecidas.

Olhando para o futuro o CVG-RJ ainda tem muito a contribuir. 
Sabemos disso e são nestes momentos especiais onde distingui-
mos com nossas homenagens personalidades que se destacaram 
no trabalho em prol do Seguros de Pessoas, que reforçamos os 
nossos compromissos de levar adiante esta bandeira que nos é 
muito grata.

Em nome da nossa diretoria, agradecemos a todos os homena-
geados, nossas beneméritas, personalidades do setor, convidados 
e amigos, que estão ao nosso lado ajudando a construir um CVG 
cada vez melhor para os nossos associados e para o nosso mercado. 

Aproveitamos a oportunidade para desejar a todos um Feliz 
Natal e um Ano Novo de Saúde, Paz e Sucesso.

Danilo de Souza Sobreira
Presidente CVG-rJ
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CVG-RJ 
celebra 
 
do ano
Destaques

“Coral Segure sua Nota” abriu 
o evento com o Hino Nacional. 
Composto por 16 integrantes, 
profissionais da CNSeg, 
Seguradora Líder - DPVAT, 
FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde 
e FenaCap, o grupo foi regido 
pelos maestros Filipe de Matos 
Rocha e Ronaldo Cotrim.
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Cerca de 500 convidados prestigiaram os 23 premiados
A 36ª edição da festa dos Destaques 2011-2012 do Clu-

be Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) reuniu cer-
ca de 500 convidados no Jockey Club Brasileiro, no dia 
27/09. Após a execução do hino nacional pelo coral “Se-
gure sua Nota”, composto por funcionários da CNSeg, 
Federações associadas e Seguradora Líder, os convida-
dos assistiram à premiação de 23 profissionais, empresas 
e entidades do setor.

Em sua mensagem de abertura do evento, o presiden-
te do CVG-RJ, Danilo de Souza Sobreira, deu o tom de 
incentivo à indústria de seguros e às personalidades que 
promovem o seu desenvolvimento. Ele apresentou tam-
bém dados estatísticos que revelam ótimas perspectivas 
para o segmento:

“Segundo dados da Susep, somente os Seguros de Pes-
soas registraram um incremento de 11,8% nos sete primei-
ros meses deste ano, com receita de R$ 11,2 bilhões. Os 
Seguros de Vida tiveram um crescimento de 2,7% (R$ 4,8 
bilhões em prêmios). Já os Seguros de Acidentes Pessoais 
cresceram 8% (2,2 bilhões). O destaque dessa carteira ficou 
para o Seguro Prestamista, com a receita de R$ 3 bilhões e 
alta de 21,6%. A nossa responsabilidade é imensa, mas é 
proporcional ao entusiasmo e perspicácia em abraçar este 
projeto pioneiro do CVG-RJ, que completou 46 anos de 

existência em junho deste ano”, revelou Sobreira.
O presidente prestou uma homenagem aos integran-

tes do setor falecidos em 2012, que deixaram um legado 
para todos os profissionais que atuam no mercado. São 
eles: Almerindo Caldas, Walter Gaspar, João Leopoldo 
Bracco de Lima, Leôncio Arruda e Jayme Menezes. 

Os profissionais que no passado venceram o desafio 
de levar a bandeira do CVG com empenho e dedicação 
também foram lembrados pelo presidente, “pois contri-
buíram para que a entidade atingisse o patamar atual”.

Em mensagem direcionada às beneméritas da enti-
dade, Sobreira destacou que “elas são a razão de ser da 
nossa existência. Sem elas, não seria possível a realização 
deste evento, nem tampouco de toda agenda de eventos 
técnicos, profissionalizantes e sociais que levamos a cabo 
no decorrer de um ano de gestão. Para se ter uma ideia, 
de agosto de 2011, quando tomamos posse, até junho de 
2012 realizamos um evento a cada 18 dias. A meta agora 
é realizar um evento a cada 15 dias”, informou.

Para isso, “contamos com uma diretoria compromis-
sada com os objetivos propostos e com os nossos conse-
lheiros, que sempre estiveram atentos ao caminho que 
estamos trilhando oferecendo apoio, sugestões e até um 
puxão de orelha, quando necessário”, concluiu.

CVG-RJ 
celebra 
 
do ano

Banda Terra Molhada anima a festa. Os sucessos dos Beatles contagiou os convidados e lotou a pista de dança. A 
banda é reconhecida internacionalmente como um dos melhores covers pelos especialistas e fãs do mundo inteiro
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Seguradora do Ano: Bradesco Vida e Previdência
Homem de Seguro do Ano: José Augusto da Costa Tatagiba – CAPEMISA

Mulher de Seguro do Ano: Aparecida Lopes  – Bradesco Vida e Previdência
Personalidade Empresarial: Eugenio Liberatori Velasques  – Bradesco Seguros

Entidade Institucional: Fundação Escola Nacional de Seguros – FUNENSEG
Entidade Internacional: Associação Internacional de Direitos de Seguros – AIDA

DEStAquES EM PRODutOS
Propaganda & Marketing: Seguradora Líder

Melhor Produto Premium de Saúde – Omint Serviços de Saúde Ltda.
Vida: Vida Mais Simples – Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

Acidentes Pessoais: Zurich Proteção Estendida – Zurich Seguros
Case de Sucesso: Condolar – Corretora de Seguros Apsa S.A.

Previdência Privada Complementar: Minha Aposentadoria – ICATU Seguros
Assistência 24 horas: Mondial Serviços Ltda.

DEStAquES 
Corretora de Seguros: Qualicorp Soluções em Saúde 
Gerente de Vendas: Helena Alves Leite – PREVISUL 

Gerente Comercial: Fábio Lessa – CAPEMISA
Seguradora de Vida Individual: Prudential do Brasil Seguros de Vida

Seguradora de Vida Coletiva: Tokio Marine Seguradora S.A.
Previdência Privada Complementar: SulAmérica Previdência

Profissional de Capitalização: Cesar Tadeu Domingues – SULACAP
Profissional de Saúde Suplementar: Ricardo Escórcio – uNIMED RIO

  
Incentivo na Comercialização de Seguros de Pessoas: ACONSEG-RJ

Responsabilidade Social: Sustentabilidade em Seguros – CNseg (Confederação Nacional 
de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização) 

CONHEçA tODOS 
OS PREMIADOS
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Seguradora do Ano

Bradesco Vida 
e Previdência

A Bradesco Vida e Previdência foi eleita a “Se-
guradora do Ano” na 36ª edição do Oscar do Segu-
ro. Atuando no mercado brasileiro há mais de 30 
anos, a empresa é pioneira e líder desse segmento.

As razões que levaram a Bradesco Vida e Previ-
dência a ser apontada como o “Destaque do Ano”, em 
voto direto de associados do CVG-RJ e lideranças do 
mercado, têm como pilar principal o fato de a compa-
nhia proteger um universo de mais de 25 milhões de 
pessoas, entre participantes de planos de previdência 
e segurados.  Isso significa que, de cada grupo de oito 
cidadãos brasileiros, de todas as idades, um é cliente 
dessa empresa. “É com muito orgulho que conquis-
tamos essa premiação”, afirmou o superintendente 
Executivo da companhia, Marcelo Alonso, que subiu 

ao palco para receber o “Oscar do Seguro”.
Segundo ele, o prêmio se reveste de maior im-

portância pelo fato de ser organizado por uma 
entidade com a história do CVG-RJ. “O Clube é 
muito respeitado por vir difundindo a cultura do 
seguro há muitos anos e por trabalhar em prol da 
união do mercado”, salientou.

Ele acentuou ainda que, para a Bradesco Vida 
e Previdência, conquistar o “Oscar do Seguro” re-
presenta obter o reconhecimento do mercado ao 
trabalho desenvolvido pela companhia.

Especializada na elaboração, implantação e 
administração de Planos de Previdência Comple-
mentar e de Seguros de Vida, a companhia tem 
como compromisso promover soluções de quali-
dade no planejamento financeiro de seus clientes, 
atuar com ética e responsabilidade social, e valori-
zar clientes, colaboradores e acionistas.

Até junho apresentou faturamento de mais de 
R$ 11, 7 bilhões, evolução de 23% em relação ao 
mesmo período do ano passado.

Da esquerda para direita: Anselmo Abrantes e Marcello Hollanda (CVG-RJ), Marcelo Alonso 
(Bradesco Vida e Previdência) e Danilo Sobreira, presidente do CVG-RJ
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Homem de Seguro do Ano

José Augusto da Costa 
tatagiba (CAPEMISA)

Eleito “Homem de Seguro do Ano” pelos associados 
do CVG-RJ, o presidente da Capemisa, José Augusto da 
Costa tatagiba, vê o mercado de seguros como uma das 
joias da coroa no cenário atual da economia brasileira. 
Segundo ele, os executivos do mercado têm bons moti-
vos para apostar em dias ainda melhores a curto e médio 
prazos. “Este é um mercado maravilhoso, que oferece 
muitas oportunidades”, afirmou o executivo pouco antes 
de receber o troféu “Oscar do Seguro”.

Segundo José Augusto tatagiba, é notável o cresci-
mento físico da indústria do seguro, a reboque do pro-
cesso de ascensão social das camadas mais pobres da po-
pulação. “um universo de 40 ou 50 milhões de brasileiros 
atingiram outro patamar na escala social. É um contin-

gente enorme de consumidores potenciais do 
seguro”, acrescentou.

