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Clube Vida
Grupoem

O “Oscar do Seguro”, reconhecido 
como a maior premiação do mercado 
de seguros, foi entregue a 29 
personalidades, empresas e entidades

Destaquesdo Ano 20132014

Patrick Larragoiti 
recebe o prêmio 

de “Homem de 
Seguro do Ano”
O presidente do 

CVG-RJ, Marcello 
Hollanda, fez a 

entrega 





3

Que venha 
2015…
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Editorial

É chegado mais um final de ano e, com ele, muitas lembranças, experiências e apren-

dizados absorvidos. Inicialmente, agradecemos ao grande arquiteto do universo, que 

é Deus, pela oportunidade de estarmos vivos e com saúde. Para nós, 2014 foi um ano 

memorável, grandioso e de muitas conquistas.

Nesta edição especial, como de praxe, realizamos nossa tradicional entrega do troféu 

“Oscar do Seguro”, que já está em sua 38ª edição. A cerimônia foi realizada no Windsor 

Guanabara Hotel, no centro do Rio. Para nós do CVG-RJ, além do dever e privilégio em 

realizar a solenidade, é uma grande honra poder reconhecer empresas, instituições e 

profissionais do segmento de pessoas que mais se destacaram durante toda temporada.

 Também tivemos a alegria e o prazer de receber em nosso país a Copa do Mundo 

da FIFA, maior evento de um único do esporte do planeta e que movimentou muito o 

mercado financeiro em todas as regiões por onde passou, tendo seu ponto alto, a gran-

de final, acontecendo na capital de nosso estado, a Cidade Maravilhosa. Certamente, 

esse acontecimento histórico, que se repetiu após exatos 64 anos, não poderia passar e 

branco e não passou. 

Outra grande conquista da gestão atual foi a realização, publicação e distribui-

ção trimestral da Revista do CVG-RJ no formato impresso e digitalizado no site da 

entidade. O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro tem como objetivo a disse-

minação do conhecimento no mercado de seguros de pessoas através dos cursos, 

palestras e encontros promovidos pela entidade. Acreditamos que essa divulgação, 

através da circulação das informações por meio da revista, pode fortalecer, ainda 

mais, o compromisso desta casa.

Aproveito para ressaltar nossos agradecimentos aos patrocinadores, fundamentais 

para a divulgação e propagação do conhecimento de seguros com as matérias e entre-

vistas publicadas, ao Conselho Consultivo composto por ex-presidentes do CVG RJ, 

aos membros da comissão fiscal, diretores, bem como a comissão organizadora deste 

que é o mais tradicional e importante evento de premiação do mercado de seguros 

brasileiro. E que venha 2015... 

MARCELLO HOLLANDA

Presidente CVG-RJ

Coordenação editorial: Vtn ComuniCação ltda.
Jornalista resPonsável/edição:vania absalão (mtb 13.702)
teleFax: (21) 2215-6074 / celUlar: 99966-3089
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diaGramação e arte: sylvio marinho
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impressão: Walprint – distribUição gratUita

tiragem: 2.000 exemPlares
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Segundo ele, o “Oscar do 
Seguro” se destaca nesse 
contexto pela tradição que 

acumulou ao longo das suas 38 
edições. “Para nós do CVG é um 
privilégio realizar esta solenidade 
e reconhecer as empresas, 
instituições e os profissionais que 
mais se destacam no mercado de 
seguros”, frisou.

Ele enfatizou ainda o caráter 
diferenciado do CVG-RJ, que 
promove, desde a sua fundação, 
há 48 anos, um trabalho 
voluntário de extrema importância 
para o mercado. “Como dizia 
João Batista da Silva Joppert, 
ex-presidente do CVG-RJ, é nas 
raízes desta árvore de colaboração 
e trabalho que reside a nossa 
verdadeira grandeza”, observou.

Marcello Hollanda lembrou 
também que o CVG RJ foi pioneiro 
e que seu trabalho proliferou para 
os estados de São Paulo, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Espírito Santo, 
Minas Gerais e Bahia.

Presidente do CVG-RJ 
destaca papel do Clube 

No discurso de abertura 
do evento, o presidente 
do CVG-RJ, Marcello 
Hollanda, destacou o fato 
de o Clube vir atuando 
com o foco direcionado 
para a disseminação do 
conhecimento no mercado 
de seguros de pessoas, 
seja através dos cursos, 
das palestras ou dos 
encontros promovidos pela 
entidade.

Marcello Hollanda, 
presidente da 
entidade, apresenta 
balanço do ano 
de 2014 e fala 
das perspectivas 
futuras
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Trezentas e cinquenta pessoas 
participaram desta tradicional 
solenidade do mercado. Um 
encontro de confraternização 
e comemoração entre os 
premiados e convidados. 
A cerimônia foi aberta pelo 
presidente Marcello Hollanda, 
após a execução do hino do 

CVG e do hino nacional.
Ele destacou que o Clube 
Vida em Grupo do Rio de 
Janeiro tem como objetivo a 
disseminação do conhecimento 
no mercado de seguros 
de pessoas através dos 
cursos, palestras e encontros 
promovidos pela entidade.

Muitas personalidades na cerimônia 
do Oscar de Seguros do CVG-RJ 

Flash

Flash
Flash

Flash
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Quesitos de avaliação dos premiados 

Cerimonial diferenciado 

O apresentador Alexandre Tavares expôs 
aos presentes os critérios de avaliação que 
são levados em consideração para a votação 
dos associados e o referendo da diretoria: em 
primeiro lugar, acontece o voto direto efetua-
do pelos associados do CVG-RJ, através dos 
formulários enviados pela diretoria; depois, 

o voto técnico – uma análise das estatísticas 
divulgadas pelas instituições do mercado, 
ranking, acompanhamento na mídia de propa-
gandas e aceitação pelo público consumidor e, 
na sequência, o voto profissional – uma análi-
se técnica profissional, efetuada pela diretoria 
executiva do CVG-RJ.

Quem acompanha a solenidade dos destaques 
há muitos anos, pôde observar diversas altera-
ções no último evento. Foram introduzidos ritos 
para emprestar maior distinção e elegância ao ce-
rimonial. A entrada dos diretores e do presidente 
acompanhados de suas esposas e de recepcionis-
tas portando as bandeiras do CVG-RJ, do Municí-
pio do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro 
e do Brasil, ao som do hino da entidade promoto-
ra da festa e do Hino Nacional Brasileiro, chamou 

atenção logo no início da cerimônia. 
Os contemplados também possuíam padri-

nhos e madrinhas, que os acompanhavam até 
suas mesas e ficavam à disposição do premiado 
para qualquer tipo de atenção necessária. Co-
missões de voluntários oriundos das benemé-
ritas e dos quadros de associados do CVG-RJ 
colocaram a mão na massa para dar mais brilho 
à festa. Deram também um toque mais humani-
zado e democrático à cerimônia.

Flash

Flash
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CVG-RJ entrega estatuetas 
do Oscar do Seguro
Este ano, foram 29 categorias premiadas entre 
empresas e profissionais que se destacaram 
na atuação e desempenho de suas funções e 
que agregaram valor ao mercado de seguros, 
conferindo credibilidade e excelência aos 
serviços prestados à sociedade. 

