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posse da diretoria reúnem 
500 convidados no Museu 
de Arte Moderna (MAM)

O presidente do CVG-RJ, 
Marcello Hollanda,
apresenta as metas da 
nova gestão durante a 
festa do Oscar do Seguro

 

Feijoada do CVG-RJ: mais um ano de sucesso e adesão em massa

Clube Vida
Grupoem



Premium é ligar e ser atendido em 

poucos segundos por uma pessoa  

de verdade, sem resposta automática.  

É receber reembolsos de consultas em 

até 24 horas. É contar com assistência 

em viagens nacionais e internacionais 

e ter toda a tranquilidade em qualquer 

lugar do mundo. A Omint acredita  

que pessoas precisam de pessoas.  

E é por isso que o nosso maior prestígio 

é cuidar de você e de seus clientes.

OMINT, UM PLANO  

DE SAÚDE PREMIUM  

COMO VOCÊ  

E SEUS CLIENTES.

www.omint.com.br 

0800 726 4000 ou (11) 4004-4011

Rio de Janeiro:  

Rua Vinícius de Moraes, 266 – Ipanema 

(21) 2522-0800
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cuidar de você.
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Editorial

Assumimos a honrosa missão de dirigir o CVG-RJ, entidade pioneira, neste 
biênio 2013/2015. A julgar pelo apoio renovado dos 500 convidados que 
recebemos com muita alegria, em nossa posse festiva, no MAM, nossas 

diretrizes encontraram eco entre associados e beneméritas. Isso nos investe de 
mais responsabilidade e compromisso em cumprir com todas as metas que es-
tabelecemos e que nos levaram a obter 86% dos votos nesta última eleição.

A festa Destaques 2012-2013 foi um sucesso e em sua 37ª edição mostrou por-
que é indubitavelmente a mais tradicional e respeitada premiação do mercado. 
Todos os premiados estão de parabéns pelo trabalho realizado e pela colabora-
ção que deram para o desenvolvimento do mercado de seguros brasileiro.

Nesta edição, o leitor terá uma panorâmica do evento de posse e da entrega 
do Oscar do Seguro, conforme é conhecida a premiação do CVG-RJ, além de fla-
shes da nossa também tradicionalíssima Feijoada, realizada no Hotel Sheraton, 
em São Conrado, com uma belíssima vista para o mar, o que torna a chegada 
de Papai Noel com distribuição de presentes para as crianças a mais charmosa 
e perfeita tradução do Rio de Janeiro, polo de cultura, arte, turismo e serviços.

Essas peculiaridades do nosso estado abrem, para nós do mercado de se-
guro, imensas oportunidades de negócios em nichos que eram praticamente 
inexplorados até então e que agora se abrem aos olhos do mundo como uma 
fonte inesgotável de opções de investimentos.

Estamos regularizando a periodicidade da nossa publicação, retomando a 
sua veiculação trimestral, trazendo sempre novidades e reportagens que pos-
sam traduzir para os consumidores a importância do seguro em suas vidas.

Consta desta edição o planejamento elaborado pela diretoria como forma de 
oferecer mais transparência às nossas ações, para que todos possam acompa-
nhar as nossas realizações e projetos. O CVG-RJ estará sempre de portas abertas 
para todos que desejarem nos acompanhar e colaborar nesta nossa trajetória, 
que contará com dedicação e empenho para que seja bem sucedida e atenda às 
expectativas de todos os nossos públicos.

É nosso dever manter a tradição com o olhar voltado para o futuro para que 
esta casa continue sendo sempre o recanto seguro do saber, da experiência, co-
nhecimento e informação para todos os profissionais do segmento de Pessoas. 

E para finalizar, não poderíamos de deixar de desejar a todos os nossos sócios 
e beneméritas um Ano Novo de muitas alegrias, paz, saúde e prosperidade.

Marcello Hollanda
Presidente CVG-RJ
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Cerca de 500 convidados 
marcam presença no

A 37ª edição da festa Destaques 2012-2013 do Clube de Vida 
em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) reuniu 500 convidados no 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, no dia 3 de outubro. 
O novo presidente da entidade, Marcello Hollanda, apresentou 
seus diretores aos convidados e fez a entrega da premiação que 
consagrou 23 profissionais, empresas e entidades do setor. 

Destaques 2013
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Na solenidade, Marcello Hollanda 
ressaltou a importância da entidade para 
o mercado de seguros e falou sobre as 
metas da nova direção do CVG-RJ. 

“Nesta noite especial, primeiramente 
agradeço a presença de todos os que estão 
presentes nesta tradicional festa que reconhece 
os profissionais que mais se destacaram entre 
2012 e 2013. Temos um planejamento que, para 
além de dar continuidade a todas as atividades 
que já fazem parte da rotina do nosso Clube de 
Vida em Grupo, vamos incrementar os cursos, 
as palestras motivacionais e trabalharemos 
para fazer sempre o melhor para os nossos 
associados e integrantes do setor. Vamos 
trabalhar de forma incansável, e estou contando 
com o suporte da diretoria para termos êxitos 
durante esse biênio”, declarou. 