Na visão dele, o microsseguro, que acaba de ser regu-
lamentado pela Susep, será diretamente favorecido por 
esse novo quadro. Não por acaso, a Capemisa já estuda 
como irá explorar esse novo nicho do mercado. “Vamos 
operar com microsseguro, sem dúvida”, acentuou o pre-
sidente do grupo.

tatagiba antecipou que a Capemisa pretende marcar 
presença tanto na área de pessoas quanto em ramos ele-
mentares, embora ele entenda que a regulamentação do 
microsseguro ficou “um tom acima” do que era esperado 
pelo mercado, com uma dose de exigência muito forte.

Ainda assim, ele assegura que o grupo não abrirá mão 
de aproveitar essa janela de oportunidade. “temos pela 
frente um mercado imenso e promissor”, comentou.

Sobre a premiação, José Augusto tatagiba disse que fi-
cou muito feliz, principalmente pelo fato de ser um evento 
organizado por entidade com a história do CVG-RJ. “Agra-
deço ao Danilo Sobreira e a toda a sua diretoria, cujo traba-
lho é alvo de muitos elogios no mercado. Este clube é muito 
tradicional e reconhecido nacionalmente. O que aqui se faz 
logo ganha repercussão em todo o país. Isso torna ainda 
mais significativa esta premiação”, observou.

Da esquerda para direita: Danilo Sobreira, presidente do CVG-RJ, José Augusto da Costa Tatagiba presidente da CAPEMISA e 
Marcello Hollanda (CVG-RJ)
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Mulher de Seguro do Ano: 

Aparecida Lopes 
(Bradesco Vida e Previdência)

Da esquerda para 
direita: Fausto 
José Toneloto 
(CVG-RJ), 
Aparecida Lopes 
(Bradesco Vida 
e Previdência) 
e Aline Motta 
(CVG-RJ)

A presença feminina é cada vez mais marcante no 
mercado de seguros. E as aguerridas profissionais que 
integram esse elenco tiveram e têm contribuição decisiva 
no desempenho do setor acumulado nos últimos anos, 
com crescimento médio anual na faixa de 20%.

Então, nada mais justo do que a premiação para a 
“Mulher de Seguro do Ano”. Nesta edição do “Oscar do 
Seguro” a agraciada foi Aparecida Lopes, superintenden-
te Executiva da Bradesco Vida e Previdência e diretora 
do Multipensions Bradesco – Fundo Multipatrocinado 
de Previdência Complementar.

Graduada em Economia e pós-graduada em Engenha-
ria Econômica pela Faculdade de Economia e Adminis-
tração de São Paulo, a executiva pertence ao quadro de 

profissionais da Organização Bradesco há mais de nove 
anos na Área técnica Atuarial de Vida e Previdência. 
“Estou feliz, muito feliz”, comemorou a executiva.

Aparecida Lopes aproveitou a ocasião para elogiar o 
trabalho desenvolvido pelo CVG-RJ em prol do desen-
volvimento dos seguros de pessoas no mercado brasilei-
ro. Ela revelou que o clube contribuiu bastante no proces-
so que a fez aprender a “gostar muito do seguro de vida”.

A executiva da Bradesco acentuou ainda que é muito 
importante haver uma sinergia maior entre profissionais 
de diferentes funções, mas que atuam no segmento de 
vida. “Daí a importância do CVG. Pois, independente-
mente de ser homem ou mulher, o profissional fica bem 
mais motivado quando tem a oportunidade de ter ao seu 
dispor esse elo de ligação que representa o clube, do qual 
sou forte admiradora”, observou.  

Para ela, as perspectivas de manutenção da forte ten-
dência de crescimento do mercado nos próximos anos 
também aumenta a relevância do papel desempenhado 
pela entidade.
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tido como um dos maiores especialistas em microsse-
guros do mercado brasileiro, Eugênio Velasques é diretor 
da Bradesco Seguros e presidente da Comissão de Micros-
seguros e de Seguros Populares da Confederação Nacional 
das Seguradoras (CNSeg). Pelo trabalho desenvolvido no 
Brasil e até mesmo no exterior nos últimos anos em prol 
do desenvolvimento desse nicho de mercado que atende-
rá às camadas mais pobres da população, ele foi eleito des-
taque na categoria “Personalidade Empresarial”.

Ao receber o troféu “Oscar do Seguro”, ele acentuou que, 
embora toda premiação seja motivo de “orgulho e alegria”, 
o mais importante é refletir sobre o que trouxe esse reconhe-
cimento. “Fiz isso e conclui que, na verdade, esse prêmio 
é  um reconhecimento da instituição que represento e do 
grupo de pessoas que trabalha comigo”, frisou.

Segundo ele, o microsseguro – que acaba de 
ser regulamentado pela Susep – já é uma rea-

lidade, com muitos grupos prontos para lançar as pri-
meiras coberturas muito em breve. “Para a Bradesco, por 
exemplo, esse é um segmento estratégico”, acrescentou.

Velasques observou ainda que o CVG tem um papel 
relevante a cumprir, colaborando na defesa e dissemina-
ção do Seguro de Vida, através de cursos, palestras e ou-
tros eventos. “Esta é uma instituição emblemática para o 
mercado de seguros”, afirmou.

Eugenio Velasques é formado em Engenharia Mecânica, 
pós-graduado em Marketing e em Seguros e MBA Executi-
vo em Administração de Empresas. É, também, represen-
tante da Bradesco Seguros e Previdência na área de Micros-
seguros, sendo o expositor deste assunto em palestras, no 
Brasil, nos EuA e na Europa. É membro da Microinsurance 
Network, sendo o primeiro brasileiro a participar deste se-
leto grupo, representando a Bradesco Seguros e Previdência 
no segmento de Distribuição/Vendas.

Personalidade Empresarial

Eugenio Liberatori Velasques (Bradesco Seguros)

Da esquerda para 
direita: Hilvelar 
Cunta (CVG-
RJ), Eugênio 
Velasques 
(Bradesco 
Seguros) e Hugo 
Pires (CVG-RJ)
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Entidade Institucional

Escola Nacional de Seguros 
– FuNENSEG

Eleita “Destaque do Ano” na categoria “Entidade 
Institucional”, a Escola Nacional de Seguros está com-
pletando 41 anos de grandes serviços prestados ao mer-
cado de seguros. 

O troféu “Oscar do Seguro” foi entregue ao superin-
tendente comercial da Escola, Henrique Berardinelli, 
que falou da importância do trabalho realizado pela 
instituição no processo de desenvolvimento do merca-
do brasileiro. “Precisamos de profissionais qualificados 
para trabalhar nesse mercado, que passa por mudanças 
regulatórias. E esse trabalho de formação e atualização 
cabe à Escola Nacional de Seguros, cuja diretoria, pro-
fessores e corpo técnico se esforçam ao máximo para 
cumprir essa missão com sucesso”, observou.

Berardinelli lembrou que, desde a sua fundação, em 
1971, a Escola Nacional de Seguros vem cumprindo 
a missão de difundir o ensino, a pesquisa e o conhe-
cimento em seguros. “A instituição atende às necessi-
dades dos profissionais brasileiros através da educação 
continuada, ajudando-os a enfrentar um mercado com 
forte competitividade”, assinalou.

Nesse contexto, ao longo das últimas quatro déca-
das, a instituição contribuiu com o desenvolvimento da 
indústria do seguro ao oferecer programas educacio-
nais, apoio a pesquisas técnicas, publicar vasta gama de 
títulos e promover eventos. Nesse período, também se 
notabilizou pela troca de experiências com instituições 
de ensino do Brasil e exterior, através de convênios de 
cooperação técnica.

Em 2005, a entidade obteve parecer favorável do Mi-
nistério da Educação (MEC) para ministrar, no Rio de 
Janeiro, o Curso Superior de Administração com Linha 
de Formação em Seguros e Previdência, o primeiro do 
país com essas características. 

Em 2009, foi a vez da unidade Regional São Paulo 
oferecer esse curso. Assim, a Escola confirmou seu com-
prometimento com a alta qualificação de profissionais 
para um setor que vem se tornando cada vez mais com-
plexo.

Atualmente, a Escola Nacional de Seguros está esta-
belecida em 14 cidades. Além disso, mantém parcerias 
que a ajudam a alcançar cerca de 340 outras localidades.

O curso para habilitação de corretores de seguros 
continua sendo o mais procurado. 

Henrique Berardinelli, superintendente 
comercial da Funenseg
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Entidade Internacional

Associação Internacional de 
Direitos de Seguros  – AIDA

O presidente do Conselho Delibera-
tivo da AIDA, Ricardo Bechara Santos, 
representou a instituição no evento e 
recebeu das mãos de Anselmo Abran-
tes, vice-presidente do CVG-RJ e Jair 
Carvalho, presidente do CVG-ES, o 
prêmio Destaques - Entidade Interna-
cional. A entidade se destacou pelo tra-
balho voluntário que desenvolve em 
prol do mercado segurador.

“Nós estamos honrados com o re-
cebimento da premiação, pois é o re-
conhecimento de um trabalho de lon-
ga data, diga-se, voluntário, sem fins 
lucrativos, acadêmico, com doação de 
tempo e conhecimento de seus direto-
res, conselheiros e associados, sempre 

direcionados ao Direito do 
Seguro com vistas ao seu 

melhor aperfeiçoamento”.
Segundo Márcio Malfatti, dire-

tor-presidente da AIDA os trabalhos 
de grupos de estudo, os seminários, 
participações legislativas e con-
gressos sobre seguro, resseguro e 
previdência com discussões atuais, 
amplas e de interesse da atividade 
foram fatores condicionantes para 
que a associação fosse qualificada a 
receber a homenagem.

A AIDA foi fundada em Roma, 
pelo jurista italiano Antígono Do-
nati nos idos de 1960, e está presen-
te em mais de setenta países. No 
Brasil, onde atua há mais de meio 
século, possui mais de uma dezena 
de grupos de estudo dos mais va-
riados temas. 