Comemoração dos destaques do ano

Conheça os Premiados 



CVG-RJ entrega estatuetas 
do Oscar do Seguro

Seguradora do Ano: Capemisa Seguradora de Vida e Previdência
Homem de Seguro do Ano: Patrick Larragoiti (SulAmérica)
Mulher de Seguro do Ano: Denise Thomas de Souza Carvalho (MetLife)
Personalidade Institucional: Marco Antonio Rossi (Presidente da CNSEG)
Personalidade Empresarial: Acácio Queiroz (CHUBB do Brasil)
Entidade Institucional: CNSEG
Entidade Educacional: Escola Nacional de Seguros
Empresa de Vida Coletiva: Porto Seguro
Empresa de Vida Individual: Prudential
Empresa de Previdência e Vida Resgatável: Mapfre Seguros
Empresa de Saúde: Bradesco Saúde
Empresa de Saúde Dental: Amil Dental
Empresa de Capitalização: ICATU Capitalização
Empresa de Acidentes Pessoais e Funeral: SINAF
Empresa de Assistência 24 Horas: Mondial Assistance
Seguradora Destaque em Tecnologia: Tokio Marine Seguradora
Prestadora Destaque em TI: Delphos Serviços Técnicos
Profissional de Vida: Samy Hazan (Yasuda/Marítima Seguros)
Profissional de Previdência: Kely Cristina Gallego (ICATU Seguros e Previdência)
Profissional de Saúde Dental: Alfieri Casalecchi (Amil Dental)
Profissional de Capitalização: Luiz Carlos Henrique (Porto Seguro)
Profissional de Seguro DPVAT: Aline Motta (Aruana Seguros)
Corretora de Vida: VG Administradora e Corretora de Seguros
Corretora de Saúde: Qualicorp
Corretora de Capitalização: Corretora de Seguros APSA
Campanha de Produção: “SOU + VOCÊ” (Capemisa Seguradora de Vida e Previdência)
Campanha de Propaganda e Marketing: “A VIDA É IMPREVISÍVEL” (SulAmérica)
Veículo Destaque em Comunicação: CQCS (Centro de Qualificação do Corretor de Seguros)

D
ES

TA
Q

U
ES

 
2013  2014
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Marcello Hollanda 
(presidente 
CVG-RJ), Denise 
Carvalho (MetLife), 
Maria Helena 
Monteiro (diretora 
técnica de ensino 
Escola Nacional 
de Seguros) e 
Márcia Simplício 
(assessora 
CVG-RJ)

J ornada dupla é uma caracte-
rística comum a praticamen-
te todas as mulheres. Elei-

ta destaque do ano na categoria 
“Mulher de Seguro”, Denise Car-
valho não foge à regra. “Dedico 
esse prêmio a todas as mulheres, 
empreendedoras do nosso merca-
do de seguros. São multimulheres, 
multimães e multicompanheiras. 
E também ao meu marido e filhos. 
Estou muito feliz e emocionada”, 
afirmou a executiva, ao receber o 
troféu “Oscar do Seguro” de outra 
executiva, a diretora da Escola Na-
cional de Seguros, Maria Helena 
Monteiro.

Denise Carvalho lembrou que, em 
breve, estará completando 18 anos 

de atuação no mercado de seguros 
e que, depois de tanto tempo, volta 
para onde começou, a MetLife. Neste 
recomeço, passou a integrar um Co-

mitê de Mulheres cujo foco é direcio-
nado para as necessidades femininas, 
especialmente das profissionais que 
enfrentam jornadas múltiplas.

SEGURADORA DO ANO
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA

MULHER DE SEGURO DO ANO
DENISE THOMAS DE SOUZA CARVALHO (MetLife)

N a 38ª edição do Troféu “Oscar 
do Seguro”, a Capemisa Segu-
radora de Vida e Previdência 

foi eleita o destaque no ano na cate-
goria mais importante do evento, a 
“Seguradora do Ano”. 

Para receber o prêmio, o cerimo-
nialista convidou Laerte Lacerda, 
diretor comercial nacional da Cape-
misa, para subir ao púlpito da festa. 
O presidente do CVG-RJ, Marcello 
Hollanda, o presidente do conselho 
do CVG-RJ, Octávio Perissé, e o pre-
sidente do CVG-SP, Dilmo Moreira, 
entregaram o Oscar do Seguro nas 
mãos de Lacerda. 

Com faturamento de R$ 1,7 bi-
lhão e 4 milhões de clientes, a Cape-
misa tem uma história singular. Foi 
a única empresa do país a ser funda-
da com o objetivo de sustentar uma 
obra social, o Lar Fabiano de Cristo, 
que iniciou suas atividades em 1958. 
Em 2008, a companhia adquiriu seus 
moldes atuais, como uma sociedade 
anônima de capital fechado, passan-
do a atuar em seguros e capitaliza-
ção, além de prosseguir no ramo de 

previdência complementar.
A Capemisa pauta as suas ações 

acreditando que a empresa deve ser 
o lugar onde todos os profissionais 
têm a oportunidade de realizar seus 
sonhos. Ao gerar um ambiente agra-

dável, apostar em relações internas 
transparentes e investir em talentos 
tanto quanto em governança e pla-
nejamento, a Capemisa vem criando 
uma companhia saudável econômica 
e socialmente.

Da esquerda par direita: Marcello Hollanda (presidente CVG-RJ), Dilmo Moreira 
(presidente CVG-SP), Laerte Lacerda (diretor comercial nacional da Capemisa) e 
Octávio Perissé (presidente do conselho consultivo CVG-RJ)
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Isaque Farizel (vice-presidente e diretor social CVG-RJ), Marcello Hollanda 
(presidente CVG-RJ), Patrick Larragoiti (presidente do conselho de 
administração SulAmérica, Alfeo Marchi (assessor da presidência 
CVG-RJ) e David Novloski (presidente CVG-PR)

E leito “Homem de Seguro 
do Ano” pelos associados 
do CVG-RJ, o presidente 

do Conselho de Administração 
da SulAmérica, Patrick Larra-
goiti Lucas, ao receber o Troféu 
“Oscar do Seguro”, manifestou 
o seu otimismo quanto ao futu-
ro do mercado de seguros. Se-
gundo ele, o setor manteve “ta-
xas fantásticas” de crescimento, 
mesmo diante de períodos com 
grandes oscilações na economia 
brasileira e deve manter essa 
tendência nos próximos anos. 
“Estamos protegendo mais bra-
sileiros, oferecendo novos servi-
ços e novas coberturas. Vamos 
continuar crescendo”, assinalou.

Na avaliação dele, os próximos 
cinco anos serão de consolidação 
desse processo de crescimento do 
mercado. Até porque, comentou, 
“se nosso mercado cresce com 
o PIB variando 0,2% imaginem 
quando houver um incremento 
mais consistente do nosso produ-
to interno bruto”.

Larragoiti atribuiu sua pre-
miação ao trabalho da equipe da 

SulAmérica e frisou que “nada 
poderia construir” sem esses co-
laboradores. Fez ainda um para-
lelo entre as histórias do CVG-RJ 
e da SulAmérica, lembrando que 
o “Oscar do Seguro” é uma pre-
miação tradicional e histórica, 
realizada há 38 anos, enquanto a 
SulAmérica já completou 110 anos 
de fundação. “É essa longevidade 
das instituições que queremos ver 
no mercado”, acrescentou.

Patrick Larragoiti Lucas, que 
é graduado em Administração 
de Empresas pela FGV-São Pau-
lo, ingressou na SulAmérica em 
1987, ocupando, desde então, 
várias funções no grupo até as-
sumir a Presidência Executiva 
de 1998 a 2010.

Ele também é conselheiro da 
Associação de Genebra, orga-
nização que reúne as 100 prin-
cipais seguradoras e ressegu-
radoras do mundo, membro do 
Instituto de Estudos em Saúde 
Suplementar, IESS, e vice-pre-
sidente da CNSeg, tendo sido 
membro do conselho de admi-
nistração do Unibanco Holding.

O trabalho desenvolvido no comando de uma das 
principais instituições do mercado brasileiro 
rendeu ao presidente da Confederação Nacio-

nal das Seguradoras (CNSeg), Marco Antonio Rossi, a 
eleição, pelos associados do CVG-RJ, de “Destaque do 
Ano”, na categoria “Personalidade Institucional”. No 
evento de premiação, ele foi representado pelo diretor 
da Bradesco Seguros, Eugênio Velasques. 

