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N

esta edição da revista, tivemos a grande responsabilidade de registrar a comemoração dos 50 anos do Clube Vida em Grupo do
Rio de Janeiro. Mais que isso, em junho, assumimos a missão de
preparar uma cerimônia que traduzisse todos os anos de dedicação desta
entidade, criada diante de um mercado de seguros coletivos suscetível
a erros e fraudes, que contribuiu para a sua evolução enquanto também
evoluía.
Em meio século, o Clube que surgiu após uma reunião entre representantes das principais seguradoras do segmento na época proporcionou
troca de experiências entre concorrentes, a adoção de práticas mais saudáveis no setor e um maior diálogo com autoridades do mercado. Abriu
as portas aos corretores de seguros, hoje protagonistas de suas ações e
iniciativas, e criou ambiente favorável a parcerias que alavancaram negócios entre seguradoras.
Em meio século, transformou-se em um qualificador de profissionais
para o mercado e aumentou seu leque de atuação, acompanhando um
segmento cada vez mais rico e diversificado. Hoje, realiza principalmente
cursos, palestras e workshops sobre os temas de interesse e novidades
do mercado. E continua carregando consigo a essência de seus primeiros
dias: o dever de melhorar em conjunto um mercado em que se oferece
benefícios em grupo. Nada melhor, para isso, do que incentivar a convivência entre os agentes desse segmento.
É por isso que a diretoria 2015/2017 se dedicou este ano não só a realizar uma grande festa em homenagem ao cinquentenário, como também
uma programação intensa ao longo dos meses. Promover encontros enriquecedores é o propósito do CVG-RJ, seja entre executivos, entre especialistas e corretores ou entre autoridades e profissionais do mercado em
geral. Esperamos que nossos esforços valham a pena e as comemorações
tenham correspondido às expectativas. O Clube Vida em Grupo do Rio
de Janeiro está preparado para mais cinco décadas de dedicação ao segmento de Seguros de Pessoas e de Benefícios.
Marcello Hollanda
Presidente do CVG-RJ
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Resseguro
trará divisas
para o Rio
de Janeiro
A crise econômica que forçou o Estado
do Rio de Janeiro a declarar calamidade
pública em junho deste ano se deve em
grande parte à queda na arrecadação do
governo. Dados do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços mostram
que as exportações de petróleo caíram
17% entre janeiro e abril, e o comércio de
seu óleo bruto, responsável por 50% dos
rendimentos fluminenses no período, caiu
30,6% em relação a 2015. Se o projeto de
criação de um polo de resseguro no estado
sair do papel, entretanto, é possível que a
previsão de déficit de R$ 19 bilhões para
2016 seja revertida.
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Roberto Westenberger

A

expectativa é de que o polo atraia um volume de prêmios do mercado internacional
capaz de dobrar o segmento ressegurador
brasileiro, que hoje movimenta R$ 2,5 bilhões. As
entidades que saíram em defesa da proposta, já alvo
de debates em grandes eventos como o 5º Encontro
de Resseguro do Rio de Janeiro e o XXVI Congresso Panamericano Copaprose, foram a Federação
Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber) e
a Superintendência de Seguros Privados (Susep),
com o apoio de diversas seguradoras. O prazo inicial para envio do projeto ao Ministério da Fazenda
era junho deste ano, mas as crises política e econômica no país e no estado atrasaram o processo.
Entre as propostas elaboradas, estão presentes mudanças nos campos tributário, trabalhista e regulatório, todas com o objetivo de atrair
players ao país. Ou seja, o projeto depende de
redução da alíquota de impostos e ainda da flexibilização das regras de investimento. “Hoje, os
tributos que incidem nas resseguradoras em território nacional são de 45%, enquanto em países
como a Inglaterra e Suíça a alíquota de impostos
não ultrapassa os 20%”, explica o integrante do

Paulo Pereira

grupo de estudos voltado ao assunto, Rodrigo
Botti, diretor geral da Terra Brasis.
De acordo com o presidente da Fenaber, Paulo Pereira, ainda que parte dos impostos gerados
seja destinada a incentivos tributários às resseguradoras locais, o saldo do governo será positivo, pois a base será o novo volume de negócios trazidos ao Brasil, muito maior que o atual.
“Atraindo apenas 10% do capital que circula com
o resseguro na América Latina, que hoje soma R$
21 bilhões, o objetivo de dobrar o mercado brasileiro já será atingido”, afirma. Transformar o
país em um exportador de resseguros garantiria
reservas e capital para financiar projetos de infraestrutura, por exemplo.
Há quem questione a atratividade do projeto,
especialmente após o Brasil deixar de ser grau de
investimento, e cite a forte concorrência de Miami,
que tem atraído diversos players, além de Panamá e Lima. Já Pereira lembra que, na lista das 16
resseguradoras locais que atuam no país, estão as
maiores companhias desse mercado no mundo. “A
diferença é que essas empresas pagam os maiores
impostos aqui, e concorrem com o mercado lá fora.

Rodrigo Botti

Por isso, os incentivos são essenciais para que o
projeto dê certo”, diz. Botti destaca fatores positivos como a baixa exposição catastrófica do país,
mas admite que o hub de resseguros visa o médio
e o longo prazo, devido ao o atual cenário de incertezas econômicas e políticas.
O superintendente da Susep, Roberto Westenberger, não se intimida com a concorrência. Para
ele, potenciais concorrentes como Panamá, Porto
Rico, Colômbia e Argentina, que está se estruturando, são mais um motivo para que o Brasil seja
ágil no desenvolvimento do projeto. “Não importa
tanto, nesse momento, o cenário de crise econômica do Brasil. Quem pensa de forma macroeconômica pensa a longo prazo”, ressaltou.
Vale lembrar que a proposta, já cogitada no passado, foi retomada por solicitação das seguradoras ao
ex-ministro Joaquim Levy, antes do afastamento
da então presidente, Dilma Rousseff. Caso a mudança no governo se mantenha, os envolvidos
na criação do polo de resseguro no Rio de Janeiro precisarão voltar uma etapa e convencer
os dirigentes a respeito da importância do
projeto mais uma vez.
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Dois dias após 15
de maio, quando
entraram em vigor as
novas regras da ANS
para o seguro saúde,
o CVG-RJ realizou
almoço-palestra
com a presidente da
FenaSaúde, Solange
Beatriz Palheiro
Mendes, que apontou
desafios que vão muito
além do atendimento
ao consumidor. Os
altos custos médicos,
a sustentabilidade
do sistema e a
judicialização da saúde
suplementar estão
entre as discussões
mais urgentes do
segmento.

As regras criadas pela Agênhoras, além de atendimento presencial em
cia Nacional de Saúde Supledias úteis nas regiões e capitais mais movimentar (ANS) que entraram em
mentadas. Em caso de negativa de cobertura, as companhias devem explicar o motivigor em maio deste ano são voltadas, principalmente, à qualidade
vo detalhadamente, indicando cláusula
do atendimento prestado pelas operado contrato como justificativa, em até
doras de planos de saúde aos seus bene24 horas - e o segurado tem o direito
ficiários. Em geral, o estabelecimento de
de solicitar reanálise à Ouvidoria, o
que permite que o caso seja resolprazos máximos para respostas sobre procevido dentro da própria operadimentos e cobertura assistencial foi o camidora. A entidade prevê ainda
nho encontrado pela autarquia para disciplinar
multa de até R$ 100 mil para
o relacionamento entre as partes envolvidas.
as empresas que descumPassou a ser obrigatório, por exemplo, que as opeprirem as novas normas.
radoras de grande porte ofereçam canal telefônico 24
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Entenda as regras da ANS
Atendimento
presencial

Antes
Não havia norma vigente
Hoje
Operadoras de médio e grande porte devem ter atendimento em horário
comercial nos dias úteis em capitais e regiões de maior atuação

Atendimento
telefônico

Antes
Não havia norma específica
Hoje
Operadoras de grande porte devem ter atendimento 24 horas. As demais, em
horário comercial nos dias úteis

Protocolo de
atendimento

Antes
Só precisava ser fornecido em caso de negativa
Hoje
Deve ser fornecido no início do atendimento ou assim que for identificado
envolvimento de cobertura assistencial.