Da esquerda para direita: Jair Carvalho, presidente do CVG-ES, 
Ricardo Bechara (AIDA) e Anselmo Abrantes (CVG-RJ)

Flash
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Propaganda & Marketing

Seguradora Líder DPVAt
O destaque do ano na categoria “Propaganda & Ma-

rketing”, nesta 36ª edição do “Oscar do Seguro”, foi a 
Seguradora Líder DPVAt , que vem divulgando impor-
tante campanha de conscientização e de orientação para 
toda a população brasileira. A premiação emocionou o 
presidente da seguradora, Ricardo Xavier, que subiu ao 
palco para receber o troféu. “Este é o nosso primeiro prê-
mio. E é muito importante pelo que representa o Oscar 
do Seguro”, frisou o executivo.

Segundo ele, o investimento feito pela seguradora 
obedeceu a um processo evolutivo que já dura três anos. 
Primeiro, foi feita uma campanha de apresentação do 
seguro para a sociedade. Depois, o foco foi direcionado 
para os benefícios. A terceira etapa trata da conscienti-
zação e da segurança no trânsito, esclarecendo direitos e 
destacando a facilidade de acesso ao seguro.

Os efeitos têm sido bastante positivos, atingindo não 
apenas a sociedade, mas também os poderes Legislativo 
e Judiciário.

Ricardo Xavier destacou ainda o papel desempenhado 
pelo CVG-RJ, classificado por ele como “um importante 
fórum de debates” do mercado de seguros. Para Xavier, o 
clube representa todos os segmentos do mercado e é reco-

nhecido por seu valor e capacidade de agrupar pessoas.
A Seguradora Líder DPVAt está entre as “caçulas” do 

mercado. A empresa nasceu em janeiro de 2008, com a fi-
nalidade de administrar um dos produtos que mais se des-
tacam pela sua forte função social no mercado brasileiro, o 
seguro obrigatório de veículos automotores (DPVAt).

Esse seguro de cunho social foi criado em 1974 para 
amparar as vítimas de acidentes de trânsito em todo o 
Brasil. Hoje, qualquer cidadão está coberto, mesmo se 
o responsável pelo acidente que causou o dano não seja 
identificado ou ainda se o seguro não tiver sido pago.

A companhia, como líder dos Consórcios do Seguro 
DPVAt, representando 73 das maiores seguradoras do 
mercado, paga, atualmente, cerca de duas mil indeni-
zações por dia, o que representa uma média de 83 de-
sembolsos a cada hora ou ainda 1,4 indenização a cada 
minuto.

A Seguradora Líder, ciente de sua responsabilidade 
social, disponibiliza para a sociedade mais de 2.600 pon-
tos de atendimento em todo o Brasil.

Antes de receber o prêmio, Ricardo Xavier, exibiu para 
a plateia a campanha publicitária que tornou a Segurado-
ra Líder DPVAt um dos destaques do mercado em 2011.

Da esquerda 
para direita: 
Wellington Costa 
(CVG-RJ), Aline 
Motta (CVG-
RJ), Ricardo 
Xavier, diretor-
presidente da 
Seguradora 
Líder e Danilo 
Sobreira, 
presidente do 
CVG-RJ
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A Omint Serviços de Saúde 
Ltda. foi a grande vencedora na 
categoria Saúde, com o produto 
Pequena e Média Empresa. Criada 
em 1967 na Argentina, a empresa 
se estabeleceu no Brasil em 28 de 
outubro de 1980, após uma análise 
detalhada feita por seus fundado-
res sobre o mercado brasileiro. Ao 
iniciar suas atividades no dia de 
São Judas tadeu, o santo famoso 
por atender os fiéis em graças con-
sideradas impossíveis, a Omint 
Brasil, que hoje tem 400 funcioná-
rios no país, trouxe renovação ao 
conceito de assistência médica.

Para José Luiz Florippes Jr., ge-
rente regional da Omint, a empresa 
apresenta uma marca bem estabe-
lecida no mercado paulista e, ape-
sar de ter filial no Rio há 20 anos, a 

atuação fora de São Pau-
lo ainda era pequena.

“Esta premiação nos dá visibili-
dade no mercado carioca. A empre-
sa saiu de duas mil vidas há dois 
anos e hoje somamos 13 mil vidas 
de clientes. A tendência é aumen-
tar com o crescimento da economia 
fluminense”, diz Florippes.

A Omint trabalha com um pro-
duto diferenciado, que prevê co-
bertura para miopia sem limite de 
grau, cirurgia plástica e estética, 
em rede hospitalar diferenciada, 
com oferta de quartos VIPs nos 
grandes hospitais do Rio, sendo 
que o cliente ainda pode ser aten-
dido nos hospitais paulistas. A 
empresa oferece ainda cobertura 
internacional em 70 países sem 
custo adicional. 

“trata-se de um produto dife-
renciado, bem diferente do que é 
comercializado no mercado hoje”, 
afirma Florippes.

Saúde

Pequena e Média Empresa  
(Omint Serviços de Saúde Ltda.)

Da esquerda para direita: Aline Motta (CVG-RJ), José Luiz Florippes Junior  
(Omint), Cícero de Souza (Omint) e Marcello Hollanda (CVG-RJ)

Flash
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Vida

Vida Mais Simples – 
(Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais)

A Porto Seguro é uma das maiores empresas do se-
tor, que historicamente se notabilizou por forte atuação 
nos ramos elementares, particularmente no segmento de 
automóveis. Mais recentemente, o grupo passou a diver-
sificar mais o foco de sua atuação e, em pouco tempo, já 
colhe bons resultados.

Assim, o Porto Seguro Vida Mais Simples - produto 
desenvolvido pela seguradora nessa nova etapa de sua 
jornada - acabou sendo eleito o “Destaque do Ano” na 
categoria “Vida”.

O troféu “Oscar do Seguro” foi recebido pelo supe-
rintendente de Vida e Previdência da Porto Seguro, Silas 
Kasahaya, que comemorou o feito agradecendo o apoio 
recebido de sua equipe e dos corretores de seguros que 
trabalham com a companhia. “Agradeço muito aos cor-

retores – nosso principal canal de comercialização - e 
também a toda minha equipe, que realizaram um forte 
trabalho em prol do sucesso desse produto”, assinalou 
o executivo.

Silas Kasahaya ficou impressionado como tamanho 
do evento realizado pelo CVG-RJ para a solenidade da 
entrega da premiação. “É uma linda festa. A diretoria do 
clube merece ser parabenizada pelo belo trabalho reali-
zado”, assinalou.

Segundo a seguradora, o Porto Seguro Vida Mais Sim-
ples é um Seguro de Vida sem burocracia, com coberturas 
básicas, mas que oferece diversas vantagens. A companhia 
destaca entre essas vantagens o auxílio em despesas sim-
ples do dia a dia, além do pagamento de seguro adicional 
para os beneficiários no ato da indenização.

Da esquerda 
para direita: 
Marcos 
Salgado 
(CVG-
RJ), Silas 
Kasahaya 
(Porto 
Seguro Cia. 
de Seguros 
Gerais) e 
Gilberto 
Villela 
(CVG-RJ)
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Acidentes Pessoais

Zurich Proteção Estendida – (Zurich Seguros)
Na categoria “Produto de Acidentes Pessoais”, o eleito 

foi a Zurich Proteção Estendida. Coube ao diretor Comer-
cial da seguradora, Alfeo Marchi Grillo Junior, receber o 
troféu “Oscar do Seguro”. 

O produto premiado traz uma proposta inovadora, 
pois foi desenvolvido pensando na tranquilidade do 
cliente segurado e de sua família nos momentos mais di-
fíceis da vida. 

De acordo com a empresa, a ideia é atender ao segura-
do que, atingindo certa idade, começa a ficar preocupado 
com a possibilidade de perda de pessoas queridas e ain-
da com a burocracia e as despesas associadas ao funeral. 

Nesses momentos, a família que conta com a pro-
teção do Zurich Proteção Estendida, pode, a partir 
de um simples telefonema, acionar um profissional 
para resolver as preocupações com as formalida-
des, realização e custeio, organizando todos os de-
talhes desde a liberação dos papéis até o local do 
sepultamento. 

A Zurich explica que esse é o único no mercado que 
possui ampla assistência funeral, em caso de morte na-
tural ou acidental, extensiva à família do segurado ou a 
outras pessoas indicadas por ele como um irmão, primo 
ou até um empregado doméstico. 

Além disso, o Zurich Proteção Estendida 
garante uma proteção financeira para os be-

neficiários do segurado e seu cônjuge em caso de morte 
acidental e invalidez acidental. 

E outra vantagem expressiva, com preços muito aces-
síveis.

O grupo. Fundado em 1872 na Suíça, o Grupo Zurich 
se constitui em uma das maiores e mais sólidas empresas 
de seguros em todo o mundo, com importante presença 
em todos os continentes.

Como um dos líderes globais no segmento de seguros, 
o conglomerado está presente em mais de 170 países. O 
Brasil, mais recentemente, foi guindado ao posto de um 
dos mercados mais visados, por apresentar um elevado 
potencial de crescimento nos próximos anos.

A Zurich ostenta a condição de reunir em sua carteira 
de negócios boa parte das empresas listadas na Fortune’s 
Global 100.

Entre as vantagens competitivas da organização 
constam o amplo espectro de produtos e serviços que 
correspondem às necessidades mais sofisticadas dos 
segmentos onde atuam nossos clientes; o constante in-
tercâmbio de informações entre suas unidades interna-
cionais em busca das soluções mais efetivas para cada 
novo desafio; profissionais altamente qualificados; 
tradição em soluções inovadoras desenhadas especial-
mente para cada cliente; e portfólio balanceado por li-
nhas de negócios e também geograficamente.