Marco Antonio Rossi, que também é presidente 
da FIDES – Federação Interamericana de Empresas 
de Seguros – e da Bradesco Seguros, vê esse prêmio 
como o reconhecimento de um trabalho que vem 
sendo feito ao longo dos anos visando o crescimen-
to do setor e das operações. “O mercado de seguros 
tem a capacidade de transformar a vida das pesso-
as, oferecendo proteção financeira e auxiliando a 
prevenir riscos. É uma honra fazer parte da história 
dessa indústria que tanto tem contribuído para o 
desenvolvimento do Brasil”, comenta Rossi.

Tido como uma das principais lideranças do mer-
cado brasileiro, Marco Antonio Rossi vem manifestan-
do, em diversas ocasiões, a certeza de que o futuro do 
setor é bastante promissor. Na avaliação dele, há mui-
to espaço para avançar, pois o Brasil ainda consome 
poucos produtos e serviços do mercado de seguros e o 
consumo per capita no país é apenas o 43º colocado no 
ranking mundial.

Para Rossi, o desafio maior do mercado brasileiro é 
chegar até as classes de menor poder aquisitivo.

Na opinião do presidente da CNSeg, o sucesso ob-
tido pelos bancos para atingir esse público deve ser se-
guido pelo mercado de seguros. “53% dos moradores 
de comunidades pobres são bancarizadas, têm uma 
conta ou corrente ou poupança. Os bancos buscaram, 
com sucesso, a bancarização. Nós devemos buscar a 
segurização”, acentua.

Marcello Hollanda (presidente CVG-RJ), Eugênio 
Velasques (diretor Bradesco Seguros), que recebeu o 
troféu e representou Marco Antônio Rossi e Hilvellar Cunta 
(conselheiro CVG-RJ)

HOMEM DE SEGURO DO ANO
PATRICK LARRAGOITI (SulAmérica) 

PERSONALIDADE INSTITUCIONAL
MARCO ANTÔNIO ROSSI (CNSEG)  
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Marcello 
Hollanda 
(presidente 
CVG-RJ), Patrick 
Larragoiti (vice-
presidente 
CNSeg) e 
Roberto Santos 
(presidente 
Sindicato das 
Seguradoras-
RJ/ES)

Formado em Economia, pós-gra-
duado em Finanças e com espe-
cialização em Business nos Esta-

dos Unidos, Acácio Queiroz foi eleito 
o destaque do ano pelos associados 
do CVG-RJ na categoria “Personali-
dade Empresarial”. O executivo, que 
possui certificação no Programa de 
Desenvolvimento de Conselheiros 
pela Fundação Dom Cabral, é também 
Conselheiro de Administração Certifi-
cado pelo IBGC – Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa, além de 
exercer a função em diversas outras 
instituições. Paralelo às suas ocupa-
ções de ofício, atua conjuntamente 
como presidente do Comitê de CEOs 
& Chairpersons da Câmara America-
na em São Paulo.

Recentemente, o comtemplado 
com o “Oscar do Seguro” escreveu 

o livro “Minhas Bagagens” e ofere-
ce palestras nas áreas de Economia, 
Liderança e Motivação. Queiroz tra-
balhou em várias companhias de 
seguro no País e na América Latina. 
Está na Chubb do Brasil desde 2005, 
iniciando como Presidente & CEO 

e atualmente ocupando o cargo de 
Chairman – Presidente do Conselho. 
Por sua contribuição no segmento de 
seguro, acumula os mais significati-
vos prêmios e reconhecimentos no 
Brasil e no exterior nas áreas de lide-
rança e gestão de seguros. 

Em 2014, a Confederação Nacio-
nal das Empresas de Seguros 
Gerais, Previdência Privada e 

Vida, Saúde Suplementar e Capita-
lização (CNSeg) foi eleita “Desta-
que do Ano” na categoria “Entidade 
Institucional”. Nada mais justo para 
uma entidade que cumpre papel 
inestimável na defesa do mercado 
brasileiro desde a sua fundação, há 
seis anos. “Estou muito feliz por es-
tar aqui representando a nossa Con-
federação para receber este tradi-
cional e valioso prêmio”, afirmou o 
vice-presidente da entidade, Patrick 
Larragoiti Lucas, ao receber o troféu 
“Oscar do Seguro”, para quem a pre-
miação representa, na prática, o re-
conhecimento de que a CNSEg está 
cumprindo o seu papel institucional.

Patrick Larragoiti, que nesta mes-
ma edição do prêmio “Destaques do 
Ano” foi eleito ”Homem de Seguro” 
disse ainda que o mercado vive um 
momento especial, mesmo diante 
das incertezas na economia brasi-

leira e que a expectativa é de cresci-
mento do setor nos próximos anos.

A entidade tem como missão 
congregar as principais lideranças, 
coordenar ações políticas, elaborar 
o planejamento estratégico do setor 
e representar o segmento perante o 
Governo, a sociedade e as entidades 
nacionais e internacionais.

Entre os objetivos e prerrogati-
vas da CNSeg estão os de represen-
tar perante os Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário os direitos 
e interesses dos segmentos de Se-
guros, Previdência Privada e Vida, 
Saúde Suplementar e Capitalização; 
de exercer a representação política e 
institucional dos setores representa-
dos; de defender, divulgar, estimular 
os segmentos representados e pro-
mover o aprimoramento das suas 
atividades; e de representar as asso-
ciadas, judicial ou extrajudicialmen-
te, independentemente de mandato.

PERSONALIDADE EMPRESARIAL
ACÁCIO QUEIROZ (CHUBB)

Marcello Hollanda 
(presidente CVG-RJ), 
André de Oliveira 
(superintendente 
regional RJ/ES e 
Nordeste Chubb 
Seguros), que 
recebeu a premiação 
e representou 
Acácio Queiroz na 
cerimônia, Olívio 
Américo (presidente 
Aconseg-RJ)

ENTIDADE INSTITUCIONAL
CNSeg



ACERTE NA ESCOLHA. 
ACERTE SUA VIDA PROFISSIONAL.

FAÇA GRADUAÇÃO NA
ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS.

São apenas 50 vagas por semestre. 
Inscreva-se já no www.esns.org.br/processoseletivo

Vire alvo de interesse das maiores empresas do mercado.
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Marcello Hollanda (presidente CVG-RJ), Danilo Cláudio da Silva (diretor técnico 
da Susep), Renato Campos (diretor executivo da Escola Nacional de Seguros), 
Luiz Carlos Gomes (vice-presidente SindSeg-MG/GO/MT/DF e superintendente 
executivo Bradesco)

Marcello Hollanda 
(presidente 
CVG-RJ), 
Leila Nogueira 
(membro 
Comissão Fiscal 
CVG-RJ), Jaime 
César Prazeres 
(gerente Porto 
Seguro)

Em 2013, a Escola Nacional de 
Seguros foi eleita destaque do 
ano na categoria “Entidade 

Institucional”. Este ano, a institui-
ção voltou a ser contemplada, ago-
ra como “Entidade Educacional”. 
Nada mais justo para quem acaba 
de completar 43 anos de grandes 
serviços prestados ao mercado de 
seguros. “Estamos muito felizes. 
Este é um reconhecimento de que 
estamos cumprindo nosso papel”, 
afirmou o Diretor Executivo da Es-
cola, Renato Campos, ao receber a 
premiação.

Na ocasião, ele acentuou o fato 
de o CVG-RJ e a Escola Nacional de 
Seguros terem “objetivos convergen-
tes”, com o foco direcionado para o 
desenvolvimento da indústria do 
seguro no Brasil. “Essas duas insti-
tuições trabalham pela maior quali-
ficação dos profissionais de seguros 
e, consequentemente, pelo desen-
volvimento do mercado”, salientou. 

Renato frisou ainda o fato de a Esco-
la vir cumprindo com êxito desde a 
sua fundação, em 1971, a missão de 
difundir o ensino, a pesquisa e o co-
nhecimento em seguros.

Atualmente, a Escola Nacional 

de Seguros está estabelecida em 14 
cidades, além de manter parcerias 
que a ajudam a alcançar cerca de 
340 outras localidades. O curso para 
habilitação de corretores de seguros 
continua sendo o mais procurado.