Prazo de
resposta
Negativa de
atendimento

Multa

Antes
Havia prazo máximo de 48h apenas em caso de negativa de autorização
Hoje
Operadora deve dar resposta e o atendimento deve ser concluído dentro dos
prazos máximos estabelecidos pela ANS
Antes
Operadora deveria fornecer em até 48h o motivo da recusa. Se pedido por
escrito, beneficiário poderia solicitar esclarecimentos em até 48h
Hoje
Operadora deve informar detalhadamente o motivo da negativa, indicando a
cláusula do contrato que justifique. Prazo é de 24h, e beneficiário pode pedir
nova análise
Antes
Previa punição só para descumprimento de prazos
Hoje
Multa será de R$ 30 mil para a operadora que não cumprir todas as novas regras.
Para infração em negativa de cobertura, multa vai de R$ 80 mil a R$ 100 mil
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Ao participar de palestras como
a realizada pela presidente da FenaSaúde, Solange Beatriz Palheiro
Mendes, em evento do Clube Vida
em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), porém, é fácil concluir que o
atendimento ao consumidor não é
a questão que mais vem tirando o
sono dos profissionais da saúde suplementar. No ano passado, o segmento sofreu com uma expressiva
perda de beneficiários, cenário que
se manteve no primeiro trimestre de
2016. “Foram 1,3 milhões de segurados a menos, sendo 187 mil oriundos
de planos coletivos empresariais”,
informa a executiva.
De acordo com ela, os principais
motivos são claros: a retração do
emprego formal e do PIB brasileiro
no período, fatores intrinsecamente
ligados ao seguro saúde. Nesse sentido, a sustentabilidade do setor se
torna cada vez mais motivo de preocupação. “Um dos pilares do sistema é a solidariedade intergeracional, em que as faixas etárias jovens
subsidiam as mais longevas. O que
se observa hoje, no entanto, é que os
beneficiários com até 34 anos vêm
diminuindo e os com mais 55 anos,
aumentando”, explica. Em 2015, cerca de 6 milhões deles tinham mais de
60 anos, e a faixa de maiores de 80
cresceu quase 5%. “Há 15 anos, para
cada beneficiário com 60 ou mais,
existiam outros três com idade entre
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Da esquerda para a direita: Henrique Brandão, presidente do
Sincor-RJ; Solange Beatriz Palheiro Mendes, presidente da
FenaSaúde; Marcello Hollanda, presidente do CVG-RJ; e Olívio
Américo, presidente do Conselho Consultivo do CVG-RJ

0 e 19 anos. Hoje, são apenas dois”,
completa Solange.
O acelerado crescimento dos custos de saúde, acima da inflação e do
índice geral de preços ao consumidor, torna a equação ainda mais desequilibrada. “O reajuste autorizado
pela ANS no último ano foi de 89,7%
no plano individual, passando longe
das despesas assistenciais, que registraram alta de 129,2% per capita”,
frisa a presidente da FenaSaúde. No
Brasil, a inflação médica é uma das
maiores do mundo.
Ela aponta o surgimento de novas
tecnologias como um dos responsáveis pela alta variação. “Há casos em
que novos procedimentos são incorporados sem avaliação de custo-efetividade e utilizados sem base nas melhores práticas médicas, prevalecendo
a pressão popular e até mesmo interes-

ses de outros segmentos”, alerta.
Para se ter ideia, são realizados
cerca de 1 bilhão e 200 mil procedimentos ao ano: 3 milhões a cada
dia. “O crescimento da tomografia computadorizada foi de 40%
entre 2012 e 2015, enquanto o de
beneficiários foi de apenas 6,3%”,
exemplifica. A executiva cita ainda o comportamento cartelizado
dos fabricantes e distribuidores de
materiais e medicamentos, que aumentam preços nem sempre justificados por inovações. “O valor médio de itens hospitalares passou de
R$ 91,92 em 2007 para R$ 401 em
2015, cerca de 330% a mais, salto
cinco vezes superior ao IPCA desse
mesmo período”, afirma Solange.
Entre as missões da FenaSaúde, a
líder destaca a promoção da transparência com o consumidor, que deve

Homenagem
O mercado de saúde
suplementar foi tema de evento
promovido pelo CVG-RJ em
comemoração ao Dia Mundial
do Seguro, no dia 17 de maio.
A apresentação da presidente
da FenaSaúde, Solange Beatriz
Palheiro Mendes, foi iniciada
após saudação do presidente
do Clube, Marcello Hollanda,
do vice-presidente, Carlos
Ivo Gonçalves, e do diretor
tesoureiro, Wellington Costa.
Entregue pelo conselheiro
Danilo Sobreira, a palestrante
foi agraciada com o troféu Dia
Mundial do Seguro do CVGRJ, além da tradicional placa
de agradecimento pela sua
participação no evento, no qual
foi convidada especial. O Dia das
Mães também foi relembrado
durante o almoço, traduzido por
um poema do conselheiro do
Clube Aurelio Rodrigues.

se tornar parte do processo, ajudando também a fiscalizar desperdícios
e utilizando os serviços com responsabilidade. O debate não é de hoje:
em outras ocasiões, a executiva já havia alertado o mercado sobre a falta
de compreensão acerca da natureza
de mutualidade do sistema. A consequência é um segmento cada vez
mais judicializado, com uma fila de
processos que pedem tratamentos
não cobertos pelos convênios em
constante crescimento. “Se alguns
conseguem algo sem ter contribuído,
o ônus é repassado aos demais consumidores”, afirma, indicando que
a principal causa desse problema é
que pleitos desse tipo são, muitas
vezes, atendidos pelo Judiciário.
O desembargador do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro, Werson
Rego, acredita que justiça quer dizer

dar a cada um o que é seu por direito. “Zelar para que as regras do jogo
sejam cumpridas da maneira que
foram estabelecidas pelos poderes
competentes: este deve ser o papel
do julgador. Isso é muito importante na área da saúde suplementar,
que trabalha com recursos finitos”,
assinalou durante o 4º Seminário
de Direitos & Deveres do Consumidor de Seguros, em abril. Para ele,
a transferência de poder que vem
ocorrendo é perigosa, já que questões de alçadas de outros poderes
da esfera pública estão sendo colocadas na conta do Judiciário. “Este
poder está virando ordenador de
despesas e realizador de políticas
públicas, sociais e econômicas. Sua
função não é esta. Mercados precisam de estabilidade, segurança e
regras claras”, pontuou.

Custômetro
As despesas assistenciais
da saúde suplementar
em 2016 atingiram, em
maio, o marco de R$ 50
bilhões: a maior cifra
já gasta nos primeiros
cinco meses de um ano,
mesmo com a grande
perda de beneficiários
em 2015. O registro
é do Custômetro da
Associação Brasileira
de Planos de Saúde
(Abramge), que mensura
os recursos gastos pelas
operadoras na prevenção
e cuidado à saúde de
seus beneficiários.
Parte deste resultado
se deve ao aumento da
Variação dos Custos
Médico Hospitalares
(VCMH), que chegou
ao percentual recorde
de 19,3% em 2015,
segundo o IESS. Um
levantamento da
Abramge com base em
dados da ANS apontou
que, do total gasto,
44,8% foram destinados
a internações, 32,6%
a consultas, 17,1% a
exames complementares
e 5,5% a terapias. Nos
doze meses de 2015, as
despesas assistenciais
alcançaram R$ 119,3
bilhões, o que equivale
a um gasto médio de
R$ 2.390 para cada
segurado, enquanto a
mensalidade média foi
de R$ 235.
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Tem solução?
Qual seria, então, a saída para equilibrar todos esses
fatores, garantir a permanência da saúde suplementar no
Brasil nos próximos anos e acabar com o preocupante inchaço no Sistema Único de Saúde (SUS)?
Para a presidente da FenaSaúde, é imperativo que as
autoridades e todos agentes econômicos incluam em suas
agendas um programa consensual amplo, de ações práticas, para mudar o cenário atual e, em especial, as expectativas da população quanto aos limites do atendimento
da saúde privada: “a integralidade deve ser revista, entendendo-se que os custos estão acima da capacidade de
pagamento”, afirma. O que está em jogo, para a executiva, é a sobrevivência do mercado, e a tomada de atitudes
é mais urgente do que se pode imaginar.
Solange já deu o primeiro passo: em maio, participou
de reunião promovida pelo Instituto Coalização Saúde
(ICOS) com o novo ministro da Saúde, Ricardo Barros,
que demonstrou estar ciente das dificuldades diante da
escassez dos recursos e ineficiências do sistema de saúde.
Ele pretende priorizar a educação em saúde e dar ênfase
à promoção de atitudes saudáveis, além de discutir com
o setor a questão da regulação no segmento. O encontro,
segundo a executiva, dará base para a realização de importantes ações pontuais.
Enquanto isso, a ANS já autorizou para este ano reajuste de 13,57% nos planos de saúde individuais, superando pela 13ª vez a inflação - em dois anos, a alta foi de
29%. No cálculo, a autarquia leva em consideração a média dos aumentos aplicados pelas operadoras nos planos
coletivos, de livre negociação, que foram de até 34,36%
no último ano. Segundo a entidade, por outro lado, os
planos de saúde cresceram 10,2% no primeiro trimestre
deste ano em comparação ao mesmo período de 2015,
movimentando R$ 37,9 bilhões, o que demonstra o início
de uma recuperação. Ainda assim, só as despesas assistenciais custaram R$ 30,7 bilhões.
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Preocupação
global
Ao tratarem do assunto crise da saúde
suplementar, especialistas fazem
questão de frisar que os problemas
enfrentados pelo sistema brasileiro são
os mesmos experimentados em todo
o mundo: envelhecimento, tecnologia
médica e gestão de saúde. Será que
olhar para fora poderia ajudar?
Nos Estados Unidos, por exemplo,
o presidente Barack Obama tornou
obrigatória, em 2014, a contratação de
plano de saúde por todos os cidadãos
em território norte americano, sob
multa, na época, de US$ 95. A lei,
votada em 2010, também garantiu
novos direitos aos segurados ao proibir
a variação de valores dos planos com
base em histórico clínico ou sexo, a
recusa de pacientes muito caros e a
limitação da quantidade de reembolsos
anuais, por exemplo. Internações e
emergências se tornaram cobertura
básica e cuidados preventivos como
exames de diabetes ou câncer, vacinas
e métodos contraceptivos passaram
a ser integralmente reembolsados.
A receita da reforma, batizada como
Obamacare, para que a conta fechasse
foi a seguinte: com a adesão de todas
as pessoas, os prêmios pagos pelas
mais saudáveis compensariam os
custos acima da média daquelas que
utilizam a cobertura de saúde com
mais frequência.