Da esquerda 
para direita: 
Octávio 
Perisse, 
Presidente 
do Conselho 
Consultivo 
do CVG-RJ, 
Alfeo Marchi 
Grillo Junior 
(Zurich 
Seguros) 
e Márcio 
Norton 
(Seguradora 
Líder)
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um produto inovador na área de administração de 
condomínios, o Condolar, da Corretora de Seguros Apsa 
S.A., foi eleito o “Case de Sucesso do Destaques 2011-
2012”. Leandro Conde Villar Schneider, gerente da Apsa, 
explica que o Condolar é pioneiro por se tratar de um 
seguro prestamista e de vida para condomínios. Ele ga-
rante cobertura para a conta de condomínio do morador, 
em caso de desemprego, morte e invalidez, com limites 
de valores por um período de até 12 meses.

“Para nós, essa premiação é o reconhecimento de um 
trabalho de muitos anos e, sobretudo, o reconhecimento 
do produto. Nós temos muita satisfação em ser premia-
dos pelo CVG”, afirma Schneider.

Segundo o gerente da Apsa, o produto vem se aperfei-
çoando. um exemplo, segundo ele, refere-se ao limite de 
idade para o segurado. Antes o produto só era vendido 
para clientes com até 65 anos. Schneider explica que hoje 
o Condolar pode ser comercializado para pessoas acima 
dessa idade, porém abrange um período menor, em vez 
de 12 meses, ele cobre até três meses de cota de condo-
mínio.

A Corretora de Seguros APSA S.A. foi criada para 
atender a crescente demanda por seguros no mercado, 
em geral e também dentro do Grupo APSA, presente nos 
estados do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Ceará. 
Assim, a empresa passou a administrar a carteira de segu-
ros dos imóveis e condomínios. Com o desenvolvimento 

do mercado, a Corretora de Seguros APSA se profissio-
nalizou, passou a atuar em novos ramos e a desenvol-
ver produtos específicos para o mercado imobiliário. A 
partir do conhecimento adquirido, buscou parcerias fora 
do Grupo, com foco nas grandes administradoras e imo-
biliárias. Atualmente, a Corretora de Seguros APSA está 
presente em dez estados do Brasil.

Case de Sucesso

Condolar - (Corretora 
de Seguros Apsa S.A.)

Flash

Da esquerda para direita: Laerte Tavares (CAPEMISA), 
Leandro Conde Villar Schneider (Apsa Seguros) e 
Wellington Costa (CVG-RJ)
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Previdência Privada Complementar (Produto)

Minha Aposentadoria – (ICAtu Seguros)
A linha de planos de previdência complementar de-

nominada “Minha Aposentadoria”, da Icatu Seguros, foi 
eleita “Destaque do Ano” na categoria “Produto de Pre-
vidência Privada Complementar”.

Para receber o troféu “Oscar do Seguro” em nome da 
seguradora foi chamado ao palco o superintendente de 
Previdência da Icatu Seguro, Plinio Sales, que agradeceu 
a homenagem e disse que a premiação serve de “incen-
tivo ao trabalho realizado pela equipe da companhia”.

A premiação fez jus a um tipo de produto que visa a 
atender ao cliente que não dispõe de tempo ou conhe-
cimento para acompanhar os diversos indicadores eco-
nômico-financeiros, analisá-los, escolher a carteira de 
investimentos mais indicada para os seus objetivos e 
readequá-la a cada nova fase da vida.

Denominada Life Cycle (Ciclo de Vida), essa modali-
dade de previdência complementar foi criada nos EuA, 
na década de 1990. Nela, ao investidor basta apenas defi-
nir uma data-alvo para a aposentadoria ou início do res-
gate dos recursos e começar a fazer as contribuições.

Para cada data-alvo, há uma carteira de investimentos 
específica, ajustada de forma dinâmica por gestores es-
pecializados, ao longo de todo o período de acumulação.

quanto mais longo for o horizonte de investimento, 
maior será a concentração em ativos de renda variável 
(ações negociadas em Bolsa) e títulos de renda fixa de 
médio e longo prazo, mais voláteis e com maior potencial 
de ganhos que os de curto prazo.

No Brasil, a Icatu Seguros foi a primeira a lançar este 
tipo de fundo, em 2005. Hoje, os planos “Minha Aposen-
tadoria” são encontrados nas versões com data-alvo em 
2020, 2030 e 2040. Assim, segundo Plinio Sales, os planos 
Icatu Seguros Minha Aposentadoria são uma excelente 
opção de investimento em meio ao atual cenário de juros 
baixos.

Perfil. A Icatu Seguros é uma seguradora independente, 
especialista em Seguros de Vida, Previdência e Capitaliza-
ção. Foi a primeira seguradora no Brasil a lançar fundos Life 
Cycle, cuja a alocação dinâmica, permite atender as necessi-
dades dos clientes em diversas fases da vida.

Flash

Da esquerda 
para direita: 
Affonso 
D’Anzicourt 
(Sincor-
RJ), Plinío 
Sales (ICATU 
Seguros), 
Ênio Miraglia 
D’Silveira 
(PrimaVida)
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Flash

Assistência 24 horas

Mondial Serviços Ltda. 
A unidade brasileira do grupo MondialAssistance foi 

eleita o “Destaque do Ano” na categoria “Assistência 24 
Horas”. A premiação é uma consequência direta da deci-
são do conglomerado de direcionar o seu foco de atuação 
para o promissor mercado brasileiro. Não por acaso, o 
Brasil tornou-se a quarta maior operação do grupo em 
todo o mundo e uma referência em excelência operacio-
nal e inovação. Este ano, a unidade brasileira cresceu 18% 
em comparação ao ano passado. 

O troféu “Oscar do Seguro” foi recebido pelo CEO 
da unidade brasileira, Vincent Bleunven, que assumiu o 
cargo em janeiro deste ano. “É com muito orgulho que 
recebemos essa premiação, concedida por uma entidade 
de muita tradição”, afirmou o executivo, acrescentando 
que o prêmio reforça os esforços que a Mondial vem rea-
lizando no sentido de “melhorar a vida dos clientes bra-
sileiros”. 

Líder mundial em Assistência 24 horas e Seguro Via-
gem, a Mondial Assistance chegou ao Brasil em 1996 e, 
desde então, vem investindo forte no mercado local. 

A Mondial foi criada na França, em 1974, e o seu sur-
gimento coincidiu com o desenvolvimento do mercado 
de assistência, que, além do seguro viagem, começou a 
oferecer assistência auto, médica e de repatriação. 

Hoje, o grupo está presente em todos os cinco conti-
nentes e em 28 diferentes países. 

No ano passado, a Mondial ajudou a mais de 18 mi-
lhões de pessoas. Para cumprir essa missão, o grupo con-
ta com mais de 10,9 mil colaboradores e 400 mil presta-
dores de serviços. 

No Brasil, a Mondial opera com 1,5 mil funcionários 

e aproximadamente 14 mil prestadores credenciados e 
aptos a prestar assistência em todo o território nacional.

São inúmeros serviços prestados para cada linha de 
negócios da empresa, como reboque e auxílio mecânico 
para o segmento Auto e eletricista e chaveiro para resi-
dências. 

No segmento viagem, são oito planos de assistência 
diferentes e complementados por vários serviços.

um dos seus principais diferenciais é o aplicativo Direct 
Assist, desenvolvido em 2009, que representou uma revolu-
ção para o processo de acionamento da empresa, trazendo 
facilidade, agilidade e satisfação para o cliente final. 

Da esquerda para direita: José Augusto da Costa Tatagiba, 
presidente da CAPEMISA, Vicent Bleunven, presidente da 
Mondial Assistance e Neival Rodrigues Freitas (FenSeg)
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Corretora de Seguros

qualicorp Soluções em Saúde
A qualicorp Soluções em Saúde está comemorando 

o 15º aniversário de fundação. quase no encerramen-
to de um ano que foi particularmente positivo para 
os negócios da empresa, a qualicorp foi eleita a “Cor-
retora do Ano” e conquistou o Oscar do Seguro na 
36ª edição do mais tradicional prêmio do mercado de 
seguros brasileiro.

A premiação foi festejada em alto estilo pela corretora, 
que levou um grupo de executivos e funcionários para 
prestigiar o evento. O troféu foi recebido pelo diretor Em-
presarial e de Novos Negócios da qualicorp, Bruno Blatt, 
um jovem executivo que já trabalhou em várias grandes 
empresas do setor até aceitar a missão de se unir ao staff 
da corretora líder no segmento de administração de be-

nefícios. “Estamos muito felizes. Esse prêmio reconhece 
o trabalho que estamos realizando para manter a nossa 
empresa no topo desse mercado onde é grande a concor-
rência”, acentuou Blatt.

Ele acrescentou que o fato de o prêmio ter sido con-
cedido por uma entidade que tem a tradição e a história 
do CVG-RJ aumenta ainda mais o orgulho e a alegria dos 
executivos e funcionários da qualicorp. Ainda mais se 
for levado em conta que a eleição ocorreu por voto direto 
dos associados do Clube.

A qualicorp é a maior administradora de benefícios 
do Brasil e proporciona acesso à saúde de qualidade a 
milhões de brasileiros. Fundada em 1997, possui mais de 
1.600 colaboradores, está presente em nível nacional e re-
presenta mais de quatro milhões de clientes.

A empresa atua em dois grandes segmentos de mer-
cado: Grupos de Afinidade e Categorias Profissionais; e 
Corporativo (Empresas e Instituições).