O Seguro de Vida PME da Porto 
Seguro é um seguro voltado 
às necessidades das pequenas 

e médias empresas. O grande dife-
rencial deste produto é que, mesmo 
sendo um produto simplificado, ele 
oferece flexibilidade quanto a mo-
dalidade do capital segurado a ser 
contratado, dando comodidade e 
facilidade quanto à manutenção das 
apólices cadastradas. 

E foi por promover todo esse 
conforto ao cliente que a Porto Se-
guros Cia de Seguros Gerais tam-
bém se destacou no 2014, durante 
38ª edição do Troféu “Oscar do Se-
guro”, promovido pela CVG-RJ. A 
empresa levou o prêmio “Empresa 
de Vida Coletiva”, pela excelência 
no serviço prestado. 

Marcello Hollanda, presidente da 

CVG-RJ, ao lado de Leila Nogueira, 
que faz parte da comissão fiscal do 
CVG-RJ, entregou a comenda a Jaime 
César Prazeres, gerente da compa-
nhia, que ficou bastante feliz e mo-

tivado. Com 14 anos de estrada, Jai-
me é formado em Administração de 
Empresas pela PUC-Campinas, pós-
-graduado em Gestão Comercial pela 
FGV e Gestão Projetos pela FAAP.  

ENTIDADE EDUCACIONAL
ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS

EMPRESA DE VIDA COLETIVA
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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Marcello 
Hollanda 
(presidente 
CVG-RJ), 
Camila Galdino 
(coordenadora 
em previdência 
privada 
Mapfre), Ângela 
Pacheco 
(Mapfre) e 
Lúcio Marques 
(conselheiro 
CVG-RJ)

N a categoria Seguradora de Vida 
Individual, foi eleita destaque 
do ano, pelo segunda vez con-

secutiva, a Prudential do Brasil. “Essa 
premiação representa o reconhecimen-
to do mercado aos bons resultados que 
estamos obtendo com o foco no ramo 
vida. Divido esse prêmio com todos os 
funcionários da Prudential, clientes e 
nossa força de venda”, comemorou o 
vice-presidente financeiro da segura-
dora, Marcelo Mancini, após receber o 
troféu “Oscar do Seguro”.

Segundo ele, 2014 está sendo um 
dos melhores anos da história da com-
panhia no mercado brasileiro e a pre-
miação veio coroar esse período de 
boas notícias. Mancini atribui boa parte 
desse bom desempenho ao sucesso do 
modelo de comercialização de produ-
tos adotado pela Prudential no Brasil, 
cujo foco está direcionado para dos 
franqueados Life Planner®.

Ele acentua que a seguradora vem 
investindo forte na qualidade para 
manter esse padrão e consolidar sua 
posição de destaque no mercado lo-
cal. Mancini frisou ainda que a Pru-

dential está superando a meta de 
crescimento inicialmente prevista 
para 2014, mesmo diante das incerte-
zas na economia brasileira. “Estamos 
crescendo 20% acima da meta inicial 
em 2014. E acredito que essa tendên-
cia será mantida no próximo ano, in-
dependente do resultado das eleições 
presidenciais”, observou.

A Prudential do Brasil Seguros de 

Vida S.A. é uma subsidiária da Pruden-
tial Financial, uma das maiores institui-
ções de serviços financeiros do mundo. 
Os seguros da Prudential do Brasil são 
comercializados pelos Franqueados 
Life Planner®, que atuam ligados às 17 
Agências e três escritórios da Pruden-
tial do Brasil, as quais operam nos Esta-
dos do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná.

E leita destaque do ano na catego-
ria “Empresa de Previdência e 
Vida Resgatável”, a Mapfre Pre-

vidência e Vida Resgatável, uma das 
mais tradicionais e respeitadas em-
presas do segmento no país, fez por 
merecer a premiação na 38ª edição do 
“Oscar do Seguro”.

Com um portfólio completo de fun-
dos, a empresa atende a todos os perfis 
de investimento: conservador, mode-
rado e agressivo, além de contar com 
a experiência de diferentes gestores do 
ramos de recursos financeiros.

Oferecendo soluções sob medida, 
com produtos de alta performance e 
características inovadoras, a compa-
nhia está sempre em busca de meca-
nismos que estreitem seu relaciona-

mento com o corretor de seguros. Os 
executivos da Mapfre garantem que 
o estado do Rio de Janeiro é um dos 

grandes focos da empresa, por ser o 2º 
maior distrito do Brasil em arrecada-
ção de previdência.

SEGURADORA DE VIDA INDIVIDUAL
PRUDENTIAL DO BRASIL

Marcello Hollanda (presidente CVG-RJ), Marcelo Mancini (vice-presidente financeiro 
Prudential), Luís Fernando Ferreira Pinto (vice-presidente de operações Prudential) e Altair 
Humberto dos Santos (assessor CVG-RJ e presidente SOSAI)

EMPRESA DE PREVIDÊNCIA E VIDA RESGATÁVEL
MAPFRE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A



A ARUANA SEGUROS realizou, no dia 03 de 
dezembro, mais uma bela festa de confraternização de 
final de ano, reunindo a sua equipe de funcionários e 
os parceiros comerciais. “Temos muitos motivos para 
comemorar 2014, pois foi um ano de muitas realizações. 
Nosso resultado cresceu mais de 60%, superando as 
expectativas iniciais. Com isso, consolidamos nossa 
posição como uma das três maiores companhias no 
ranking da Seguradora Líder”, afirma o diretor da 
seguradora, Eli Bezerra.

Ele acrescenta que a ARUANA SEGUROS encerra 
o ano com 13 filiais instaladas em praticamente todas as 
regiões do País. A meta é instalar sete novas unidades 
em 2015. O objetivo inicial é atingir também a Região 
Norte, com a abertura de uma filial no Pará.

Entre as ações empreendidas no ano está a 
participação no CONEC – Congresso dos Corretores 
de Seguros, realizado pelo Sincor-SP em outubro, na 
capital paulista.

A ARUANA SEGUROS marcou presença nesse 
evento com um belo stand, que foi visitado por um gran-
de número de corretores de todas as regiões do Brasil. 
Outro ponto importante foi a consolidação da imagem 

da ARUANA SEGUROS como a de uma seguradora que 
atua com o foco direcionado para o pleno respeito aos 
parceiros comerciais e à população em geral, ciente da 
importância social do seguro Dpvat. “Conquistamos 
novos espaços porque agimos com ética e temos cre-
dibilidade. Os corretores nos procuram porque sabem 
que serão muito bem atendidos e os processos serão 
regulados com agilidade.”, assinala Eli Bezerra.

Já a diretora Comercial da seguradora, Aline 
Motta, frisa que 2014 foi um ano excepcional e adianta 
que, no próximo ano, “teremos muitas novidades para 
os corretores parceiros”.

Entre os convidados do evento de confraterni-
zação estavam o presidente e o diretor Técnico do 
CVG-RJ, Marcello Hollanda e Carlos Ivo Gonçalves, 
que enalteceram o papel exercido pela ARUANA 
SEGUROS no atendimento qualificado às vítimas de 
acidentes no trânsito e seus beneficiários. “O Dpvat 
é um seguro essencialmente social, atendendo às 
camadas mais necessitadas da população brasileira. 
É justo elogiar a forma como a ARUANA atua para 
atender a essas pessoas. É um trabalho muito bem 
feito”, testemunhou Marcello Hollanda.

ARUANA 
comemora 
em alto 
estilo
ano que 
superou 
expectativas

A ARUANA SEGUROS DESEJA A TODOS FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO 2015!
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Marcello Hollanda 
(presidente 
CVG-RJ), Alfieri 
Casalocchi 
(vice-presidente 
Amil) e Isaque 
Farizel 
(vice-presidente 
e diretor social 
CVG-RJ)

O destaque do ano na categoria “Em-
presa de Saúde”, nesta 38ª edição 
do “Oscar do Seguro”, foi a Bra-

desco Saúde, que está completando 30 
anos de atuação nessa área, sendo, atual-
mente, a líder do mercado no segmento 
de planos coletivos. A empresa é ainda 
a controladora integral da Mediservice, 
companhia dedicada à operação de pla-
nos de saúde na modalidade de adminis-
tração por pós-pagamento.