Entidades A
do setor
vão
premiar
jornalismo
de seguros
Premiação da Fenacor
aposta na qualidade
da informação para
alavancar a indústria
de seguros. CNseg
e Escola Nacional
de Seguros também
participam da iniciativa

Fenacor, com o apoio da CNseg e da Escola Nacional de Seguros, lançou em junho o 1º Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros. A premiação tem como objetivo estimular
a produção de conteúdo jornalístico sobre o mercado de seguros,
tornando assim o consumidor cada vez melhor informado, como
explicou o presidente da Escola Nacional de Seguros, Robert Bittar, em nome do presidente da Fenacor, Armando Vergilio. O executivo reafirmou ainda a importância de disseminar a cultura do
seguro no país.
Os jornalistas poderão participar com trabalhos publicados na
mídia impressa, na televisão, no rádio, em canais digitais, na imprensa especializada de seguros e ainda em uma categoria especial, em que os jurados serão os próprios corretores de seguros,
por meio de votação online. Os três melhores em cada uma das
modalidades serão recompensados com R$ 30 mil, R$ 10 mil, R$ 5
mil e, no último caso, o grande vencedor leva uma passagem para
a Itália com direito a acompanhante, além de R$ 30 mil.
“Todos os segmentos do mercado de seguros poderão estar em
pauta, desde os ramos elementares até o resseguro”, explicou o
representante da Lupa Comunicação, empresa responsável pela
organização do Prêmio, Gabriel Oliven. “Os seguros representam
hoje 6% do PIB brasileiro e caminham ao lado do Estado, compartilhando riscos e promovendo o bem estar social. Ainda assim, a
população e a mídia só costumam se lembrar da proteção securitária quando ocorrem tragédias. Com a premiação, queremos mudar
este hábito e deixar mais claros os impactos desse setor para a família, os cidadãos e a economia”, afirmou.
Outro importante foco da iniciativa é reforçar o papel do corretor de seguros como consultor de benefícios, e a categoria especial
vem justamente para isso. Quem acompanha o noticiário percebe que o profissional nem sempre é consultado quando o assunto
é seguro: a maioria das reportagens se limita às autoridades do
mercado, em geral ligadas às seguradoras, não aos corretores. O
cenário tem tudo para mudar com a 1ª edição do Prêmio, que já
tem hotsite próprio (www.fenacor.org.br/premiodejornalismo).
As inscrições vão até 17 de outubro, e os trabalhos concorrentes
precisam ter sido publicados entre 14 de março e 14 de outubro. A
festa de premiação será em novembro.
“A imprensa e o seguro são dois mercados que aparecem à frente de países desenvolvidos, e essa união acontecerá, aqui no Brasil,
em um excelente momento. Para as Olimpíadas, por exemplo, o
seguro é fundamental”, finalizou o diretor executivo da CNseg,
Luiz Tavares. A sorte está lançada.

Podem concorrer: trabalhos publicados entre 14
de março e 14 de outubro.
Prazo de inscrições: até 17 de outubro.
Categorias: mídia impressa, televisão, rádio,
webjornalismo, imprensa especializada
em seguros e especial corretor de
seguros.
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Medalhas e

RISCOS

nos Jogos
Olímpicos
Rio 2016

Terrorismo, catástrofes
naturais, pandemias e
manifestações violentas estão
na mira dos seguradores do
grande evento, que conta com
cobertura internacional de R$
2 bilhões. A patrocinadora e
seguradora oficial do Comitê
Olímpico do Brasil (COB) e da
equipe olímpica nacional é a
Bradesco Seguros.
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países, quase 11 mil atletas, 7 mil
membros de delegação, 110 chefes de
estado, 7,5 milhões de ingressos vendidos, 500 voluntários e 5 bilhões de telespectadores ligados em mais de 5 mil horas de transmissão ao vivo. Os
números não deixam dúvida de que os Jogos Olímpicos
Rio 2016, que acontecerão entre 5 e 22 de agosto, serão
um dos maiores eventos do mundo este ano. À primeira
vista, porém, nem todos param para pensar que os riscos envolvidos têm a mesma magnitude. De acordo com
a presidente da Swiss Re Brasil, Margo Black, a soma segurada só pela apólice contratada pelo Comitê Olímpico
Internacional (COI) é de US$ 2 bilhões.
A resseguradora recebeu prêmio de US$ 400 milhões
para cobrir, entre outros, os custos de transmissão do evento em caso de cancelamento dos jogos, o que pode acontecer em quatro situações: terrorismo, catástrofes naturais,
pandemia ou manifestações violentas. Margo explica, entretanto, que a possibilidade de qualquer uma delas se tornar realidade é baixa. “Mesmo que houvesse um ataque
terrorista, a continuidade do evento só seria afetada se ele
ocorresse durante a abertura, por exemplo, quando todos
os chefes de estado estarão reunidos”, diz.
Para manter não só os governantes seguros, os Jogos
contarão com 80 mil agentes públicos de segurança e nove
mil privados, como informa o especialista em Segurança e
Risco do Comitê Olímpico, Roberval Ferreira França. “O
trabalho de inteligência para o Rio 2016 está sendo realizado de forma integrada com 120 órgãos de segurança internacionais, com os quais há troca de informações sobre
terrorismo, tráfico de drogas e violência”, afirma o coronel
do Exército. O efetivo brasileiro tem mais que o dobro empregado nos jogos de Londres em 2012, que contou com 42
mil agentes. Ao total, somam-se ainda as equipes que serão
enviadas por países como Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra para cuidar de suas delegações.
A localização do país e a época do ano de poucas chuvas
são aliadas quando se fala em catástrofes naturais, e doenças como a zika, a dengue e a chikungunya, que poderiam
gerar preocupação a respeito do terceiro risco citado, vêm
sendo alvo de campanhas de prevenção realizadas tanto
pelo COI como pela Bradesco Seguros, patrocinadora e
seguradora oficial dos Jogos Rio 2016. “O Grupo aderiu à
campanha de combate ao mosquito Aedes Aegypti e tem
disseminado informações sobre as doenças de acordo com

orientações da Organização Mundial de Saúde
(OMS) e do Ministério da
Saúde”, garante Alexandre Nogueira, diretor da
companhia.
As coberturas sob responsabilidade da Bradesco Seguros são voltadas
ao Comitê Olímpico do
Brasil (COB) e à equipe
olímpica nacional. “As
Margo Black, presidente
apólices incluem desda Swiss Re Brasil
de assistência médica e
odontológica até seguros
para veículos, responsabilidade civil e outros seguros especiais. Assim, o Time Brasil pode se concentrar integralmente na preparação para o maior evento esportivo mundial”,
diz Nogueira. Já as despesas dos demais atletas ficam a cargo de suas respectivas delegações.
O cenário interno de tensões políticas e crise econômica também chama atenção para o efeito que protestos violentos poderiam causar no período de realização dos jogos, e este é o último dos riscos listados pela
Swiss Re. De acordo com Roberval França, já foram
identificados 80 movimentos sociais no Rio de Janeiro
que se mostram dispostos a fazer manifestações durante as Olimpíadas, tal como aconteceu na Copa das
Confederações. “Nesses casos, o trabalho é de monitoramento, e só há intervenção se houver ato delituoso”,
explica o coronel. Já para evitar atentados com artefatos nucleares, todas as instalações olímpicas receberão
detectores de radiação.
Em geral, o clima é de otimismo entre aqueles que dedicam seus dias a garantir que os Jogos Olímpicos Rio
2016 aconteçam de forma segura e bem sucedida. “Nosso
patrocínio, assim como condição de seguradora oficial,
vai ao encontro de uma estratégia de atuação que difunde
a importância da prática esportiva e a adoção de hábitos
saudáveis como pilares para a conquista da longevidade
com saúde, qualidade de vida e bem-estar”, frisa o diretor
do Grupo Bradesco Seguros. Já França aposta que, após o
evento, o país “entrará em um círculo virtuoso de expansão, à semelhança do que ocorreu em Barcelona depois de
sediar os Jogos Olímpicos de 1992”.

Grandes obras,
grandes preocupações
Outros riscos que acendem sinal de alerta, principalmente após o grave caso da queda da ciclovia
Tim Maia, no bairro de São Conrado, apenas três
meses após sua inauguração, são os envolvidos nas
obras realizadas para o evento – estando o trecho
que desabou incluído. O acidente trouxe à tona falhas no atual regime de contratação de seguros de
obras no país, em que se exige uma cobertura de somente 5 a 10% do valor do empreendimento, válida
somente durante o processo de construção.
A principal consequência não é o grande prejuízo que um acidente causaria às contas dos Jogos
Rio 2016, apesar desse também ser um fator relevante. O que mais tira o sono dos especialistas é
que o seguro adequado, segundo eles, de 100% da
obra, seria essencial para evitar que ele acontecesse.
Isso porque a seguradora agiria como um agente
fiscalizador do projeto, visando garantir uma obra
com o menor risco possível. O CEO da Essor Seguros, Fabio Pinho, diz que “é evidente o despreparo das iniciativas pública e privada para evitar
tragédias como a que ocorreu. Em países europeus,
há anos já é regulamentada a obrigatoriedade da
contratação de um seguro de 100%”.
Ele defende que o seguro deve se preocupar com
a qualidade construtiva, e não apenas com a entrega da obra dentro do prazo. “Há quatro anos, por
exemplo, está disponível no país o seguro decenal,
que busca a prevenção de riscos e cobre todos os
prejuízos originados por problemas estruturais durante dez anos após o término da construção. No
entanto, o produto ainda não deslanchou por aqui.
A mudança de percepção precisa ser urgente”, alerta o executivo. Hoje, tramita na Câmara um projeto
para alterar a Lei das Licitações, incluindo a exigência de um seguro total.
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Diretoria, ex-presidentes e profissionais do
mercado reunidos em missa de ação de graças

CVG-RJ:
50 anos

de dedicação
ao seguro
de Pessoas
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O mercado de seguros fluminense, assim como
de outros estados do país, compareceu em peso
às comemorações dos 50 anos do CVG-RJ. As
festividades que começaram com a tradicional missa
de ação de graças na manhã do dia 28 de junho deram
lugar a um coquetel para cerca de 350 profissionais
no restaurante Cais do Oriente, marcado por muita
emoção e reconhecimento à
entidade e aos profissionais
que já estiveram à frente
dela. Em nome de todos
eles, o fundador e primeiro
presidente do Clube, Minas
Mardirossian, recebeu
uma medalha de Honra ao
Mérito que, a partir deste
ano, será entregue em todos os
aniversários da entidade.