Marcello Hollanda falou também da 
importância do Oscar do Seguro. “O Rio 
de Janeiro é considerado o berço do seguro 
e aqui estão instaladas as entidades de 
representação do mercado. Além disso, a 
cidade receberá grandes eventos, gerando 
novas oportunidades para o setor. O momento 
econômico do nosso Estado é extremamente 
favorável e o CVG-RJ se orgulha de ter sido 
o pioneiro no país, fundado há 47 anos, 
dando origem a tantos outros e de também 
ter sido o primeiro a prestar homenagem 
às personalidades, entidades, empresas e 
profissionais. Os escolhidos desse ano fazem 
parte de uma história de sucesso em cada 
categoria do Oscar do Seguro. Desde já, 
parabenizo todos. Vocês são fundamentais 
para o sucesso do segmento.”
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O presidente eleito para o biênio 2013-2015, Mar-
cello Hollanda, assumiu seu cargo afirmando a 
importância da responsabilidade de poder dar 
continuidade ao trabalho que a diretoria ante-

rior concluiu com êxito. Com a pretensão de levar adian-
te a direção da entidade com o mesmo afinco e deter-
minação, o presidente do CVG-RJ participou de eventos 
nacionais e internacionais, com o objetivo de aprimorar 
os conhecimentos no mercado de seguros.

As atividades de sua gestão durante o ano de 2013 
foram às seguintes: Jantar comemorativo ao Dia dos 

Pais; café da manhã com palestra sobre técnicas de ven-
das promovidas pela Marítima Seguros; almoço com 
jornalistas na Associação Comercial do Rio de Janeiro; 
café da manhã com palestra sobre a PEC das domésticas; 
almoço em homenagem ao presidente da SulAmérica, 
Gabriel Portella; café da manhã com palestra de Octá-
vio Pitaluga Neto, Chief Networking Office & Redes So-
ciais; posse festiva da nova diretoria e Evento Destaques 
2012/2013 do CVG-RJ; café da manhã com a palestra 
“Stop Loss”, ministrada por Valter Luis Hime Pinheiro 
Soares; e a 14ª Feijoada de Confraternização.

Gestão de Marcello Hollanda dá 
continuidade ao programa do 
CVG-RJ e amplia participação 
da entidade no mercado
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Num curto espaço de tempo a diretoria eleita 
para o biênio 2013-2015 já mostrou ao que veio. 
Eventos nacionais e internacionais passaram 
a fazer parte do calendário da entidade, 
visando proporcionar novos conhecimentos e 
aprendizado para os profissionais do mercado

     Marcello Hollanda ampliou a participação do 
CVG-RJ no mercado. O presidente marcou presen-
ça em eventos de representação que acrescentaram 
aprendizado aos profissionais de seguros: Café com 
seguro da ANSP com palestra do “projeto de lei – lei 
do seguro”; almoço em homenagem ao dia dos pais 
promovido pelo Sincor-RJ; workshop da previdência 
privada promovida pela CSP-MG; prêmio Melhores 
do Seguro 2013 da Revista Apólice; seminário sobre 
Fraude em seguros de beneficiários, promovido pelo 
CVG-SP; premiação dos Destaques do Mercado de Se-

guro de Vida e Beneficiários, promovida pelo CVG-RS; 
18° Congresso Brasileiro de Corretores de Seguros; 2º 
Congresso Brasileiro de Saúde Suplementar; 17º Expo-
seg, com o tema “O mercado de seguros no Brasil no 
século XXI”; palestra sobre Microsseguros; premiação 
P.R.A promovida pela SulAmérica; almoço e palestra 
sobre o “Mercado brasileiro de seguros”, ministrada 
por Gabriel Portella; seminário “Oportunidades de 
investimentos em Cuba” promovido pela Capemisa; 
5º prêmio Cobertura Performance; e Troféu Pinhão de 
Ouro promovido pelo CVG-PR.
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Entre as metas do presidente: 
comunicação, cursos e palestras

Em seu primeiro pronunciamento como presiden-
te, Marcello Hollanda apresentou um plano de 
trabalho detalhado e extenso, previsto para ser 

cumprido até o término de sua gestão, em 2015.
O presidente disse que “pretende dar continuidade 

às ações que possibilitaram o retorno dos eventos tradi-
cionais do CVG-RJ”, que na sua avaliação tiveram, na 
administração anterior e na atual, um impacto “positi-
vo e agradável” entre os sócios.