O presidente da Bradesco Saúde e da 
Mediservice, Márcio Coriolano, come-
morou a premiação, destacando a impor-
tância desse reconhecimento do mercado 
ao trabalho desenvolvido no grupo. “Foi 
com muito orgulho que recebi a notícia 
de que a Bradesco Saúde ganharia o Os-
car do Seguro. Conquistar esse respeita-
do prêmio no mercado segurador com-
prova o alto grau de satisfação por parte 
das empresas, segurados e parceiros da 
Bradesco Saúde”, afirmou Márcio Corio-
lano, que também preside a Federação 
Nacional de Saúde Suplementar (Fena-
Saúde).

Ele ressaltou o fato de a Bradesco 

Saúde estar presente em todo o territó-
rio nacional, com produtos criados para 
atender o segmento empresarial em tudo 
que se espera de um seguro saúde, como, 
entre outros, a diversidade dos produtos 
e nas opções de contratação; abrangência 
da rede referenciada, composta por pro-
fissionais reconhecidos e centros de refe-
rência em todos os campos da medicina; 
e valorização do sistema de atendimen-
to, por meio de constantes investimentos 
em informatização e treinamento de pes-

soal especializado.
A empresa conta atualmente com 

mais de 4 milhões de segurados, dos 
quais mais de 90% são beneficiários de 
planos coletivos. A busca permanente da 
excelência dos padrões de atendimen-
to e dos serviços prestados é o objetivo 
central que vem habilitando a Bradesco 
Saúde a manter-se na liderança do mer-
cado, fazendo com que a sua marca seja 
reconhecida como sinônimo de solidez e 
qualidade.

O utro grande destaque do even-
to foi a Amil Dental, eleita 
pelos serviços odontológicos 

prestados na categoria “Empresa de 
Saúde Dental”. Só nos últimos três 
anos, a empresa registrou um cres-
cimento na carteira de clientes de 
150% em receita e 95% em benefici-
ários, segundo Alfieri Casalocchi, vi-
ce-presidente do Grupo Amil Dental 
que recebeu o prêmio. 

Os investimentos contínuos no setor 
e aproximação com os dentistas creden-
ciados na rede são motivos para esse 
aumento significativo na captação de 
novos clientes. O serviço também pos-
sui uma atuação voltada para a respon-
sabilidade social, onde crianças carentes 
e mulheres que sofrem violência domés-
tica têm acesso à odontologia, por meio 

da parceria com a Oscip (Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público) 
Turma do Bem.

Atualmente entre as duas maiores 
operações de planos odontológicos 
do Brasil, a Amil Linha Dental ofere-
ce aos seus clientes uma uma ampla 
rede credenciada, com mais de 25 

mil pontos de atendimento em todo 
o país. Por meio de um sistema onli-
ne com a rede credenciada, é possível 
aumentar toda capacidade de con-
veniência, que dispõe de clínicas de 
urgência e tele atendimento 24 horas, 
além de uma cobertura com cerca de 
90 procedimentos adicionais.

EMPRESA DE SAÚDE
BRADESCO SAÚDE

Marcello Hollanda 
(presidente 
CVG-RJ), doutora 
Regina Coeli, 
Manoel Machado 
(superintendente 
executivo 
Bradesco Saúde)

EMPRESA DE SAÚDE DENTAL
AMIL DENTAL
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Marcello Hollanda (presidente CVG-RJ), Edson Calheiros (assessor da presidência 
CVG-RJ) e Marcelo Salustiano (diretor financeiro SINAF)

A Sinaf Seguros recebeu o 
“Oscar do Seguro” na ca-
tegoria “Empresa de Aci-

dentes Pessoais e Funeral”, na 
38ª edição do evento. Através de 
suas famosas campanhas de pu-
blicidade, a marca SINAF con-
quistou o prestígio e a simpatia 
da população, que são objeto de 
muitos trabalhos acadêmicos no 
Brasil, premiações e citações em 
diversos países do mundo, justi-
ficando, assim, o título de desta-
que do ano.

Com sede na cidade do Rio 
de Janeiro e atuação concentrada 
em toda região metropolitana, a 
frase usada para o slogan da em-
presa - “Seguros para uma Vida 
Melhor” - representa a verdadei-
ra filosofia de trabalho da com-
panhia. Seu objetivo é utilizar 

novos recursos humanos, conhe-
cimento e tecnologia para ofere-
cer seguros que possam, efetiva-

mente, contribuir para uma vida 
melhor de seus clientes e de seus 
respectivos familiares.

Marcello Hollanda (presidente CVG-RJ), Ronaldo Marques (superintendente comercial 
ICATU), Gustavo Rosas (superintendente regional ICATU) e Wellington de Souza Costa 
(diretor tesoureiro adjunto CVG-RJ)

C om a expertise no desen-
volvimento de soluções em 
capitalização para comer-

cialização por meio de parceiros 
e de corretores, a Icatu Seguros 
sempre teve a capacidade de 
adaptar produtos às necessida-
des específicas de seus clientes. 
Toda essa versatilidade fez da 
companhia o grande destaque 
do ano no Troféu “Oscar do Se-
guro”, na categoria “Empresa de 
Capitalização”.  

Em 2013, o segmento de capita-
lização da companhia alcançou a 
marca de R$ 1,6 bilhão em provisões 
técnicas e distribuiu, em forma de 
sorteios, o montante de R$ 51,6 mi-
lhões aos seus clientes, reiterando o 
papel social do produto e a impor-
tância do negócio para a empresa.

Com um serviço de capitaliza-
ção clássica distribuída por bancos 
e varejistas, títulos na modalidade 
de incentivo, produtos com valor 

social e garantia locatícia, a Icatu 
Seguros solidifica todo trabalho 
desenvolvido ao longo de 2014 

recebendo o prêmio em reconhe-
cimento de tudo o que foi feito e 
projetado até aqui. 

EMPRESA DE CAPITALIZAÇÃO
ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A

EMPRESA DE ACIDENTES PESSOAIS E FUNERAL
SINAF
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Marcello Hollanda (presidente CVG-RJ), Adílson Lavrador (diretor de operações e tecnologia 
Tokio Marine), Sérgio Carvalhães de Brito (diretor Tokio Marine) e Daniel Protásio (assessor da 
vice-presidência CVG-RJ)

P elo segundo ano consecutivo, o 
grupo Mondial Assistance Bra-
sil foi eleito destaque do ano na 

categoria “Empresa de Assistência 24 
Horas”. O reconhecimento é fruto da 
filosofia adotada pela empresa em 
direcionar seu foco de atuação para 
um dos mercados de seguros que 
mais cresce em todo mundo: o Brasil. 

Líder mundial em Assistência 24 
horas e Seguro Viagem, a companhia 
chegou ao Brasil em 1996 e, desde 
então, vem investindo forte no mer-
cado local. A empresa foi criada em 
1974, na França, e o seu surgimento 
coincidiu com o desenvolvimento 
do mercado de assistência que, além 
do seguro viagem, começou a ofe-
recer assistência auto, médica e de 
repartição. 

Presente nos cinco continentes e 
em 28 países, a Mondial já atendeu 

mais de 18 milhões de pessoas. Para 
alcançar este feito, o grupo conta 
com mais de 10,9 mil colaboradores e 
mais 400 mil prestadores de serviços. 

No Brasil, a empresa opera com 1,5 
mil funcionários e 14 mil prestadores 
credenciados e aptos a prestarem as-
sistência em todo território nacional. 