Minas Mardirossian e a atual diretoria do CVG-RJ, além
do vice-presidente da CNseg e presidente da SulAmérica, Patrick Larragoiti

S

urpreso ao receber a homenagem, ele relembrou que o ano
de fundação do CVG-RJ foi de
extrema importância para o mercado
segurador nacional. “O nascimento
da cobrança bancária, a criação do
Sistema Nacional de Seguros e da
Susep, o surgimento do Conselho
Nacional de Seguros Privados, a regulamentação da atividade do corretor de seguros pela lei 9594: tudo isso
aconteceu em 1966, e em 28 de junho
nasceu nossa entidade”, afirmou.
Minas disse ainda que, na época, a
participação do mercado de seguros
em relação ao PIB era de 0,65%, e o
segmento de Pessoas, composto apenas por Vida e Acidentes pessoais, correspondia a 30% do setor. Já em 2015,
a fatia do PIB representada pelos seguros alcançou recorde de 6,2%. “Hoje, o
ramo de Pessoas corresponde a 80%
desse mercado no Brasil, englobando
Saúde, Vida, Acumulação de Riscos e

Capitalização, e responde por 5% da
produção do país”, completou.
A cerimônia contou também
com a entrega de troféus de agradecimento do CVG-RJ às 26 empresas beneméritas e aos 30 ex-presidentes do Clube, sendo alguns em
memória. O presidente do Conselho, Olívio Américo, abriu o evento. “Vejo aqui jovens que muito
têm a acrescentar ao mercado de
Pessoas, pelo qual sou apaixonado. Desde o início de minha carreira neste setor, alerto para a importância do segmento, dizendo:
criem produtos, estudem, utilizem
a tecnologia, pois se trata de um
ramo tão extraordinário quanto
este momento de alegria que vivemos hoje”, discursou.
O presidente da SulAmérica,
Gabriel Portella, foi o primeiro a
receber a homenagem do Clube.
“Posso dizer que a SulAmérica é

uma irmã mais velha do CVG-RJ.
Com seus 120 anos, é uma companhia de seguro de vida e, por isso,
tem tudo a ver com a entidade.
Para completar, ambas nasceram
no Rio. Parabenizo o Clube, o atual
presidente, Marcello Hollanda, e ao
fundador, meu eterno chefe, Minas
Mardirossian. Que venham mais 50
anos”, declarou.
Fazendo coro, o presidente da
Tokio Marine afirmou se sentir honrado em presenciar os 50 anos da
entidade. “Meio século é mais que o
triplo do tempo que tenho de experiência no mercado de seguros. Estar
aqui é um grande aprendizado. Sei
que o Clube realiza um forte trabalho
de treinamento dos corretores com
foco no seguro de vida, e a entidade
sempre poderá contar com o nosso
apoio”, garantiu.
Continua na próxima página
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Marcello Hollanda,
presidente do
cinquentenário
do CVG-RJ
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O diretor comercial da Amil Saúde, Fabio
Maia, parabenizou a diretoria e o CVG-RJ, assim como Luiz Carlos Ferreira, da Bradesco
Vida e Previdência. “Em seu discurso, o fundador Minas Mardirossian falou sobre o desenvolvimento do mercado ao longo dos anos.
Destaco que os seguros só alcançaram o espaço
que têm hoje por conta da força de suas entidades. O CVG-RJ é uma delas e contribui de
forma diferenciada para o seu crescimento. O
setor também é feito, acima de tudo, de pessoas. Parabéns a todos nós por garantirmos a
grande representatividade do mercado na economia do país”, celebrou o executivo.
O presidente da Icatu Seguros, Luciano Snel,
disse que “o CVG-RJ pode contar com o apoio da
Icatu pelos próximos 50, cem, duzentos anos”, e
o diretor comercial da Mapfre, Sergio Machado,
revelou que a seguradora pretende dar continuidade à parceria de anos com a entidade com um
novo posicionamento e uma aproximação ainda
maior. Já o superintendente comercial nacional
da Capemisa, Fabio Lessa, desejou a todos os
Clubes Vida em Grupo do país que sigam a trajetória de seu pioneiro cinquentenário.
José Luiz Florippes Junior, diretor comercial da Omint e atual diretor adjunto de seguros do CVG-RJ, reconheceu o importante
papel do Clube ao apoiar o desenvolvimento
do ramo Vida em Grupo na seguradora, já
consolidada no segmento de saúde. Por fim,
o diretor da sucursal Rio de Janeiro da Porto
Seguro, Sergio Mendonça, destacou a força
que a entidade confere ao mercado, seus desenvolvimentos técnico e comercial. “Mas o
que mais me chama a atenção esta noite é o
carinho que os diretores têm pela entidade e
pelos integrantes do segmento. Tem emoção,
orgulho e muita história no olhar de cada um
deles”, concluiu.
Mas o CVG-RJ e sua atual diretoria, composta pelo presidente Marcello Hollanda, pelo
vice presidente Carlos Ivo Gonçalves, pelo diretor social Isaque Farizel, pelo diretor tesoureiro Wellington Costa e pelo diretor de seguros Sergio Ricardo de Magalhães Souza, não
foram os únicos a agraciar os presentes. O Clube recebeu placas e troféus de reconhecimento
das entidades Associação Paulista dos Técnicos de Seguros (APTS), Clube Vida em Grupo
de São Paulo (CVG-SP) e Sincor-SP, além das
seguradoras beneméritas Icatu Seguros, MetLife, Sompo Seguros e Tokio Marine.

CVGs presentes
Os presidentes das entidade coirmãs fizeram questão de prestigiar
o evento. Da esquerda para a direita,
Antonio Santa Catarina (CVG-ES),
Marcello Hollanda (CVG-RJ), David
Novloski (CVG-PR) e Solon Brito
(CSP-BA). Ao lado, Dilmo Bantim
Moreira (CVG-SP) entregando
homenagem à entidade fluminense.
Também marcou presença o
presidente do CSP-MG, João Paulo
Moreira de Mello.

Ex-presidentes
relembram
trajetória do Clube
Emoção, orgulho, alegria, incredulidade, vitória: é difícil resumir
em uma expressão o sentimento que
predominou entre os ex-presidentes
reunidos na cerimônia de comemoração dos 50 anos do CVG-RJ. Eles
reviveram histórias e a História do
CVG-RJ desde a sua fundação, em
1966 - quando o idealizador e fundador do Clube, Minas Mardirossian,
juntou-se ao amigo Carlos Sampaio
Salgado, propondo um encontro entre os responsáveis pela comercialização do seguro de Vida em Grupo das
22 seguradoras existentes na época.
Em almoço realizado em seguida,
no Centro do Rio, todos os convidados compareceram e uma Comissão
foi criada para elaborar um estatuto,
além de marcar assembleia geral para
a fundação do clube, que aconteceu
em 28 de junho de 1966. Na ocasião,
38 profissionais assinaram o documento que lavrou em cartório o início
da trajetória em busca do desenvolvimento do segmento de Pessoas na
capital fluminense.
“Estou incrédulo”, disse Minas,
tentando resumir o sentimento que
lhe veio à cabeça quando percebeu

que a semente plantada lá atrás cresceu, deu frutos, se fortaleceu e comemora meio século de existência.
”Nunca imaginei que estaria vivenciando este momento e que o CVG-RJ
chegaria ao porte que tem hoje”.
Todo este sucesso, ele atribui ao
conjunto da obra dos 30 presidentes
que passaram pela entidade e que se
dedicaram a cumprir a missão estatutária do Clube de difundir o relacionamento intercultural, o conhecimento
técnico e a ética entre os profissionais
do mercado. “Meu sentimento hoje é
também de orgulho do que foi feito e
realizado por todos os presidentes que
por aqui passaram”, registrou.
Dos 50 anos de existência do CVG-RJ, o ex-presidente Hilvelar Cunta
participou durante 47 de suas atividades. Tempo suficiente para dar
uma grande contribuição ao Clube,
ocupando vários cargos de diretoria
e exercendo a presidência por dois
períodos na década de 80: de 1980 a
1981 e de 1983 a 1984. O maior legado de sua gestão foi ter adquirido a
primeira sede do CVG-RJ. “A contribuição crescente do CVG-RJ para os
segmentos de Pessoas e Benefícios
tem sido notável”, afirmou.
Para o poeta da entidade, Aurelio
Rodrigues, que tem dois livros publicados, a data do aniversário do Clube
trouxe muitas recordações. A sua gestão foi de 1984/1985. Segundo ele, o