Da esquerda 
para direita: 
Danilo 
Sobreira, 
presidente 
do CVG-RJ, 
Bruno Blatt 
(Qualicorp 
Soluções 
em Saúde) 
e Marcello 
Hollanda 
(CVG-RJ)

Flash
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Gerente de Vendas

Helena Alves Leite (PREVISuL)

Com uma trajetória de 20 anos no mercado de segu-
ros, Helena Alves Leite conquistou o prêmio “Destaques 
2011/2012” na categoria gerente de vendas. A adminis-
tradora de empresas nasceu na cidade do Porto, em Por-
tugal, mas foi no Brasil que iniciou sua carreira profissio-
nal. Após 8 anos na área de estatística e atuária na AIG 
unibanco, Helena ingressou no segmento de benefícios e 
hoje atua na Previsul Seguradora. 

Para Helena Leite, a união entre a satisfação pelo tra-
balho que realiza e a confiança no produto que oferece foi 
fundamental para indicação ao prêmio. “tenho muito pra-
zer no que faço e sou especialista no trabalho que executo. 
Acredito no Seguro de Pessoas e nos benefícios que pro-

porcionam ao cliente. Mais do que um produto, nós ofere-
cemos proteção ao segurado, à família brasileira”, contou.

Embora a premiação seja individual, ela fez questão 
de ressaltar que a láurea recebida também é fruto de um 
esforço coletivo.  “Essa estatueta é um reconhecimento 
que eu divido com os profissionais que tive contato ao 
longo da minha carreira, em especial, com meus corre-
tores que estão sempre buscando a excelência no atendi-
mento aos clientes”, disse Helena.

Sobre os próximos desafios, a especialista em segu-
ro de pessoas destacou a necessidade de uma constante 
adequação as mudanças no setor. “O mercado segurador 
não para de crescer, mas para que o atendimento acom-
panhe essa evolução, além da bagagem profissional, é ne-
cessário reconhecer as demandas e entender as dificulda-
des dos clientes e corretores. Para tanto, sigo estudando 
e avaliando a área de seguros pessoais e a concorrência”.

Da esquerda para direita: David Novloski, vice- presidente do CVG-PR, Helena Alves Leite (Previsul) e Octávio 
Perisse, presidente do Conselho Consultivo do CVG-RJ
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Flash

Gerente Comercial

Fábio Lessa (CAPEMISA)

O mercado de seguros está cada vez mais competitivo, o 
resultado é a presença de empresas mais estruturada. Neste 
cenário, a tecnologia torna-se uma grande aliada para o su-
cesso dessas organizações. Esta é a visão do vencedor da ca-
tegoria “Gerente Comercial do Destaques 2011-2012”, Fábio 
Lessa, Gerente Comercial da Capemisa. 

Para ele, a Capemisa tem investido bastante em tecno-
logia. Ele destaca ainda que um bom gerente comercial 
tem que estar atualizado com essas mudanças e facili-
dades que os avanços tecnológicos podem trazer para o 
mercado de seguros, principalmente, do ponto de vista 
comercial.

“Esse prêmio vem reconhecer o trabalho sólido e estrutu-
rado, realizado há muito tempo. E, sobretudo, enaltecer o es-
forço e a estratégia da Capemisa em realmente fazer diferença 
no mercado segurador”, afirma Lessa.

Para o Gerente Comercial da Capemisa, essa premiação 
é importantíssima por ser como uma cenourinha na frente 
de qualquer profissional de seguros. Ele lembra que está 
no mercado há 10 anos e, quando ainda era um novato, viu 
uma colega ser premiada. A partir daí, atingir esse reco-
nhecimento sempre foi uma perspectiva de Lessa, que bus-
ca a afinidade, a organização, a perseverança e a estratégia, 
em seu dia a dia, ao estruturar projetos.

“Meus números estão alinhados com os números da com-
panhia. O gerente comercial tem que ter, no mínimo, empatia 
com o corretor. É fundamental entender o que esse profissio-

nal precisa, para que os seguros de vida e de pes-
soas tenham destaque dentro da carteira”, resume.

Da esquerda para direita: Lúcio Marques (Previsul), Fábio Lessa 
(CAPEMISA) e Osmar Bertacini, presidente do CVG-SP
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Seguradora de Vida Individual

Prudential do Brasil 
Seguros de Vida

Na categoria Seguradora de Vida Individual foi eleita 
“Destaque do Ano” a Prudential do Brasil, empresa que 
atingiu, em junho, a expressiva marca de R$ 38 bilhões de 
capital segurado no mercado local.

Para a direção da empresa, essa premiação representa 
o reconhecimento ao peculiar modelo de comercialização 
de produtos adotados pela Prudential no Brasil, com foco 
na atuação dos franqueados Life Planner. “Nós investi-
mos muito na qualidade e ficamos felizes com esse re-
conhecimento”, comemorou o vice-presidente Financeiro 
da seguradora, Marcelo Mancini, após receber o troféu 
“Oscar do Seguro”.

Segundo ele, a Prudential aposta no potencial do mer-
cado brasileiro e continuará investindo forte no país. “O 
nosso foco de atuação é direcionado para as classes A e 
B. E temos boas razões para acreditar que esse público 
também aumentará, acompanhando a tendência verifica-
da nas camadas que estão um pouco abaixo na pirâmide 

social”, acrescentou o executivo.
Na visão dele, o fato de o seguro de vida individual 

ainda não ter uma penetração muita alta no Brasil faz au-
mentar ainda mais o potencial desse segmento do merca-
do, que é o principal alvo da Prudential.

A Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. é uma 
subsidiária da Prudential Financial, uma das maiores 
instituições de serviços financeiros do mundo.

Os seguros da Prudential do Brasil são comercializa-
dos pelos Franqueados Life Planner, que atuam ligados 
às 17 Agências e três escritórios da Prudential do Brasil, 
as quais operam nos Estados do Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná.

Em junho de 2012, a Prudential do Brasil chegou próxi-
mo à casa dos R$ 38 bilhões em termos de capital segura-
do em vigor. também em junho de 2012, a Prudential do 
Brasil registrou R$ 169 milhões de prêmios de seguros, o 
que representa um crescimento da ordem de 28% quando 
comparado ao mesmo período de 2011.

A Prudential do Brasil ocupa a 2ª posição no grupo 
de Planos Individuais, sem considerar VGBL, sendo 
a 1ª seguradora independente, com um marketshare 
nacional de 12,9%, de acordo com base da Susep de 
junho de 2012.

Da esquerda 
para direita: 
Armando 
Alcoforado, 
conselheiro 
do CVG-
RJ, Marcelo 
Mancini 
(Prudential 
do Brasil 
Seguradora de 
Vida) e Paulo 
César Tercero 
(CVG-RJ)
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Seguradora de Vida Coletiva

tokio Marine Seguradora S.A.
A tokio Marine está no mercado brasileiro há mais 

de cinco décadas. Controlada pelo grupo tokio Marine 
Holdings, o maior e mais antigo do Japão, a empresa che-
gou ao Brasil em 1959, quando o setor de seguros ainda 
engatinhava no País e era pouquíssimo conhecido da po-
pulação, mesmo entre as camadas de maior poder aquisi-
tivo e nível cultural.

Desde então, a tokio Marine vem se consolidando 
como uma seguradora que tem atuação diversificada, 
com uma carteira de negócios que oferece coberturas 
para diferentes necessidades do consumidor, sejam pes-
soas físicas ou empresas.

Nesta 36ª edição do prêmio “Destaques do Ano”, a se-
guradora foi eleita por ter se destacado na comercializa-
ção de seguros coletivos no ramo vida.

O troféu “Oscar do Seguro” foi recebido pela diretora 
de Seguros de Pessoas da tokio Marine, Nancy Rodri-
gues, que manifestou a satisfação do alto comando da se-
guradora com o reconhecimento ao trabalho realizado no 
país. “É uma grande honra receber esta premiação, uma 
das mais tradicionais do mercado segurador do País”, 
afirma a executiva.

Ela acrescentou que essa homenagem reconhece e va-
loriza os esforços da tokio Marine no processo 
de reformulação do produto Vida, que tem o 

objetivo de oferecer “uma excelente opção ao cliente”.
No início do ano, a tokio Marine reformulou comple-

tamente o produto, que passou a ser chamado de Simples 
Empresa, contemplando duas modalidades: VG – Vida-
em Grupo e AP– Acidentes Pessoais Coletivo. “O Sim-
ples Empresa apresenta novas coberturas e serviços e 
melhorias expressivas no processo operacional. Estamos 
bastante otimistas em relação ao crescimento desta cartei-
ra, especialmente entre as micro e pequenas empresas”, 
assinala Nancy Rodrigues.

Na cerimônia de entrega dos Destaques do Ano do 
CVG-RJ, a tokio Marine foi representada também pelo 
superintendente comercial varejo RJ/ES, Sérgio Brito.

A tokio Marine Seguradora S.A. é controlada pela 
tokio Marine Holdings, o maior e mais antigo conglome-
rado securitário japonês. Fundada em 1879, possui ope-
rações em 39 países e tem sua matriz mundial localizada 
em tóquio, no Japão.

No Brasil desde 1959, a tokio Marine oferece diversas 
modalidades de seguros, como Residencial, Condomí-
nios, Empresarial, Automóveis e Equipamentos, além de 
seguros de Vida e para a área de Construção Civil.

Com sede em São Paulo e 52 Sucursais em todo o País, 
a operação brasileira da tokio Marine representa, atual-
mente, a maior do grupo nos países emergentes.