A Tokio Marine acredita que a tecno-
logia agrega ao negócio e faz toda 
a diferença. Podemos dizer que TI 

é a base de sustentação do crescimento 
da companhia nestes dois últimos anos, 
que correspondem a 25% em 2013 e a 
24% em 2014. Mais de R$ 100 milhões 
foram investidos no setor”. Estas foram 
as palavras de Adílson Ignácio Lavra-
dor, diretor de operações e tecnologia da 
Tokio Marine Seguradora, após a com-
panhia ser eleita a “Seguradora Desta-
que em Tecnologia” na 38ª edição dos 
Troféu “Oscar do Seguro”. 

Segundo o executivo, são soluções 
simples, diferenciadas e de muita quali-
dade. Como exemplo, ele citou o portal 
do corretor e das assessorias que permi-
te solucionar problemas, fazer cotação 
de seguro de vida, PME e auto, entre 
outras vantagens. “Um conjunto de fer-
ramentas diferenciadas, que agregam 
valor aos nossos produtos”, explica.

A Tokio Marine Seguradora S.A é 
subsidiária da Tokio Marine Holdings, 
o mais antigo conglomerado securitário 
japonês. Fundada em 1879, possui ope-
rações em 38 países e tem sua matriz 

mundial localizada em Tóquio, no Ja-
pão. No Brasil desde 1959, a companhia 
coloca à disposição do mercado brasi-
leiro um amplo leque de soluções para 
clientes de pessoas física e jurídica.

EMPRESA DE ASSISTÊCIA 24 HORAS 
MONDIAL ASSISTANCE

Marcello Hollanda (presidente CVG-RJ), Alexandre Villardi (assessor CVG-RJ), 
Thaís Gomes (Mondial) e Albano Gonçalves (diretor adjunto CVG-RJ)

SEGURADORA DE DESTAQUE EM TECNOLOGIA
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
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Marcello Hollanda 
(presidente 
CVG-RJ) Samy 
Hazan (diretor 
Yasuda Marítima), 
Adolfo Lima 
(presidente 
Sinsec-RJ) e 
 Amauri Bueno 
(presidente 
CVG-RS)

O diretor técnico seguro de vida 
da Yasuda Marítima Seguros, 
Samy Hazan foi eleito o des-

taque do ano na categoria “Profis-
sional de Vida” e recebeu o troféu 
“Oscar do Seguro” das mãos do pre-
sidente do CVG-RS, Amauri Bueno. 
“Estou feliz por esse reconhecimen-
to vindo de uma entidade tão con-
ceituada e que tem uma história 
como a do CVG-RJ”, comemorou o 
executivo.

Samy Hazan assumiu a missão 
de comandar a área de Vida da Ya-
suda Marítima Seguros em janeiro 
de 2014 e, desde então, passou a ser 
o responsável direto pelo desenvol-
vimento de produtos, operações e 
subscrição de riscos. Com excelente 
formação acadêmica no Brasil – es-
tudou na Fundação Getúlio Vargas 
e na Université Catholique de Lou-
vain (da Bélgica), Hazan figura en-
tre os executivos mais experientes e 
qualificados do mercado brasileiro 
no segmento vida e é um grande en-
tusiasta do potencial dessa carteira.

Ele também costuma ministrar 

palestras voltadas para os correto-
res de seguros, abordando os temas 
“Como dar o pulo do Gato na sua 
corretora?” e “Como fazer sua cor-
retora crescer sem parar?”, nas quais 
fala sobre a importância de se de-
senvolver uma boa carteira de vida 
e das estratégias para o crescimento 
dos negócios como um todo. O ramo 
Vida é um dos destaques do merca-
do de seguros brasileiro em 2014, 
mesmo diante de um cenário econô-
mico não muito favorável.

Segundo estatística divulgada 
pela Federação Nacional de Previ 

dência Privada e Vida (FenaPrevi), 
no terceiro trimestre deste ano, em 
termos nominais, a maior receita 
registrada no ramo de pessoas foi 
apurada exatamente no seguro de 
Vida, com R$ 2,8 bilhões acumu-
lados de julho a setembro, com 
crescimento de 9,5% em relação 
ao mesmo período de 2013. Esse 
desempenho está relacionado ao 
crescimento da renda do brasileiro 
e à importância do produto para 
manutenção do padrão de vida dos 
dependentes na ausência do res-
ponsável financeiro pela família.

Marcello Hollanda 
(presidente 
CVG-RJ), Antônio 
Santa Catarina 
(presidente 
CVG-ES), Elizabete 
Prado (diretora 
comercial e de 
marketing Delphos) 
e Ricardo Escórcio 
(superintendente 
comercial Unimed-Rio)

A Delphos Serviços Técnicos S/A, 
empresa de tecnologia que 
presta serviço ao mercado se-

gurador, também fez parte da festa. A 
companhia, presente em 40 cidades e 
que tem mais de 20 grupos segurado-
res como clientes, incluindo oito dos 
dez maiores do ranking nacional, foi 
eleita destaque do ano na categoria 
“Prestadora Destaque em TI”. 

As soluções de tecnologia para o 
mercado segurador desenvolvidas 
pela Delphos dão suporte a processos 
que vão além da atuação como empre-
sa de BPO, por também contribuir na 
operação do negócio das seguradoras. 
Seu mais moderno desenvolvimento é 
o SisMASS, que tem sido um grande 

diferencial no mercado. As segurado-
ras que necessitam introduzir novos 
produtos massificados ou melhorar 
a performance dos que já possuem, 
podem contar com os serviços da 
Delphos, que construiu uma aborda-

gem que permite integrar os canais de 
vendas com as soluções de sistemas, 
processar os prêmios, controlar os si-
nistros, efetuar a rotina de faturamen-
to de comissões e pró-labore, e tudo o 
mais que a operação exige.

PRESTADORA DESTAQUE EM TI
DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A

PROFISSIONAL DE VIDA
SAMY HAZAN (YASUDA / MARÍTIMA SEGUROS)
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 Marcello Hollanda 
(presidente 
CVG-RJ), Luiz 
Carlos Henrique 
(superintendente 
Porto Seguro) e 
Luiz Carlos França 
(assessor da 
presidência 
CVG-RJ)

L uiz Carlos Henrique foi eleito 
destaque do ano de 2014 pelos 
associados da CVG-RJ na ca-

tegoria “Profissional de Capitaliza-
ção”, durante a 38ª edição do evento 
mais tradicional do Seguro de Pes-
soas. O executivo, que está na Porto 
Seguro desde 1980, atua no produ-
to aluguel - hoje, líder de mercado, 
desde sua concepção. Atualmente, 
é o superintendente de riscos finan-
ceiros e capitalização da companhia. 

Um dos destaques do ano pela 
categoria “Empresa de Vida Co-
letiva”, o Seguro de Vida PME da 
Porto Seguro é um seguro volta-
do às necessidades das pequenas 
e médias empresas. O grande 

diferencial deste produto é que, 
mesmo sendo um produto simpli-
ficado, ele oferece flexibilidade na 
modalidade do capital segurado a 
ser contratado, dando comodida-
de e facilidade quanto à manuten-

ção das apólices cadastradas
Luiz Carlos recebeu a comenda 

pelas mãos do presidente da CVG-RJ, 
Marcello Hollanda, acompanhado de 
Luiz Carlos França, um de seus as-
sessores na presidência da entidade. 

Marcello Hollanda 
(presidente 
CVG-RJ), Márcia 
Simplício (assessora 
CVG-RJ), Alfieri 
Casalocchi
(vice-presidente do 
Grupo Amil) e Isaque 
Farizel 
(vice-presidente e 
diretor social 
CVG-RJ)

Com 27 anos de casa, Alfieri Ca-
salocchi foi eleito pelos associa-
dos do CVG-RJ o “Profissional 

de Saúde Dental” do ano, durante a 
38ª edição de entrega do Troféu “Os-
car do Seguro”. Alfieri, que dedicou 
a maior parte de todo esse tempo à 
área comercial da empresa, atuou nos 
últimos quatro anos como executivo 
corporativo da Amil Dental.