período foi marcado pelo início do relacionamento do CVG-RJ com entidades de outros segmentos econômicos,
como a Firjan, comandada na época
por João Arthur Donato. “Firmamos
também convênio com o Banco da
Mulher e com a ABADI”, listou, completando: “tive a felicidade de contar
com o apoio de Claudio Hugo Sena
Martins, Ênio Miraglia, Danilo Sobreira, Ademir Marins, entre outros, e
de ver o Boletim Informativo do Clube se transformar na publicação que
é hoje, de primeiro mundo, acompanhando a projeção atual do CVG-RJ”.
Ademir Marins foi presidente de
1985 a 1986. Uma das passagens mais
marcantes de seu mandato, em sua
opinião, foi a primeira participação
do CVG-RJ no 4º Congresso Brasileiro
dos Corretores de Seguros, a convite
da Funenseg, atual Escola Nacional
de Seguros. Os técnicos da entidade
apresentaram um painel sobre Seguro de Vida, num evento que contou
com a participação de grandes nomes
do setor, como Clínio Silva e Abaetê
Machado. “Estou feliz por estar nesta
comemoração, mas lamento a ausência de alguns idealizadores e colaboradores, que não estão mais fisicamente entre nós”, disse.
Armando Alcoforado, presidente
nos anos de 1990 e 1991, lembrou que
Continua na próxima página
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foi o líder na ocasião das Bodas de
Prata do Clube. “Trocamos paradigmas, trouxemos os corretores de seguros para o Clube e revolucionamos
o CVG-RJ com a mudança do estatuto. Isso em um período difícil, quando
não tínhamos um tostão, já que a ministra Zélia Cardoso de Mello havia
raspado todas as poupanças durante
o governo Collor”, afirmou.
Já o atual presidente do Conselheiro
da entidade, Olívio Américo, lembrou
que foi o primeiro presidente a cumprir mandato de três anos, de 1993 a
1995 e, “por conta da mudança no estatuto, também o primeiro a ser reeleito”. E acrescentou: “É uma honra fazer
parte desta festa de 50 anos sabendo
que ainda dou a minha contribuição
no Conselho Consultivo do CVG-RJ”.
“Nem todo Clube ou organização chega aos 50 anos”, disse o ex-presidente Lúcio Antonio Marques,
eleito para dois mandatos: de 1997 a
1999 e, posteriormente, 2009/2011.
Um fato que marcou a sua gestão,
segundo o executivo, foi a reformulação da sede da entidade, com a
criação de uma biblioteca, reestruturação da informática e arquivos.
“Foi tudo repaginado”, explicou.
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Em nome
do CVG-RJ,
Wellington Costa,
Isaque Farizel e
Marcello Hollanda
recebem
homenagem
do Sincor-SP,
representado por
Marcos Abarca
(C), e da APTS,
liderada por
Osmar
Bertacini (D)

Ênio Miraglia da Silveira foi presidente por dois mandatos, de 1999 a
2003, afirmou estar “feliz e orgulhoso
de ter ajudado a construir este caminho fértil”. Ele entende que, em suas
gestões, houve consolidação de várias
atividades do CVG-RJ, que acabaram por atrair um público numeroso
a todos os eventos realizados. Como
exemplo, ele cita o Oscar do Seguro,
a Feijoada de final de ano, que virou
uma marca do CVG do Rio, e uma
programação inovadora voltada à
questão de gênero, com as comemorações do Dia Internacional da Mulher,
além de palestra da jornalista econômica Miriam Leitão e ênfase na Comu-

nicação, focando na revista do Clube.
Octávio Colbert Perissé, um dos
mais jovens ex-presidentes, ocupou
o cargo de 2005 a 2009, em duas gestões seguidas, e presidiu o Conselho
Consultivo nas duas últimas gestões. “Este é um momento único e o
Marcello Hollanda estar dando este
carinho para os ex-presidentes é gratificante, nos faz lembrar os que não
estão mais conosco”. Ele destacou
que, em seu primeiro mandato, procurou unir o CVG-RJ para fortalecer a
entidade. Em seguida, diz, “firmamos
parceria com a Universidade Estácio
de Sá para realização de vários cursos
e demos início a eventos de grande

Ex-presidentes homenageados
participação do mercado de seguros”.
O atual presidente, Marcello
Hollanda, que já concluiu um mandato de 2013 a 2015 antes do atual,
sente-se honrado em estar à frente do
CVG-RJ em um momento tão importante. “Assim como nas Olimpíadas
que chegarão ao Rio de Janeiro em
agosto, o CVG também tem seu esporte favorito, que é o revezamento
– hoje, o bastão está nas minhas mãos
e realizo este trabalho com a maior
dedicação”, afirmou. Além disso, ele
destaca como marcos de suas gestões
a intensificação do cronograma de
cursos e palestras voltados à capacitação dos corretores e a criação do Café
Empresarial, evento em parceria com
as seguradoras beneméritas no qual
o CVG-RJ cede seu auditório para a
realização de workshops das companhias sobre seus produtos.
Celebração
com direito
a belíssimo
bolo de
aniversário

Minas Alphonse Mardirossian – 1966 a 1967;
Carlo Sampaio Salgado – 1967 a 1968;
Florêncio de Borba Py – 1968 a 1969;
Marcos Porciúncula de Mesquita – 1969 a 1970;
Ernani Oliveira de Albuquerque – maio a junho de 1970;
Luiz Feria da Silva – 1970 a 1971;
Nelson Gonçalves – 1971 a 1972 e de 1976 a 1977;
Haroldo Müller – 1972 a 1973;
Ricardo Varella – 1973 a 1974 e de 1986 a 1987;
Julio Batista Joppert – 1974 a 1975;
Pedro Paulo Borges Tavares – 1975 a 1976;
Wayne Costa – 1977 a 1978;
Antonio Samuel Canelas – 1978 a 1979;
João Moreira da Silva – 1979 a 1980;
Hilvelar Cunta - 1980 a 1981 e 1983 a 1984;
Hugo Pires – 1981 a 1982;
Paulo Gustavo Guimarães Fernandes – 1982 a 1983;
Aurélio Rodrigues – 1984 a 1985;
Ademir Fernandes Marins – 1985 a 1986;
Danilo de Souza Sobreira – 1987 a 1988 e 2011 a 2013;
Claudio Hugo Serra Martins – 1988 a 1989;
Antonio Ribeiro – 1989 a 1990;
Armando Alcoforado – 1990 a 1991;
Achilles Guida – 1991 a 1993;
Olívio Américo Gomes de Silva –1993 a 1995 e 1995 a 1997;
Lúcio Antonio Marques – 1997 a 1999 e 2009 a 2011;
Enio Miraglia D’Silveira – 1999 a 2001 e 2001 a 2003;
Anselmo Abrantes Fortuna – 2003 a 2005;
Octávio Colbert Perissé – 2005 a 2007 e 2007 a 2009;
Marcello Teixeira de Hollanda – 2013 a 2015.
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Solvência
O presidente da CNseg, Marcio
Coriolano, foi palestrante em
almoço oferecido pelo
CVG-RJ no restaurante Cais do
Oriente, no Centro do Rio,
em abril deste ano. Na
ocasião, o executivo
falou sobre o atual
cenário no setor de
seguros e os princípios
que o regerão daqui por
diante.

D

e acordo com dados da Confederação
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde
Suplementar e Capitalização (CNseg), enquanto o setor industrial recuou 8,3%, a produção
de bens de consumo duráveis caiu 18,7% e a
de veículos novos, 22,8% em 2015, o mercado
de seguros cresceu 11,8%. Para o presidente da
Confederação, Marcio Coriolano, a característica fundamental que permitiu ao setor continuar crescendo apesar da crise econômica foi
sua solvência, que se equipara à de países de
primeiro mundo. “Embora digam que o Brasil
ainda está ingressando no nível de solvência
II, o nível I já basta para dar o conforto que as
famílias e empresas merecem, e isso já é uma
grande garantia”, disse.
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É ALIADA
DO MERCADO
SEGURADOR
Ele explicou que o mercado segurador é pró-cíclico, estando intrinsicamente vinculado à conjuntura econômica em que está inserido. “Nossa atividade é movida pela renda da população, pelas
grandes empresas e pelo emprego. A política econômica dos últimos 15 anos desconcentrou a atividade econômica e a renda, elevando o salário médio, e muitos consumidores passaram a comprar
seguros. Além disso, dos 45 milhões de pessoas cobertas por planos
de saúde, 76% são de empresas que contrataram o seguro para seus
funcionários”, informou.
Segundo Coriolano, entretanto, há um pequeno “delay” entre
o ciclo econômico e o de seguros, o que permitiu que os efeitos da
instabilidade só começassem a ser sentidos em 2015. “A crise econômica do ano passado foi uma enorme janela de oportunidades,
e as pequenas e médias empresas foram as que mais cresceram. Os
37 bilhões a mais em prêmios em relação a 2014 foram sustentados,
principalmente, pela saúde suplementar e pela previdência, mas
outros segmentos também mantiveram sua arrecadação”, esclarece, e completa: “outro fato interessante é que as provisões técnicas
cresceram mais que os prêmios, aumentando 12,3%, o que nos comprova, mais uma vez, a resiliência do setor”.
Traduzindo o mercado em números, o executivo lembrou que
atuam hoje 115 seguradoras, 128 resseguradoras cadastradas, 1.173
operadoras de saúde suplementar, 17 sociedades de capitalização, 23
EAPC, 60.077 corretores pessoa física e 33.542 corretores pessoa jurídica, 26 corretoras de resseguro, num total de 203 mil empregos gerados. Sobre os corretores de seguros, ele frisou a importância de sua
consultoria em um momento em que o consumidor está fragilizado financeiramente e precisa, mais do que nunca, escolher o produto mais
adequado ao seu perfil.