Da esquerda 
para direita: 
Marcello 
Hollanda 
(CVG-RJ), 
Nancy 
Rodrigues 
(Tokio 
Marine 
Seguradora) 
e Gilberto 
Villela 
(CVG-RJ)
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Previdência Privada Complementar

SulAmérica Previdência

A SulAmérica foi eleita “Destaque do Ano”, na cate-
goria “Previdência Privada” na 36ª edição do “Oscar do 
Seguro”. Para a direção da empresa, esse prêmio é um re-
flexo das diversas iniciativas e investimentos feitos algo 
longo deste ano.

“Para nós da SulAmérica, receber o prêmio “Destaques 
do Ano”  é um reconhecimento da qualidade dos serviços 
prestados”, afirma a diretora técnica de Seguro de Pesso-
as e Previdência da SulAmérica, Carolina de Molla.

Ela observa que a empresa vem investindo constante-
mente na criação de novos produtos e benefícios, assim 
como em treinamentos para o corretor de seguros. “Acre-
ditamos que essa é a melhor forma de fidelizar ainda 
mais os nossos clientes”, justifica.

Carolina de Molla explica ainda que o Rio de Janeiro 
é uma praça extremamente relevante e essencial para os 
negócios da SulAmérica. Até porque a empresa nasceu e 
teve sua história de crescimento construída junto com a 
evolução do estado, que hoje é uma referência mundial. 
“Ser destaque na categoria de Previdência Privada, es-
tando à frente de grandes nomes do mercado, consolida 

ainda mais a posição da SulAmérica nesse setor”, frisa.
um das razões para a premiação da SulAmérica foi 

o investimento feito no desenvolvimento da platafor-
ma virtual “Previdência Sem BláBláBlá”, que tem como 
principal finalidade esclarecer as questões mais comuns 
sobre previdência privada de uma forma simples e clara.  
Esse site pode ser acessado pelo link www.previdencia-
semblablabla.com.br.

Além disso, a seguradora tem apostado na segmen-
tação de produtos para atender aos diversos segmentos 
de mercado. Recentemente, a companhia lançou o SulA-
mérica Previdência PME, que foi desenvolvido especifi-
camente para as empresas a partir de quatro vidas e está 
segmentado em três categorias: especial, expert e exclu-
sivo – nas modalidades PGBL (Plano Gerador de Benefí-
cios Livres) e VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres).

O reconhecimento da companhia sustenta-se também 
no investimento em treinamentos específicos para o cor-
retor de seguros, que hoje busca aprimorar seus conhe-
cimentos para uma venda mais qualificada. Para isso, a 
SulAmérica conta com uma equipe de profissionais pre-
parados para prestar toda assistência necessária ao cor-
retor.

Assim, com o título de vencedora para a categoria 
Previdência Privada Complementar, a SulAmérica firma 
ainda mais sua posição na área de Vida de Previdência.

Da esquerda 
para direita: 
Carlos 
Alberto 
Protásio, 
presidente 
da Abecor, 
Mônica 
Lourenzo 
(SulAmérica) 
e Hélio 
Loreno, 
presidente 
do CSP-MG 
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Profissional de Capitalização

Cesar tadeu Domingues
SuLACAP

A Capitalização é bom negócio pelo fato de fazer pre-
miações, incentivo, sorteios, e o corretor pode ganhar 
dinheiro com a capitalização. Ao enaltecer o mercado 
de capitalização, Cesar tadeu Domingues, Diretor Exe-
cutivo de Vendas da SulaCap, mostrou ao mercado por 
que mereceu ser eleito o “Profissional de Capitalização 
do Destaques 2011-2012”. Ele afirma que o segmento de 
capitalização não é como um produto que se vende em 
banco ou apresenta outros canais de comercialização, é 
um produto que precisa de um grande trabalho de equi-
pe para se destacar.

“talvez a minha maior virtude tenha sido a escolha 
das pessoas que trabalham comigo. Sem um bom traba-

lho em equipe, não ganharia esse prêmio tão importan-
te”, afirma.

Para Domingues, a premiação é de suma relevância 
porque nem sempre é possível mensurar o que se faz no 
mercado e para o mercado. Ele destaca que, apesar de ter 
recebido um prêmio como profissional, é inegável a impor-
tância para a SulaCap, porque ninguém ganha um prêmio 
individual se a empresa não te dá condições de ganhá-lo.

“Essa é uma homenagem à SulaCap, pois, se ela não 
me desse o suporte necessário, eu não teria ganho esse 
prêmio. trata-se de uma empresa de 300 funcionários 
que só pensa em capitalização. Somos muito craques em 
produtos de incentivo”, concluiu.

Com 30 anos de experiência no mercado de seguros, 
Domingues foi diretor da SulAmérica, onde ingressou 
em 1984, como gerente de produção, e entre 1999 e 2007 
foi Diretor Executivo da SulAmérica Seguros. Em 2007, 
foi convidado a assumir a Diretoria Executiva de Vendas 
da SulaCap.

Da esquerda 
para direita: 
José Luiz 
Florippes; 
Cesar Tadeu 
Domingues 
(SulaCap) 
e Marcos 
Salgado 
(CVG-RJ)

Flash
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Profissional de Saúde Suplementar

Ricardo Escórcio (uNIMED RIO)

Flash

A qualidade e a evolução da medicina pública não in-
terferem na ascensão do mercado de planos de saúde no 
Brasil. Esta é uma das conclusões do ganhador do prêmio 
Profissional de Saúde Suplementar Destaques 2011-2012, 
o médico Ricardo Escórcio, Superintendente Comercial 
da unimed- Rio desde 2004. Com MBA Executivo da 
Coppead (uFRJ) e especialização em liderança e marke-
ting de serviços no exterior, Escórcio se considera um 
“outsider” do segmento, por ser médico e não corretor 
de seguros clássico. Formado em 1985, o médico está há 
mais de 20 anos afastado da medicina assistencial e, nas 
últimas duas décadas, dedicou-se à área comercial, onde 
fez muitos amigos, aos quais ele atribui o sucesso na pre-
miação do Destaques 2011-2012.

“Para mim, é uma honra receber esse prêmio, exa-
tamente porque eu não sou um homem de seguros de 
origem. Ser reconhecido por eles transforma esse prêmio 
numa situação mais do que especial para mim. Pois é um 
mercado muito seleto de profissionais altamente especia-
lizados, uma elite em termos de business, e isso confere 
ainda mais importância à premiação”, diz Escórcio, que 
também enaltece o sucesso da unimed-Rio nos últimos 
dez anos. “tivemos um crescimento espetacular no mer-
cado de saúde, e eu acho que essa premiação está relacio-
nada ao resultado que a empresa obteve ligado a minha 
área e à sorte que tenho de fazer bons amigos”.

Ao fazer um balanço do setor de saúde pública e da 
medicina privada, Escórcio afirma que, se todos os hos-
pitais públicos funcionassem muito bem, ainda assim a 
classe média compraria plano para poder ir ao seu mé-
dico exclusivo ou ao hospital que ele quer ser internado. 
De acordo com o Superintendente Comercial da unimed 

– Rio, o Hospital de cardiologia de Laranjeiras tem uma 
medicina de altíssimo padrão, assim como o hospital do 
Fundão, mas a classe média que comprar um plano e, se 
tiver um problema do coração, ela quer se operar na rede 
D’or, no Pró-Cardíaco.

“São dois mundos completamente à parte. Essa tal-
vez seja uma característica do Brasil e do Rio de Janeiro, 
principalmente, que eu creio que vá ser um sucesso do 
nosso país no futuro. É natural se imaginar que o seg-
mento cresce porque o público cai, mas não é verdade. 
O público que precisa ir a um hospital público jamais 
compraria um plano de saúde e o público que com-
pra o plano de saúde jamais iria num hospital público. 
Essa uma característica do brasileiro e principalmente 
do carioca”, acrescenta.

Da esquerda para direita: Marcos Acildo Ferreira (CVG-RJ), 
Ricardo Escórcio (UNIMED Rio) e Marcello Hollanda (CVG-RJ) 
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Incentivo na Comercialização de Seguros de Pessoas

ACONSEG-RJ
A grande luta travada em relação ao reconhecimento 

das assessorias de seguro é a principal bandeira de Olívio 
Américo, Presidente da Aconseg, o grande vencedor da 
categoria “Incentivo na Comercialização de Seguros de 
Pessoas do Destaques 2011-2012”. Ele afirma que, para 
reconhecer em um mercado secular como o de seguros 
uma associação que congrega as assessorias de seguro, é 
necessário um trabalho muito grande, pois essa valoriza-
ção normalmente aparece 50/60 anos depois. 

De acordo com Olívio, o prêmio é um reconhecimento 
de um trabalho jovem, ainda no estágio inicial. “Como 
presidente da Aconseg, fico imensamente feliz pela As-
sociação, por ter o trabalho reconhecido na minha gestão. 
também fui presidente da Aconseg, anteriormente, isso 
só coroa de êxito a estrada de atividade árdua trilhada 
por mim e pelos demais ex-presidentes que ocuparam 

esse cargo, que, há cerca de 14 anos, vêm atuando exaus-
tivamente em prol do mercado de seguros com as asses-
sorias de seguro”.

Américo ainda destacou que, em função dos apenas 14 
anos de existência da Aconseg, a premiação se traduz em 
dádiva, pois é um reconhecimento precoce.

um dos conselheiros do CVG-RJ, Américo tam-
bém presidiu o Clube e foi o primeiro presidente do 
CVG a ser reeleito. Segundo ele, a organização é sui 
generis no Brasil, porque defende o seguro de benefí-
cios, que é o seguro de pessoas. Ele explica que todo 
seguro de benefícios, com a moeda estável, tende a 
crescer. Assim, de acordo com ele, como a economia 
brasileira está estabilizada, o seguro de benefícios 
tende a crescer cada vez mais como esteio da socie-
dade nacional.