Segundo Casalocchi, o reconheci-
mento pelo trabalho desenvolvido é 
fruto de uma equipe vitoriosa. “Acho 
que esse reconhecimento se deve a um 
trabalho constante de toda uma equi-
pe vitoriosa, a qual tenho o orgulho de 
representar e liderar”, pontuou. 

Formado em Comunicação So-
cial, MBA executivo pela Coppe-
ad/UFRJ e extensão executiva nas 

universidades de Insead (França), 
American University (EUA) e Whar-
tonSchool (EUA), Alfieri acredita 
que iniciativas como o “Oscar do 
Seguro” podem melhorar e incenti-
var o mercado de seguros. “Iniciati-
vas como essa são importantíssimas 
para estimular e reconhecer as me-

lhores práticas e os melhores resul-
tados. Na minha opinião, é um dos 
mais importantes prêmios do mer-
cado segurador ao segmento odon-
tológico – que, a cada ano, vem se 
revelando uma grande oportunida-
de de negócios para os corretores de 
seguros”, disse o contemplado.

PROFISSIONAL DE SAÚDE DENTAL 
ALFIERI CASALOCCHI (AMIL DENTAL)

PROFISSIONAL DE CAPITALIZAÇÃO 
LUIZ CARLOS HENRIQUE (PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO)

Flash
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Marcello Hollanda 
(presidente 
CVG-RJ), 
Josieni Corteletti 
(assessora da 
vice-presidência 
CVG-RJ), Paulo 
Roberto Galindo, 
Vicente Pereira e 
Otávio de Souza 
(VG Corretora)

E leita pelos associados do 
CVG-RJ destaque de 2014 
na categoria “Corretora de 

Vida”, a VG Administradora e Cor-
retora de Seguros tem seu foco de 
mercado voltado, especialmente, 
ao seguro de pessoas. Inovação e 
qualidade em benefícios comple-
mentares caracterizam seus princi-
pais produtos.

Premiados pela 3ª vez na ceri-
mônia mais tradicional do ramo, a 
corretora tem grande parte de sua 
carteira de clientes ligados ao setor 
de petróleo, um dos que mais cres-
ce no país e no mundo. Além de 
ser conhecida pela sua eficiência e 
solidez no setor, outros dois fatores 
também fizeram a diferença no cri-
tério de eleição: o investimento em 
tecnologia e a gestão de objetivos, 

duas marcas expressivas em suas 
parcerias comerciais.

Bastante feliz, Paulo Galindo, VG 
Adm. e Corretora, falou de sua satis-
fação ao receber o Oscar do Seguro 
das mãos do presidente do CVG-RJ, 
Marcello Hollanda. “Essa premiação 

não existe para envaidecer-nos ou 
enaltecer-nos, mas, sim, para reco-
nhecer todo um trabalho de excelên-
cia feito por uma equipe que ama o 
que faz. Agradeço a todos que cola-
boram para que pudéssemos estar 
aqui, mais uma vez”, pontuou. 

Marcello Hollanda 
(presidente 
CVG-RJ), Aline 
Motta (diretora 
comercial 
Aruana), Carlos 
Ivo Gonçalves 
(diretor de 
seguros CVG-RJ)

Bacharel em Administração de 
Empresas pela Faculdade Can-
dido Mendes e Pós Graduada 

em Vendas na FGV, Aline Motta re-
cebeu o Troféu “Oscar do Seguro” 
na categoria “Profissional de Seguro 
DPVAT” do ano. A contemplada, que 
já trabalhou em grandes empresas 
como Generali do Brasil, CCF Brasil 
Seguros, Canada Life Pactual e Icatu 
Seguros, nos segmentos de saúde, 
vida e previdência empresarial, tem 
18 anos de mercado de seguros dedi-
cado e voltado ao canal de corretores. 

Atualmente no cargo de diretora 
comercial na Aruana Seguros, que 
ocupa um lugar de destaque entre 
as demais empresas do ramo, Aline 

falou da expansão dos negócios da 
seguradora. “Nossos investimentos 
também avançam nas áreas de re-
cursos humanos e tecnológicos, na 

intenção de aprimorar, ainda mais, 
a operação de parceria com os regu-
ladores de sinistros e corretores de 
seguros”, explicou a premiada.

PROFISSIONAL DE SEGURO DPVAT 
ALINE MOTTA (ARUANA SEGUROS)

CORRETORA DE VIDA 
VG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS
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Marcello Hollanda 
(presidente 
CVG-RJ), 
Renato Velloso 
Dias Cardoso 
(diretor executivo 
Qualicorp), 
David Novloski 
(presidente CVG-PR)

V encedora na edição 2012 do 
prêmio “Destaques do Ano”, 
na categoria “Corretora de 

Saúde”, a Qualicorp Administrado-
ra de Benefícios repetiu o feito em 
2014, ano em que comemora o 17º 
aniversário de fundação. O troféu 
“Oscar do Seguro” foi entregue ao 
diretor Executivo de Negócios Em-
presariais da organização, Renato 
Veloso Dias Cardoso pelo presidente 
do CVG-PR, David Novlosky.

Renato Veloso, que está na em-
presa desde março deste ano, co-
memorou muito a premiação junto 
com a equipe que acompanhava o 
executivo. “Estamos muito felizes 
por esse importante reconhecimento 
ao trabalho desenvolvido pela Qua-
licorp”, frisou.

A Qualicorp é a maior administra-
dora de benefícios do Brasil e propor-
ciona acesso à saúde de qualidade a 
milhões de brasileiros. Fundada em 
1997, possui mais de 1.800 colabora-
dores, está presente em nível nacio-
nal e representa mais de 4,6 milhões 
de clientes ou beneficiários. A empre-
sa atua em dois grandes segmentos 
de mercado: Grupos de Afinidade e 
Categorias Profissionais e Corporati-
vo (Empresas e Instituições).

A Qualicorp foi pioneira em es-
truturar um modelo de negócios que, 
com base no conceito de associativis-

mo, reúne profissionais de uma mes-
ma categoria, bem como outros gru-
pos de afinidade (como estudantes, 
por exemplo), em parceria com suas 
respectivas entidades de classe.

E, com essa parceria, viabiliza 
planos de saúde coletivos por ade-
são, em condições especiais e preços 
reduzidos a esses públicos-alvo. 

Atualmente, a Qualicorp é líder 
nacional no segmento de Grupos de 
Afinidade e Categorias Profissionais, 
sendo parceira de mais de 530 insti-
tuições e entidades de classe, repre-
sentantes das mais diversas categorias 
de profissionais liberais; servidores 
públicos; profissionais do comércio, 
indústria e serviços; e estudantes.

Já no segmento corporativo, a 
Qualicorp atua nas seguintes fren-
tes: consultoria e gestão integrada 
de benefícios coletivos - planos de 
saúde, planos odontológicos e se-
guros de pessoas, para empresas 
nacionais e multinacionais; TPA 
(Third-PartyAdministration) - ter-
ceirização de serviços administrati-
vos e de tecnologia da informação 
para operadoras de saúde e auto-
gestões; soluções em conectividade 
- gestão de transações eletrônicas 
para planos de saúde; e seguros 
massificados - desenvolvimento, 
implantação e gestão de seguros 
massificados em canais de varejo, 
serviços públicos e novos negócios. 

CORRETORA DE SAÚDE 
QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS

Flash
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Peça já sua proposta.
Corretor MAPFRE é mais seguro.

O MAPFRE Vida Você Multiflex é feito por pessoas  
que cuidam de pessoas.  
Por isso, ele oferece as melhores coberturas  
e serviços para você e sua família:

•	Possibilidade	de	contratação	de	cobertura	
	 que	garante	o	pagamento	do	seguro	em		
	 caso	de	diagnóstico	de	doenças	graves*;
•	Desconto	por	perfil	(5%	a	10%	sobre	
	 o	valor	da	cobertura	de	morte);
•	Desconto	em	medicamentos;
•		Sorteio	mensal	de	R$	20	mil	
(bruto	de	IR);

•		E	muito	mais.