Nova jornada

Coriolano finalizou sua palestra afirmando que, nos próximos anos,
o mercado deverá trabalhar com cinco requisitos para uma nova jornada: a estabilidade regulatória, a regulação contra cíclica, a redução dos
custos de observância, a ampliação dos canais de acesso ao consumidor
e o aperfeiçoamento da comunicação com foco na educação em seguros.
Entre esses aspectos, o último ganhou destaque: “A expressão educação
financeira é vaga demais para o nosso setor. O cliente não precisa aprender apenas a fazer cálculos ou abrir uma conta em banco; ele precisa
saber o que é mutualismo, por exemplo, e outros fundamentos básicos
que não são do conhecimento de todos”, orientou.

Reconhecimento
Durante o almoço-palestra,
o líder da CNseg recebeu,
do presidente do Clube,
Marcello Hollanda, e do
fundador da entidade, Minas
Mardirossian, o título de sócio
honorário do CVG-RJ. Coube
ao último fazer a saudação ao
homenageado, enaltecendo
suas qualidades pessoais e
profissionais. “Trata-se de
um gentleman, que, ao longo
das nossas atividades em
seguradoras concorrentes,
jamais feriu regras éticas ou
de trabalho”, discursou o
consultor. Além de Coriolano,
outros dois importantes
representantes de entidades
receberam o mesmo título:
Roberto Santos, presidente
do Sindseg-RJ/ES, e Robert
Bittar, presidente da Escola
Nacional de Seguros.
A apresentação do convidado
e da cerimônia, que reuniu
vários líderes do mercado,
ficou sob a responsabilidade
do vice-presidente
do CVG-RJ, Carlos Ivo
Gonçalves, e do diretor social,
Isaque Farizel. O evento
foi parte das atividades
comemorativas dos 50 anos
do Clube. Estiveram presentes
também os presidentes do
CVG-PR, David Novlovski;
do CVG-ES, Antonio Santa
Catarina; e do CSP-MG, João
Paulo Moreira de Mello.
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MUDANÇAS NO MERCADOO
Federação Nacional
de Seguros Gerais
(FenSeg) tem novo
diretor executivo
Com mais de 40 anos de
experiência dedicados ao
mercado segurador, sendo de
2009 a 2014 como presidente
do Sindicato das Seguradoras
no Rio Grande do Sul
(Sindseg-RS), o executivo
Julio Cesar Rosa assume
como novo desafio a diretoria
executiva da Federação
Nacional de Seguros Gerais
(FenSeg). A Federação passa
ainda por mudanças em
suas Comissões Temáticas:
a de Seguro de Garantia Estendida tem como novo
presidente o atuário Allan Rocha, superintendente
de Mass Consumer Products da Zurich Brasil. Já
a Comissão de Riscos de Crédito e Garantia fica
sob liderança do diretor Jurídico e de Sinistros da
JMalucelli Seguradora, Roque de Holanda Melo.
A Comissão de Riscos de Engenharia também
foi renovada, e quem assume a presidência é o
engenheiro civil Marcos Costa, da Sompo Seguros.

Tarcísio
de Godoy

Julio
Cesar
Rosa

Leandro
Poli
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Essor Seguros

A Essor Seguros tem um novo
diretor técnico de Ramos
Elementares. O executivo
Leandro Poli foi contratado
para assumir a área técnica e
atuarial da seguradora após uma
busca minuciosa no mercado.
O executivo, formado em
Economia e Ciências Atuariais,
assume o cargo com a tarefa de
impulsionar ainda mais a área
de R.E., em franca expansão
na companhia, marcada pelo
desenvolvimento de produtos
diferenciados e inovadores.

CLUBE VIDA EM GRUPO
Julho/2016

IRB Brasil RE

O economista Tarcísio José Massote de
Godoy é o novo presidente do IRB Brasil
RE. O executivo em exercício do cargo até
então, José Carlos Cardoso, irá reassumir
a vice-presidência de Resseguros do IRB
Brasil RE e continuará colaborando para
a gestão da companhia. Fernando Passos,
vice-presidente Financeiro; Mario Di Croce,
vice-presidente Executivo; e Lucia Valle,
vice-presidente de Riscos e Compliance,
permanecem em suas funções.

Allianz Seguros
Eduardo Grillo assume a diretoria executiva
da Divisão Comercial da Allianz Seguros e
passa a ser membro do Comitê Executivo da
companhia. O executivo está na seguradora há
dez anos, tendo ocupado até então o cargo de
diretor da Regional Sul, e acumula 20 anos de
sólida experiência em outras companhias de
destaque do mercado segurador e financeiro.

Eduardo
Grillo

Eduardo
Fazio Lima

Sompo Seguros
A Sompo Seguros, nova marca da Yasuda Marítima, contratou
Eduardo Fazio de Arecippo Lima como seu novo diretor
comercial responsável pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo e as
regiões Norte e Nordeste. O executivo atua há mais de 20 anos
no mercado segurador e chega para contribuir com a estratégia
da companhia de expandir atuação, aumentar o share de
mercado e dar suporte às oportunidades de negócios por conta
da ampliação do portfólio de produtos da seguradora.

Liberty Seguros

Mapfre

A Liberty Seguros anuncia a chegada
de Mario Cavalcante para assumir
a diretoria de Auto e Residência
da companhia. Com mais de 20
anos de experiência no mercado de
seguros, o executivo será responsável
pela estratégia, desenvolvimento e
lançamentos de produtos e serviços
dessas áreas. Em 2015, o segmento
de Residência da Liberty Seguros
cresceu 22,5%, enquanto o crescimento
do mercado foi de 6,3%. No caso
do segmento Auto, a seguradora é
atualmente a 6ª maior do país, com 1
milhão de veículos segurados.

O Conselho de Administração da
Mapfre anunciou movimentações
estruturais na América Latina. Uma
delas é que o executivo Marcos
Eduardo Ferreira, até então CEO do
Grupo BB e Mapfre nos segmentos
Auto, Seguros Gerais e Affinities
(Mapfre BB SH2), passa a ser o líder
da área regional LATAM Sur, que
abrange Argentina, Chile, Equador,
Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e
Colômbia - onde fica sua sede.

Mario
Cavalcante

MetLife

Jaime
Neto

Marcos
Eduardo
Ferreira

Durvalice
Fontana

Jaime Neto é o novo
diretor comercial
da MetLife para
o interior de São
Paulo. Assumindo
o cargo, o executivo
passa a ser
responsável pelo desenvolvimento das estratégias de
vendas para o canal de corretores na região. No Norte e
no Nordeste, a equipe comercial também ganha reforço:
chega à seguradora a executiva Durvalice Fontana, com
vasta experiência no mercado, para liderar as operações de
forma estratégica, ampliando a participação da companhia
nas regiões.
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Da esquerda para a direita: Armando Vergilio, Roberto Westenberger, Robert Bittar e Marcio Coriolano

EDUCAÇÃO EM SEGUROS
Susep, Escola Nacional de Seguros, CNseg e Fenacor assinaram Protocolo de
Intenções para o desenvolvimento e a execução conjunta de programas relacionados
à educação em seguros. A iniciativa faz parte da Estratégia Nacional de Educação
Financeira, criada pelo Comitê Nacional de Educação Financeira (Conef)

D

e acordo com estudo realizado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), o Brasil
ocupa a 67ª posição entre 143 países quando o
assunto é educação financeira. Hoje, 35% da população
brasileira são considerados financeiramente alfabetizados, número que fica na média em comparação aos
BRICS: Somente a Rússia, com 38%, e a África do Sul,
com 42%, ficam na frente do nosso país, enquanto Índia
e China mantêm 24 e 28% de seus cidadãos bem informados sobre o tema, respectivamente.
Um importante acordo foi selado entre as principais
entidades do mercado segurador no sentido de incrementar o percentual e alçar o Brasil ao mais próximo
possível do topo da lista. Durante o 1º Seminário Susep
de Educação Financeira, que aconteceu em maio, a autarquia, a Escola Nacional de Seguros, a Confederação
Nacional das Seguradoras (CNseg) e a Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor) assinaram o
Protocolo de Intenções, assumindo o compromisso de
desenvolver iniciativas voltadas à educação financeira
com foco em seguros.
Para o superintendente da Susep, Roberto Westenberger, o pouco investimento em educação é uma das
explicações para o momento conturbado pelo qual passa o país. “Quem entende e vivenciou o Brasil sabe que
esse é o nosso maior problema. Nós, do mercado segurador, vamos nos preocupar com a educação em seguros
e garantir os direitos do consumidor, o que deve ser feito
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com uma visão holística da sociedade, começando na infância e atravessando a terceira idade”, afirmou.
As ações implementadas ficarão sob o guarda-chuva
do programa Estratégia Nacional de Educação Financeira - ENEF, mas englobando particularidades do setor
que o distinguem das finanças, como os conceitos de
proteção e prevenção de riscos, que ainda não são familiares para a maioria da população. “Ampliar os canais
de acesso ao consumidor e aperfeiçoar a comunicação
com a sociedade está entre os principais requisitos do
setor de seguros brasileiro neste momento em que a nação recupera a sua confiança, a ética e a vontade de ver
um novo país”, informou o presidente da CNseg, Marcio Coriolano.
Assinando embaixo, o presidente da Fenacor, Armando Vergílio, lembrou o papel vital desempenhado
pelos mais de 80 mil corretores de seguros na disseminação de informações sobre o mercado, conferindo-lhe
capilaridade. “Essa iniciativa é de extrema importância
e integra os agentes do setor em um único projeto e objetivo”, frisou. “A oportunidade de alcançar mais acertos
e melhores resultados nesse momento é maior do que
quando empreendemos esforços isolados”, avaliou ainda o presidente da Escola Nacional de Seguros, Robert
Bittar. Para o executivo, é importante definir o público-alvo para as ações de Educação em Seguros. “Em 2015,
realizamos 272 palestras abordando o tema, e grande
parte delas foi voltada para o consumidor”, finalizou.