Da esquerda para direita: Manoel Dias (Aconseg-RJ), Carlos Ivo (CVG-RJ); Olívio Américo, presidente da Aconseg-RJ, 
Anselmo Abrantes e Marcello Hollanda (CVG-RJ)

Flash
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Da esquerda 
para direita: 
Danilo 
Sobreira, 
presidente 
do CVG-
RJ, Solange 
Beatriz 
Mendes, 
diretora 
executiva 
da CNSeg 
e Anselmo 
Abrantes 
(CVG-RJ)

Responsabilidade Social

Sustentabilidade em Seguros 
CNSeg

A grande novidade desta edição do “Oscar do Segu-
ro” foi a inclusão de uma nova categoria de premiação: 
Reponsabilidade Social. Esse foi um tema para o qual o 
mercado direcionou o foco de suas atenções em 2012, o 
que justifica a premiação.

O engajamento do mercado de seguros na questão da 
Sustentabilidade teve como principal pilar a CNSeg, que 
organizou, liderou e protocolou o PSI – Princípios para 
Sustentabilidade em Seguros, amplamente comemorado 
e abraçado pelo setor.

Assim, nada mais justo que a eleição dessa entidade 
como o “Destaque do Ano” na nova categoria. “A preo-
cupação da entidade com o futuro do planeta é digno de 
todo o reconhecimento”, afirmou o presidente do CVG-
-RJ, Danilo Sobreira.

O prêmio foi entregue para a diretora Executiva da 
CNSeg, Solange Beatriz Palheiro Mendes, pelo presiden-
te e o vice-presidente do CVG-RJ, Danilo Sobreira e An-
selmo Abrantes Fortuna.

Sem esconder a emoção, Solange Beatriz, que vem 
tendo participação ativa no processo de conscientiza-
ção do mercado a respeito da sustentabilidade, reafir-
mou esse tema como prioritário para a Confederação 
nos próximos anos. “tenho muito orgulho de receber 
o prêmio Destaques do Ano, considerado o Oscar do 
nosso setor. O orgulho é maior ainda porque este é 

um prêmio pelo reconhecimento das ações que temos 
desenvolvido, no âmbito institucional, paras reforçar 
cada vez mais os conceitos e a prática da sustentabi-
lidade em nosso mercado”, frisou a executiva, em seu 
breve discurso.

Ela acrescentou que ainda há muito a se fazer nessa ques-
tão. Mas, ressaltou que o mercado brasileiro está no cami-
nho certo. Solange Beatriz lembrou que prevenção e geren-
ciamento de riscos estão “no DNA de nossas empresas” e 
que, por conta disso, o mercado deve atuar sempre como 
indutor de boas práticas junto a clientes, fornecedores, cola-
boradores, parceiros e demais públicos de interesse.

A diretora da CNSEG anunciou também que a entida-
de assinou termo aditivo ao Protocolo do Seguro Verde, 
convênio firmado com o Ministério do Meio Ambiente, 
que estabelece regras rígidas para a contratação de segu-
ros por empresas que tenham práticas socioambientais 
inadequadas.

Entre os principais pontos estabelecidos pelo docu-
mento constam o compromisso das empresas em oferecer 
produtos de seguros, previdência privada complementar 
e de capitalização que fomentem e qualidade de vida da 
população e o uso sustentável do meio ambiente. “Outra 
questão de grande relevância é o compromisso em adotar 
critérios ambientais, sociais e de governança na seleção e 
avaliação de fornecedores, prestadores de serviços e par-
ceiros comerciais”, revelou.

Solange Beatriz elogiou também a decisão do CVG-RJ 
de criar uma nova categoria de premiação do “Oscar do 
Seguro” para reconhecer as ações de responsabilidade so-
cial. Segundo ela, o Clube mais uma vez foi pioneiro ao 
prestigiar a “importância dessa política”.
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Flash

além de promover o reconhecimento de profissio-
nais, empresas e entidades que contribuíram para 
o fortalecimento do mercado, a premiação Desta-
ques do Ano também se configura numa oportu-

nidade de reunir membros dos Clubes Vida em Grupo 
do Brasil. Além do CVG-RJ, pioneiro nessa iniciativa, há 
também os CVG-SP, CVG-ES, CVG-PR, CVG-RS e o Clu-
be de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG).

Neste ano, 23 categorias foram premiadas. Os ganha-
dores foram escolhidos após votação dos associados do 
CVG-RJ, avaliação técnica e desempenho profissional. 
“O prêmio Destaques do Ano é uma inciativa louvável 
que promove reconhecimento aos bons profissionais e dá 
visibilidade às suas práticas”, disse Osmar Bertacini, pre-
sidente do CVG-SP.

O presidente do CSP-MG, Hélio Loreno, destacou o 
carinho e a competência com que as homenagens foram 

prestadas. “Devemos parabenizar os colegas do Rio de 
Janeiro e dizer que o CVG-RJ deveria receber uma home-
nagem especial dos demais Clubes pelos serviços e tra-
balho competente que realiza pelo segmento, afirmou”.

Sobre a cerimônia, o presidente do CVG-ES, Jair Ri-
beiro, elogiou o detalhamento abrangente da premiação. 
“Ela atinge todos os segmentos e possui grande prestígio 
no mercado segurador do Rio de Janeiro”, disse.

Durante o evento, alguns dos representantes e presi-
dentes compartilharam seus pareceres sobre o mercado. 
O vice-presidente do CVG-PR, David Novloski, acredita 
que este é o momento ideal de colaborar com o mercado 
de pessoas de seguros do país. “Com o avanço do Brasil, 
temos que desenvolver a cultura e reforçar a importância 
do seguro neste processo”.

Para Bertacini (CVG-SP), o crescimento do segmento 
segue paralelo ao processo de conscientização do consu-

Líderes dos 
CVGs revelam 
perspectivas 
para o 
mercado 
segurador Osmar Bertacini,  

presidente do CVG-SP
Hélio Loreno, 
presidente do CSP-MG 
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midor. “Existe uma nova geração que precisa compreen-
der que o único seguro cujo sinistro é certo, é o Seguro de 
Vida”, argumentou brincando o executivo.

 Na perspectiva de Hélio Loreno (CSP-MG), o au-
mento no consumo abriu novas oportunidades para 
o segmento de Vida e de Pessoas. “São previdências 
privadas mais modernas e flexíveis, VGBLs, planos 
de saúde e educação, seguros dotais (resgatáveis) e 
microsseguros. Acredito que em breve, todos estes se-
guros serão populares e presentes na ordem do dia a 
dia do cidadão”, disse.

A demanda cresceu e junto com ela a necessidade de 
profissionais qualificados. Para Jair Carvalho (CVG-ES), 
a formação é a principal meta da diretoria. “O papel do 
corretor não pode ser tratado com descrédito diante de 
sua importância para a poupança do país”.

O presidente do CVG-RS, Amauri Flores Bueno, des-

tacou ainda os desafios que enfrentam  os profissionais 
do segmento de pessoas, pois se trata de um ramo relati-
vamente novo no mercado se comparado aos segmentos 
tradicionais. Segundo ele, o CVG desempenha um papel 
de suma importância para esta categoria porque oferece 
ferramentas que melhoram o desempenho destes profis-
sionais possibilitando ampliar o número de consumido-
res dos produtos.

“Ainda haverá muito crescimento neste segmento 
e o debate em torno destes temas é de extrema impor-
tância. Depende dos CVGs, seguradoras, corretores e 
entidades contribuírem para que isso ocorra. Acredi-
to que o CVG do Rio de Janeiro, que é o mais anti-
go e tradicional, deve liderar estes debates e levar a 
bandeira dos nossos ideais pelos diversos segmentos 
de representação do setor de seguros”, concluiu Hélio 
Loreno (CSP-MG).

Jair Carvalho, 
presidente do CVG-ES

David Novloski, vice-
presidente do CVG-PR

Amaury Bueno, 
presidente do CVG-RS
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Em solenidade realizada no Mosteiro de São Bento, 
em São Paulo, o presidente do CVG-RJ, Danilo Sobrei-
ra, tomou posse, em 25 de outubro, tornando-se um 
dos novos membros desta conceituada Academia de 
notáveis do Seguro.

Em carta dirigida ao presidente do CVG-RJ, o presi-
dente da ANSP, Mauro Batista, destacou que “o Con-
selho de Admissão da Academia votou pela indicação 
de Danilo Sobreira para acadêmico da ANSP. Sua elei-
ção foi aprovada considerando um vasto processo de 
análise que a Academia faz, a partir da indicação de 
um acadêmico, no seu caso, Neival Rodrigues Freitas. 
Receba a nossa admiração e alegria em tê-lo conosco”, 
externou Batista em sua mensagem.

No mesmo dia da posse do presidente do CVG-RJ, 
a Academia organizou uma noite de gala para o 
lançamento da biografia de um dos maiores ícones 
da ANSP, o falecido acadêmico, Manuel Sebastião 
Soares Póvoas.