AF-ANC_MAPFRE_VIDA_21X28_REV_CVG.indd   1 12/2/13   3:48 PM
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Marcello Hollanda (presidente CVG-RJ), Laerte Lacerda (diretor 
comercial nacional Capemisa), Marcos Acildo Ferreira (assessor 
CVG-RJ), Daniele Valle (Capemisa) e Daniel Bonfim (Capemisa)

R ealizada desde 2009, a cam-
panha de incentivo às vendas 
“Sou+Você” envolve todos 

os parceiros comerciais da Cape-
misa cadastrados em todo o Brasil. 
O sucesso da campanha fez com 
que, pelo segundo ano consecutivo, 
a Capemisa Seguradora levasse o 
Trófeu “Oscar do Seguro” também 
na categoria “Campanha de Produ-
ção”, na 38ª edição do evento pro-
movida pelo CVG-RJ. 

A ação mobiliza corretores e 
assessores, que são divididos de 
acordo com seus respectivos portes 
e regiões. Além disso, a campanha 
leva em consideração o volume fi-
nanceiro (prêmio e/ou contribui-
ção) produzido em novas vendas, 
ou seja, novas vidas seguradas. Ao 
todo, são 5 grupos, 5 modalidades 
de premiação (ponto a ponto, tri-
mestral, anual, especial e destaque 
do grupo) e 3 categorias (Corretor 
Pessoa Jurídica, Corretor Pessoa Fí-
sica e Assessorias). 

“Em 2013, tivemos nosso traba-
lho reconhecido e, pela segunda 
vez consecutiva, o mesmo episódio 
se repete. Não há nada mais gratifi-
cante para o profissional, seja qual 
for sua área de atuação, do que 

ter seu trabalho reconhecido. Isso 
significa que a campanha, de fato, 
é um sucesso e que está atingindo 
cada vez mais pessoas”, disse Larte 
Lacerda, diretor comercial da Cape-
misa Seguradora. 

Marcello Hollanda (presidente CVG-RJ), Henrique Brandão 
(presidente Sincor-RJ) e Leandro Schneider (gerente geral APSA)

Na categoria “Corretora de Capi-
talização”, quem levou o “Oscar 
do Seguro” como destaque de 

2014 foi a a corretora de seguros APSA. 
A empresa, criada no início da década 
de 70, atende a crescente demanda por 
seguros no mercado em geral, além de 
administrar a carteira de seguros dos 
imóveis e condomínios. 

Com seu desenvolvimento no 
mercado e todo conhecimento adqui-
rido, a corretora passou a atuar em 
novos ramos e a atender produtos 
específicos para o mercado imobiliá-
rio, buscando parcerias fora do grupo, 
sempre focando as grandes adminis-
tradoras nacionais. Atualmente, opera 
em 11 estados do Brasil e é uma das 
maiores corretoras de seguros de con-
domínios do país, com especialização 
em seguros imobiliários.

CORRETORA DE CAPITALIZAÇÃO 
CORRETORA DE SEGUROS APSA

CAMPANHA DE PRODUÇÃO 
“SOU + VOCÊ” (CAPEMISA SEGURADORA)



OMINT.COM.BR

Maurício Vinhão
Diretor-geral no Grupo 
Brasil Insurance

Nenhum outro plano de saúde é tão desejado 

pelos profissionais do mercado como a Omint. 

Para Maurício Vinhão, a relação entre a Omint, 

o associado, o prestador e o corretor é a melhor 

possível. Daí o nome que ele mesmo deu 

para a parceria: “relação Omint”. Na opinião dele, 

o produto, o atendimento e as pessoas envolvidas 

nessa relação entregam a tranquilidade que a 

corretora oferece. Assim, além de cuidar da saúde 

dos seus clientes, ele cuida da saúde do seu negócio.

Prestígio é 
cuidar de você.

ASSISTA A OUTROS DEPOIMENTOS EM WWW.YOUTUBE.COM/OMINTBRASIL
OMINT RIO DE JANEIRO: RUA VINÍCIUS DE MORAES, 266 – IPANEMA 

0800 726 4000 | CONSULTE SEU CORRETOR.

AFA-15842-39 Omint_Mauricio Vinhao 210x280.indd   1 9/22/14   4:11 PM
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Ênio Miraglia (conselheiro CVG-RJ), Gustavo Dória (diretor CQCS) e Osmar Bertacini 
(diretor Sincor-SP)

P rimeiro destaque da noite que 
abriu a 38ª edição do Troféu 
“Oscar do Seguro”, o CQCS - 

Centro de Qualificação do Corretor - 
foi condecorado com a premiação na 
categoria ‘Veículo Destaque em Co-
municação”. Há quase 30 anos atuan-
do no mercado segurador, tendo ini-
ciado a sua carreira na Aratú Seguros, 
onde administrava uma carteira com 
mais de 80 mil clientes, Gustavo Dó-
ria, diretor do CQCS, foi quem repre-
sentou a companhia e recebeu o troféu 
das mãos de Ênio Miraglia, conselhei-
ro do CVG-RJ, e Osmar Bertacini, di-
retor do Sincor-SP. 

No início dos anos 1990, assumiu 
a Diretoria Regional da Iochpe Segu-
radora e iniciou os seus estudos em 
resseguros, tornando-se o primeiro 
especialista em Resseguro Saúde 
no país e expandindo seus conheci-
mentos para as modalidades de Ris-
cos de Petróleo e Garantias, através 
de diversos cursos e treinamentos 
no mercado londrino e norte-ame-
ricano. Foi sócio fundador da DDM 

Corretora de Seguros e pioneiro no 
mercado de seguros na Internet, 
tendo sido idealizador, fundador e 
principal executivo da clickseguros.
com.br, a primeira ferramenta de 
multicálculo de seguros de automó-
veis para o corretor. 

Atualmente, é o principal execu-
tivo da Essenius Inclusão e Conec-

tividade, empresa especializada em 
operações na Internet e gestora do 
CQCS (Centro de Qualificação do 
Corretor de Seguros), a maior co-
munidade de profissionais de segu-
ros da internet brasileira, prestando 
serviços, ainda, a diversas entida-
des como Fenacor, CNSeg e Escola 
Nacional de Seguros.

Marcello Hollanda (presidente CVG-RJ), Gilberto Villela (diretor financeiro 
CVG-RJ), Renato Terzi (vice-presidente de planejamento e marketing SulAmérica) 
e Jayme Torres (presidente do Clube dos Corretores de Seguros-RJ) 

O conceito usado na campanha 
da SulAmérica - “A vida é im-
previsível. E isso é muito bom” 

- foi lançado no fim do ano 2013, jun-
tamente com a nova logomarca da 
companhia. Esses foram os ingredien-
tes necessários para que a ação se tor-
nasse destaque do ano de 2014, pela 
categoria ‘Campanha de Propaganda 
e Marketing” do Oscar do Seguro. 

A campanha, que explora o caráter 
positivo da imprevisibilidade da vida e 
tem uma comunicação elaborada para 
atender o perfil multilinha da segura-
dora, permite a oferta de soluções de 
seguro para diversos segmentos da 
empresa e conta com dois filmes publi-
citários - de 30 e 60 segundos - veicula-
dos em TV aberta e disponíveis nos ca-
nais de mídias digitais da SulAmérica. 

CAMPANHA DE PROPAGANDA E MARKETING 
“A VIDA É IMPREVISÍVEL” (SULAMÉRICA SEGUROS)

VEÍCULO DESTAQUE EM COMUNICAÇÃO 
CQCS (Centro de Qualificação do Corretor de Seguros)
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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





PONTO DE 
CONTATO 

ÚNICO MAIOR 
ABRANGÊNCIA

Portfólio de 
produtos para 
diversos perf is.

Rapidez 
e dinamismo 

no atendimento.

VISÃO MULTIRRAMO
Visão geral dos produtos 

para identif icar 
o melhor para você.

Vida, saúde, 
patrimônio

e futuro. O que
você precisar.

AMPLA
COBERTURA
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