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
IMPACTA SEGURO DE PESSOAS
A possibilidade de
realização de prova
técnica simplificada para
verificar a preexistência
de doenças, a permissão
à produção antecipada
de provas sem o requisito
da urgência e a eventual
distribuição dinâmica
do ônus da prova estão
entre as mudanças que
influenciarão os processos
do segmento. As
expectativas são positivas.
José Carlos Van
Cleef, coautor
do programa
do curso de
extensão “Novo
Código de
Processo Civil
e o Direito de
Seguros”

E

m junho deste ano, passou a vigorar a Lei nº
13.105/2015, que estabelece diretrizes para a aplicação do
Novo Código de Processo Civil
(NCPC). As mudanças alteram as
condições para alguns procedimentos existentes e instituem outros inéditos para o direito brasileiro - e terão impactos nos seguros
de Pessoas. O tempo de determinação judicial de preexistência ou
não de doenças que tenham dado
origem a óbito é um exemplo.
O integrante do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP)
José Carlos Van Cleef de Almeida
Santos explica que o artigo 464,
parágrafo 3º, passa a permitir que,
no lugar da perícia judicial, seja realizada prova técnica simplificada
em casos de menor complexidade.
“Em vez de apresentar um laudo,
o perito pode ser inquirido pelo
juiz sobre os fatos cuja elucidação
depende de conhecimento técnico,
o que abrevia significativamente o
processo”, diz o especialista, que é
coautor do programa do curso de
extensão “Novo Código de Processo Civil e o Direito de Seguros”
da Escola Nacional de Seguros,
a ser ministrado a partir de 9 de
agosto, em São Paulo.
Em um segmento em que
as declarações pré-contratuais têm grande relevância
nas apólices - com previsão
de perda da cobertura em caso de
declarações inexatas ou omissão
de informações que influenciem
a aceitação da proposta e o valor
do prêmio -, a discussão acerca da
preexistência de doenças versus
garantia contratual esbarra, necessariamente, na produção de

provas. Isso porque, “a partir da
investigação do histórico clínico e
da causa da morte, pode-se compreender melhor se houve má fé
durante as tratativas da contratação”, esclarece o professor. Nesse
sentido, apesar de a prova pericial
ser, em tese, mais adequada, a simplificação pode ser valiosa em algumas situações.
Outra novidade que pode garantir celeridade aos processos é
a possibilidade de produção antecipada de provas, sem o requisito
da urgência, quando elas puderem
ajudar na solução do conflito. Segundo Van Cleef, a alteração proporcionará maior segurança jurídica na tomada de decisões na fase
de regulação de sinistro. “Investigar os fatos relacionados ao sinistro antes de emitir um parecer formal é significativo em casos mais
complexos, pois permite a avaliação prévia da pertinência, chances
e riscos da disputa judicial”, diz, e
acrescenta que a disposição deve
contribuir para a diminuição dos
processos.
Já o artigo 373, parágrafo 1º,
permite a alteração excepcional
da regra que atribui ao autor a
responsabilidade de provar o
que reivindica e ao réu a de provar o contrário. O juiz poderá
tomar tal decisão diante de situações de excessiva dificuldade
de cumprir o ônus da prova ou
maior facilidade de obtenção da
prova pela outra parte. “A técnica contribuirá muito para os
casos em que a seguradora se vê
diante da necessidade de provar
fatos cujo conhecimento somente
o segurado poderia ter acesso”,
conclui o especialista.
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Artigo | Samy

Hazan*

A oportunidade
é “prima” da crise
Lembra quando você era criança e
estava sempre com um primo que
era seu fiel companheiro de muitas
brincadeiras? Pois é! Muito comum
entre as crianças, esse tipo de
comportamento (que hoje até não
acontece tanto presencialmente, mas se
expandiu com os games online e redes
sociais), também encontra seu paralelo
no ambiente empresarial.

C

om um breve retrospecto, é possível encontrar
inúmeras situações em que empreendedores
encontraram soluções ou inovaram motivados
por uma situação de crise. Levando em conta esse
fato, podemos fazer uma analogia e dizer que a oportunidade é “prima” da crise: estão sempre juntas descobrindo as novidades que o mundo lhes reserva.
Mas, se o Brasil hoje apresenta uma queda significativa do PIB, além de uma taxa de desocupação que
atinge o índice de 11,2% segundo dados do IBGE,
como fazer com que a oportunidade tome a frente e
nos coloque em uma situação mais confortável diante de sua indesejável prima.
Bom, primeiro é importante lembrarmos que o
mercado de Seguro de Vida vem expandindo significativamente nos últimos anos no Brasil. No ano passado essa modalidade registrou crescimento 10,13% e
somou prêmios de R$ 12,38 bilhões, segundo dados da
FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida). Além de ser uma das carteiras com melhor
rentabilidade para as seguradoras, na área de gestão
de benefícios das empresas, se tornou uma ferramenta
a ser utilizada na atração de talentos e manutenção do
clima organizacional, tendo em vista os tempos “bicu-
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dos” em termos de empregabilidade.
Os dados populacionais também jogam ao nosso favor. O Brasil vive hoje uma transição que a grande maioria dos países ricos já passou, resultado de mudanças
que começaram a ocorrer seis décadas atrás. Nos anos
1950, a população brasileira apresentava elevadas taxas
de crescimento, fruto da combinação de uma natalidade
alta com a redução da mortalidade infantil. A população
crescia à média de 3% ao ano; taxa que, nas décadas seguintes, caiu até o 1,4% atual. Com a tendência de queda
da fecundidade, o Brasil deverá alcançar o máximo de
264 milhões de habitantes em 2062, e daí em diante a população entrará em declínio, segundo o IBGE.
Concomitantemente, a expectativa de vida do brasileiro cresceu da média de 51 anos em 1950 para quase 74 atualmente. Nesse ritmo de avanço, até 2050, ao
nascer, os brasileiros terão uma esperança de vida de
81 anos, segundo o IBGE, mesma taxa hoje verificada
entre os japoneses, o povo com a maior longevidade
do mundo.
O aumento da expectativa de vida tem ampliado
a percentagem de adultos e idosos na população brasileira. Essas mudanças demográficas têm alterado o
mix dos produtos de seguro no Brasil, reflexo de uma
geração mais preocupada com o problema de se viver
por muito mais tempo: a maior proporção dos prêmios de seguros está indo para o segmento da aposentadoria e produtos com benefícios em vida, como
o VGBL, seguros para INVALIDEZ e o DOENÇAS
GRAVES (paga um benefício em vida por diagnóstico
de uma doença grave coberta).
Se na esfera pública, as questões andam nebulosas, o mercado de Seguros, por sua vez, fez a lição de
casa nos anos recentes e estabeleceu as bases para o
crescimento do segmento. A correção das distorções
na carteira de vida em grupo, causadas pelas apólices
antigas foi uma delas. Hoje o mercado utiliza critérios
mais técnicos na subscrição e precificação dos riscos

de Vida em Grupo, o que vem melhorando substancialmente o resultado dessas carteiras.
Com relação a novos produtos, a abertura do mercado de Resseguros contribuiu para que as seguradoras tivessem condições para inovar na cobertura de
riscos ainda não atendidos (riscos agravados, riscos
de descontinuidade etc).
As coberturas que pagam benefícios em vida também devem crescer, a exemplo dos mercados maduros e fruto de uma sociedade mais preocupada com
os riscos e consequências de doenças como câncer,
infartos e derrames.
Nos seguros coletivos como “Vida em Grupo”, a
grande novidade e tendência do mercado não estará
no produto em si, mas em processos essenciais do negócio. As seguradoras já investiram no aprimoramento de seus sistemas de faturamento e movimentação
de segurados por meio da Internet.
Mas vale lembrar que, no Brasil, as pessoas fazem
negócios com pessoas. As muitas funcionalidades que
devem vir em termos de mobilidade e recursos tecnológicos serão ferramentas para venda consultiva. Di-

versas pesquisas indicam o Corretor de Seguros como
canal de preferência do consumidor brasileiro, principalmente os consumidores da geração X, mesmo com
todo o crescimento do comércio eletrônico no Brasil.
Segundo pesquisas recentes, o atendimento diferenciado e a agilidade na resolução de problemas
serão atributos cada vez mais valorizados pelo consumidor de seguros. E aí é que está o diferencial que
deve nortear os negócios do corretor de seguros: estar
atualizado com os produtos mais recentes e todas as
possibilidades que as seguradoras disponibilizam.
E ao fazer isso é que vamos notar que, assim como
acontece com as crianças, com o tempo a oportunidade deixa a convivência próxima com sua prima crise e
passa a tocar sua vida de forma independente.
*Samy Hazan é Diretor de Affinity e Planejamento
Estratégico da Sompo Seguros. Formado em Administração
de Empresas pela FGV, Professor dos cursos de MBA
em Seguros da Funenseg. Foi consultor da LIMRA
INTERNATIONAL e representante no Brasil da Million Dollar
Round Table (MDRT).
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Fórum ASAP e Congresso COPAPROSE