Sobre ANSP - É uma associação sem fins lucrativos 

voltada para o aperfeiçoamento institucional do se-
guro, da previdência privada e das instituições afins. 
Foi fundada em 1993 por um grupo de idealistas li-
derados pelo jornalista Acadêmico Fernando Silvei-
ra e hoje tem abrangência nacional, com acadêmicos 
em quase todos os Estados da Federação. Sendo uma 
entidade dedicada às instituições, a ANSP não se en-
volve com o negocial e não é corporativa no sentido 
associativo, pois abriga pessoas de diferentes segmen-
tos do sistema segurador brasileiro. Sua estratégia de 
atuação contempla a FORMAçÃO;  a PESquISA; o 
ARquIVO e a INFORMAçÃO, sendo, portanto, um 
centro permanente de estudos e de pesquisas, cujo 
foco principal está voltado para as cátedras. A ANSP 
é mantida por sócios mantenedores, geralmente orga-
nizações seguradoras. A Academia conta com as prin-
cipais personalidades do mercado em seu corpo de 
acadêmicos, que são eleitos mediante a aprovação de 
um Conselho de Admissão, após receber de um aca-
dêmico efetivo as novas indicações.

O presidente do CVG-RJ, Danilo Sobreira, 
é um dos novos acadêmicos da ANSP
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Da esquerda para a direita: Neival Rodrigues Freitas, diretor executivo da FenSeg, Mauro Batista, presidente 
da ANSP e Danilo Sobreira, presidente do CVG-RJ e assessor da FenSeg
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O palestrante José Alberto Souza de Souza Junior ensina como ganhar milhões na venda de Seguros de Vida

 O corretor profissional de seguros, 
José Alberto Souza de Souza Junior, fez 
a sua primeira venda aos 13 anos e de lá 
para cá não parou de crescer. A sua em-
presa, Mitraseg, especializada em segu-
ros de pessoas, deve chegar próximo a 
R$ 20 milhões de prêmios em 2012, com 
aproximadamente 200 mil titulares em 
carteira.

A Mitraseg tem sede no Rio Grande do 
Sul, mas opera em Santa Catarina, Paraná, 
Rio de Janeiro e Brasília. A venda é feita 
de porta em porta e também através de 52 
pontos em call centers. “Cada um deles faz 
de 160 a 180 ligações por dia. Consegui-
mos, por este sistema, alcançar um índio 
da FuNAI e uma pessoa que recebe o Bol-
sa Família”, orgulha-se.

Para alcançar estes resultados, Souza 
dorme 4 horas por dia, treina sua equipe 
todas as segundas-feiras de 8h às 12hs e 
estabelece metas de até 5 visitas por dia. O 
empresário acredita que o maior pecado do 
corretor é a vaidade. “Para vender é preciso 
ir para as ruas, fazer visitas”, comentou.

“Em 15 anos de trabalho fiz 8 mil visitas, 
todas registradas em agenda. Vendi Baú da 
Felicidade, Filtro de água, tudo para apre-
sentar o Seguro de Vida. uma venda, que 
segundo ele, “a emoção e o sentimento es-
tão na frente do dinheiro”, disse.

Seguro de Vida
Segundo o presidente do CVG-RJ, Da-

nilo Sobreira, a palestra agrega valor aos 
corretores, pois nela José Alberto expõe 
um case de sucesso que demonstra que a 
venda “porta a porta” de seguros ainda é 
possível e encontra espaço em qualquer 
mercado. Além disso, ele estimula a venda 
do Seguro de Vida, carteira que nos últi-
mos anos não tem apresentado um cresci-
mento real.

“O Seguro de Vida sempre faz uma car-
teira que é um colchão, ou seja, no mês se-
guinte, o corretor não parte do zero. Dessa 
forma, o profissional consegue manter um 
planejamento melhor das suas despesas e 
do seu dia a dia”, explicou.

Laerte Lacerda, diretor da Capemi-
sa, benemérita do CVG que deu apoio ao 
evento, explica que o segmento de Pessoas 
é uma boa opção para o corretor que pre-
tende diversificar a área de atuação. “So-
mente no período de 2011/2012 a Capemi-
sa obteve um crescimento de cerca de 50% 
no segmento de pessoas. Os dados e os pro-
fissionais como ele ampliam a visibilidade 
da carteira”, disse Lacerda. A Capemisa 
iniciou em 2012 um trabalho direcionado 
as comunidades pacificadas e já inaugu-
rou unidades na Rocinha, Rio das Pedras, 
Complexo do Alemão e Mangueira.

CVG-RJ mostra a experiência 
de um campeão de vendas 

de Seguros de Vida

O Segredo 
do sucesso

Dicas para vender mais e faturar 
milhões com Seguro de Vida

Obter um faturamento de 
milhões é o que almeja grande 
parte dos profissionais do 
mercado de seguros. Para 
atingir a meta, José Alberto 
Souza de Souza Junior é 
categórico: “o primeiro passo 
são as pessoas. É nelas que 
despertamos o sentimento e 
criamos a consciência para o 
consumo do Seguro de Vida”.  
Em seu livro, “A Lógica”, 
o empresário traça a sua 
estratégia rumo ao sucesso 
e dá as principais dicas para 
quem deseja obter êxito como 
corretor profissional de Seguros 
de Vida:

Motivação: O dinheiro está em 
2º lugar.
Organização: Planejamento 
diário, semanal e mensal.
Persistência: Desistir nunca, 
render-se jamais, visitar 
sempre!
Atitude: Independentemente 
dos resultados, esteja em visita.
Objetivo: Esteja convicto do 
seu estado real desejado.
Comprometimento: 
Comprometa-se primeiro com 
seus sonhos e metas.
Verdade: A maior verdade de 
todas é sua história de vida.
Interesse: Primeiro as pessoas, 
depois as coisas.
Fome de conhecimento: 
Esteja sempre à frente dos seus 
concorrentes.
Disciplina: O pilar de 
sustentação de um campeão de 
vendas.
Sucesso: A grande conquista já 
é passado.
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A Swiss Re apresentou 
novas técnicas de subs-

crição de seguro de vida aos 
profissionais do mercado 
de seguros fluminense. São 
elas: tele subscrição, mag-
num (sistema automatizado 
de subscrição) e subscrição 
preditiva.

“O comportamento do 
consumidor brasileiro mu-
dou. Ele busca agilidade e 
praticidade no momento 
da compra de um produto 
e com o seguro de vida não 
é diferente. Essas técnicas 
visam agilizar a subscrição 
do seguro de vida, sem que 
haja um prejuízo na taxação e custos 
para a seguradora”, explicou André 
Azevedo, diretor comercial de Vida 
e Saúde da Swiss Re.

A telesubscrição consiste em uma 
entrevista do cliente por telefone. 
Os dados médicos são coletados e 
avaliados por profissionais da área 
de saúde, deixando a cargo do cor-
retor a venda do produto. “Com 
essa técnica acreditamos que o Bra-
sil possa reduzir o percentual de re-
cusa de 20% para 2%, taxa encontra-
da em países na Europa e Estados 

unidos”, disse Paul Hately, diretor 
global de Subscrição de Vida e Saú-
de da Swiss Re.

O Magnum é um sistema automa-
tizado de subscrição desenvolvido 
pela multinacional. Segundo Hately, 
o programa aperfeiçoa as perguntas 
para o consumidor e identifica ou-
tras oportunidades de venda, sem 
descartar o atendimento pessoal. 
Em casos de recusa ou de necessi-
dade de mais informações, o cliente 
é encaminhado a um profissional. O 
período de implementação varia de 

6 a 9 meses e o produto pode 
ser customizado de acordo 
com as regras de cada em-
presa.

A subscrição preditiva 
busca trabalhar com os clien-
tes saudáveis através de um 
número limitado de pergun-
tas. “Estamos num cenário 
econômico onde as taxas de 
juros caem. Para sobreviver, 
as empresas precisam ser 
mais eficientes na tarifação do 
seguro de vida, logo reduzir 
a burocracia para esse públi-
co é uma boa iniciativa e ga-
rante um ganho operacional 
importante”, falou Alexandre 

Penner, gerente da FENAPREVI.
Segundo Danilo Sobreira, pre-

sidente do CVG-RJ, as técnicas 
apresentadas obtiveram êxito no 
exterior, mas ainda não foram ado-
tadas no país. “A experiência que 
a Swiss Re trouxe para nosso co-
nhecimento, segundo eles mesmos 
afirmam, num futuro muito próxi-
mo, terá que ser praticada no Bra-
sil. Esperamos que a partir dela, 
surjam propostas que aprimorem 
nossa forma de subscrição de risco 
e taxação”, concluiu.

CVG-RJ apresenta técnicas de subscrição 
de seguro de vida inéditas no Brasil

Da esquerda para a direita: Carlos Ivo Gonçalves (CVG-RJ), Danilo Sobreira (Presidente CVG-RJ), Alexandre Penner (Gerente da 
FENAPREVI), Marcos Salgado (CVG-RJ), Paul Hately (Swiss Re – Palestrante), Andre Azevedo (Swiss Re) e Marcello Hollanda (CVG-RJ)

O palestrante da Swiss Re, Paul Hately
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“Nas raízes desta árvore de 
colaboração e trabalho reside a 
nossa verdadeira grandeza”
 João Batista da Silva Joppert

A solidez desta árvore 
está nas nossas raízes



em 2013, esperamos que a 
sua empresa também esteja 
entre os nossos patrocinadores

www.cvgrj.com.br

Administradora do Seguro DPVAT

DPVAT. O SEGURO DO TRÂNSITO.www.DPVATSEGURODOTRANSITO.cOm.bR

PARA A SEGURADORA LÍDER – DPVAT, O mAIOR  
PRÊmIO É FAcILITAR cADA VEZ mAIS AOS  
bRASILEIROS O AcESSO AO SEGURO DPVAT.

Uma Campanha de Propaganda e Marketing objetiva e bem-humorada, 

em diversas mídias e com abrangência nacional. Foi assim que a 

Seguradora Líder – DPVAT mais uma vez cumpriu seu papel social, 

esclarecendo a população sobre os seus direitos e os benefícios 

trazidos pelo Seguro DPVAT. 