Da esquerda para a direita: Marília Ahl Barbosa, presidente do
Conselho de Administração da ASAP, Paulo Marcos Senra Souza,
presidente da ASAP; Solange Beatriz Palheiro Mendes, presidente
da FenaSaúde e Marcello Hollanda, presidente do CVG-RJ

Previdência Complementar
no CVG-RJ
Diante do sucesso alcançado pelo primeiro
curso de Introdução à Previdência
Complementar do CVG-RJ, ministrado
pela professora Kely Gallego em junho, o
Clube abrirá em breve nova turma, desta
vez com carga horária expandida para
quatro aulas com duração de duas horas
e quarenta e cinco minutos. O programa
abordará o histórico da Previdência no
Brasil; as previdências social e privada;
os impactos da longevidade para a
sociedade brasileira; as características
das previdências aberta e fechada, suas
vantagens e desvantagens; os planos
empresariais;
técnicas de
abordagem, cotação
e vendas; dicas
sobre atendimento
consultivo, entre
outros. Mais
informações serão
divulgadas no site
www.cvgrj.com.br.
Kely Gallego
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Embalados pelo tema “Rumos e sustentabilidade
da Saúde”, o presidente do CVG-RJ, Marcello
Hollanda, e o vice presidente, Carlos Ivo Gonçalves,
participaram em abril da edição 2016 do Fórum
ASAP (Aliança para Saúde Populacional). O
evento, que aconteceu em São Paulo, reuniu cerca
de 500 executivos, profissionais e pesquisadores
do segmento de saúde. No mesmo mês, os
dois representantes da diretoria do Clube
ainda marcaram presença no XXVI Congresso
Panamericano de Produtores de Seguros da
COPAPROSE, no Rio de Janeiro. Foram três dias
de palestras sobre os possíveis caminhos que o
mercado deve seguir na América Latina, com foco
voltado principalmente ao corretor de seguros.

Prêmios da CNseg
CULTURA

O 1º Concurso Cultural Minha Vida
Mais Segura, promovido pela CNseg
com apoio da Susep, tem o objetivo
de conscientizar a população sobre a
importância da proteção da sua vida, da
sua família e de seu patrimônio. Para
concorrer a um iPad, uma câmera Go
Pro ou um notebook, basta responder à pergunta “Qual a importância do seguro
na sua vida?” em um vídeo, texto, fotografia ou ilustração e postar o material
nas redes sociais com a hashtag #MinhaVidaMaisSegura. Os vencedores, a serem
anunciados em 21 de novembro, serão aqueles que receberem mais curtidas e
compartilhamentos. O prazo para participar vai até 30 de setembro.
Confira o regulamento completo no site www.cnseg.org.br

INOVAÇÃO

Chegando à sua 6ª edição, o Prêmio Antonio
Carlos de Almeida Braga de Inovação em
Seguros, também da Confederação, busca
reconhecer o trabalho dos securitários e
corretores que contribuem para a inovação no
mercado. Dividida nas categorias Produtos
e Serviços, Comunicação e Processos, a
premiação vai agraciar os três primeiros
colocados de cada uma delas com R$ 10 mil,
R$ 15 mil e R$ 30 mil, respectivamente. As
inscrições vão até 30 de setembro, e devem
ser realizadas no site www.premioseguro.com.br.

AINELPAINELPAINEL
Yasuda Marítima agora é Sompo Seguros

A Yasuda Marítima, empresa do Grupo Sompo Holdings, acaba de
dar o passo definitivo do processo de integração da companhia com
o grupo global de origem japonesa. A companhia mudou sua razão
social para Sompo Seguros S.A., assumindo nome e marca alinhados
aos da multinacional da qual é subsidiária. Com isso, a seguradora
incorpora a identidade de um grupo presente em 32 países dos cinco
continentes, mais de 20 milhões de clientes ao redor do globo e um
faturamento de mais 220 bilhões de ienes (cerca de R$ 7,8 bilhões). No
Brasil, o faturamento atingiu R$ 2,7 bilhões em 2015 e, no primeiro
Francisco Caiuby
trimestre deste ano, registrou crescimento de 11,3% em prêmios.
Vidigal Filho
“Nós pretendemos ser a seguradora preferida na escolha dos clientes,
desenvolver nossas estratégias de crescimento sustentável, ser líderes em
termos de qualidade, aumentar participação no mercado, além de obter reconhecimentos
sociais relevantes, como estar entre as melhores empresas para se trabalhar. Em termos
de negócios, a meta é alcançar um crescimento médio anual de 20% até 2020”, afirma
Francisco Caiuby Vidigal Filho, diretor-presidente da Sompo Seguros S.A.
Da esquerda
para a direita:
Randal Zanetti,
presidente
da Bradesco
Seguros;
Marco Antonio
Gonçalves,
diretor
comercial geral;
Francisco
Rosado, diretor
comercial de
rede; Carlos Ivo
Gonçalves
e Marcello
Hollanda, vice
e presidente do
CVG-RJ

CVG-RJ visita Bradesco Seguros em São Paulo
Visando estreitar relacionamentos com uma das mais
importantes e tradicionais beneméritas do CVG-RJ,
a Bradesco Seguros, o presidente do Clube, Marcello
Hollanda, e seu vice, Carlos Ivo Gonçalves, foram ao
encontro da diretoria da seguradora em Alphaville, São
Paulo, no final de junho. “Sempre contamos com o apoio
irrestrito da companhia para levar adiante a missão
de formar e aprimorar a mão de obra do segmento de
Pessoas e Benefícios. Ficamos honrados em constatar
que personalidades que galgaram postos importantes

na empresa, como o diretor comercial Marco Antonio
Gonçalves, realizaram cursos em nossa entidade. É mais
uma prova da importância da missão educativa do CVGRJ”, afirma Hollanda. Participaram da reunião, além de
Gonçalves, o presidente da seguradora, Randal Zanetti,
o diretor comercial rede, Francisco Rosado, e o diretor de
marketing, Alexandre Nogueira. Este elogiou o trabalho
que o Clube vem realizando para fortalecer a marca da
entidade, pioneira dos CVG’s, em seu cinquentenário de
fundação.
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&

contos
poesias

A diretoria do Clube
Vida em Grupo
se orgulha de
possuir entre seus
conselheiros grande
poetas e contistas de
qualidade. A coluna
Contos & Poesias
abriu espaço para
que seus artistas

Bodas de Ouro
Em 28 de junho de 1966, plantou-se uma semente.
Uma semente tão pequena quanto à da mostarda...!
E que gerou uma árvore que cresceu tão imponente,
gerando frutos, cuja propriedade era de salva-guarda!
19 pomicultores plantaram-na, bem neste exato mês,
o mês de junho, um mês fértil e com tripla proteção,
com o objetivo de criar o CVG. E isso assim se fez.
E justo no mês de Sto. Antonio, S. Pedro e São João!

se expressem. Uma
iniciativa inédita
do CVG-RJ para
prestigiar aqueles
que contribuem com
a nossa instituição e
também se destacam
na arte da escrita.

E com a proteção desses três santos o CVG aí cresceu,
prestando ao mercado de seguros objetivos duradouros
e por suas sucessivas diretorias, assim se
desenvolveu...!
E hoje estamos aqui comemorando suas Bodas de Ouro!
Parabéns aos fundadores e a todas diretorias do CVG.
Homenagem aos 50 anos do Clube Vida em Grupo
Aurelio Rodrigues
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Destaques
do
Ano
do Seguro

Reserve em sua agenda o dia 29 de setembro.
ESTA SERÁ A DATA DO MAIS TRADICIONAL EVENTO DE PREMIAÇÃO DO MERCADO:

Vem aí a 40ª premiação de entrega do Oscar do Seguro,
promovido pelo CVG-RJ.
Na mesma data será lançado o Livro do Cinquentenário do CVG-RJ.

Aguarde!
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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
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A Plataforma
do Conhecimento
é simples e divertida.
Nem parece
educação financeira.
Conheça a Plataforma do Conhecimento. Um programa completo para você aprender
a cuidar do seu futuro financeiro de um jeito simples e divertido. Experimente as ferramentas
gratuitas que a Icatu Seguros preparou para você tomar decisões inteligentes.

CURSOS GRATUITOS

GAMES

VÍDEOS

SIMULADORES

www.icatuseguros.com.br/plataformadoconhecimento
ESPECIALISTA NO QUE TEM VALOR PRA VOCÊ

Filial Rio de Janeiro: (21) 3231-8404

Fale conosco. Seguros e Previdência: 4002 0040 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 285 3000 (demais localidades). Ouvidoria: 0800 286 0047, segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados.

CHEGOU
UMA DAS MAIORES
SEGURADORAS
DO JAPÃO.
E, COM A NOSSA
PARCERIA, VAI SE
TORNAR UMA DAS
MAIORES DO BRASIL.

A Sompo Seguros chegou ao Brasil.
E já começa sua história no País contando
com os mais de 80 anos de experiência
da Yasuda Marítima. Uma mudança
enorme para a empresa, que agora soma
o comprometimento japonês aos seus
valores e amplia ainda mais a relação
de confiança com você, corretor.
Queremos que a sua história de sucesso
com a Yasuda Marítima seja só o começo
de uma nova história chamada Sompo.