Vislumbrando um futuro mais desafiador para o 
mercado de seguros, Hollanda deseja intensificar a 
programação de cursos, palestras motivacionais e al-
moços seguidos de exposições técnicas de especialistas. 
O objetivo é incentivar o aprimoramento profissional 
da mão de obra do mercado. A novidade nesta área é a 
criação de um curso de férias com conteúdo diferencia-
do e diversificado: planilha Excel, marketing pessoal, 
comportamento, etiqueta social e relações públicas.

Neste mesmo sentido educacional e cultural, o pre-
sidente pretende contar com o apoio das entidades par-
ceiras do mercado e das beneméritas para aumentar o 
acervo da biblioteca do CVG-RJ para que um maior nú-
mero de profissionais sócios ou não possa se beneficiar 
e fazer uso das obras incorporadas.

No campo da comunicação, o presidente anunciou 
a retomada da periodicidade trimestral da Revista do 
CVG-RJ. A publicação foi consagrada pelo mercado e 
sua marca é lembrada até hoje, além de ter tido matéria 
indicada para premiação do prêmio Allianz de jornalis-

mo classificada entre as cinco melhores, em uma das 

primeiras edições do prêmio. 
“Para isso, contamos com o apoio das nossas bene-

méritas, que terão o seu espaço ampliado em nossa re-
vista”, afirmou. Ele pretende também criar uma edição 
online da publicação, reformar o site do CVG-RJ para 
agilizar a inclusão das informações e incluir mais mate-
rial informativo do Clube e das beneméritas. 

“Com o reforço da comunicação do CVG-RJ preten-
demos dar mais transparência à nossa gestão e manter 
o nosso quadro de associados e profissionais do merca-
do melhor informado de uma maneira geral”, explicou.

Está prevista também a implantação de um novo sis-
tema de informática para gerenciamento e controle de 
todos os procedimentos, incluindo o recadastramento 
e uma análise sobre a alteração de categoria dos asso-
ciados.

Hollanda pretende ainda estabelecer ações de ne-
tworking com o objetivo de captar novas beneméritas, 
bem como tentar trazer de volta algumas que saíram 
do quadro social do Clube. “Temos orgulho das empre-
sas beneméritas que constam em nosso quadro. Sem o 
apoio das mesmas nada do que já realizamos e ainda 
pretendemos realizar seria possível”, finalizou.

Conhecimento, experiência e seriedade darão o tom 
da gestão da nova diretoria

Os novos diretores, eleitos com 86% dos votos, têm 
uma bagagem capaz de criar um ritmo todo especial e 
acompanhar a demanda do novo cenário que está sen-
do delineado para o mercado de seguros, em especial 
para o segmento de Pessoas.
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Gestão de 
Danilo Sobreira 
deixa legado 
importante

Em seu segundo mandato, Danilo Sobreira atuou de ma-
neira dinâmica nas atividades da entidade, focando as 

palestras, os cursos, os eventos, o investimento em comuni-
cação e representando o CVG-RJ em diversos acontecimentos 
marcantes no mercado de seguros. 

O Planejamento Estratégico de Ação traçado por Danilo So-
breira foi cumprido com excelência. O balanço de atividades 
durante a sua gestão incluiu atividades como a palestra com 
professor Albano C. Gonçalves sobre Educação Financeira, na 
sede da entidade; Jantar em homenagem ao Dia dos Pais, no 
Restaurante João de Barro; Festa dos Destaques 2010/2011 e 
Posse da Diretoria, no Jockey Club; palestra com Eugênio Velas-
ques, no Jockey Club, com o tema Microsseguros; Curso de Pre-
vidência Privada ministrado pelo Professor Albano Gonçalves; 
almoço em Homenagem ao Conselho Consultivo, entrega das 
placas das novas beneméritas Zurich e Unimed e palestra com 
o economista Francisco Galiza, na Associação Comercial do Rio 
de Janeiro; Curso de Marketing de Seguros & Venda Consultiva 
ministrado pelo Professor Albano Gonçalves, na sede da entida-
de; Feijoada na AABB da Lagoa; Café da Manhã pelo Dia Inter-
nacional da Mulher, com palestra A saúde da mulher no mundo 
dos negócios, com a Dra. Regina Coeli, na sede.

Durante a sua gestão, o trabalho foi contínuo. Foram 
realizados o Curso de Regulamentação e Liquidação de 
Sinistro, ministrado por Carlos Ivo Gonçalves, na sede 
da entidade; Jantar do Dia das Mães; um café da manhã 
com palestra do Horácio Cata Preta, com o tema Gestão de 
Operadoras de Plano de Saúde, na sede do CVG-RJ; Curso 
de Liderança com o Professor José Vicente Lopes; Curso 
de Vida e Acidentes Pessoais, ministrado por Carlos Ivo 
Gonçalves; Curso de Saúde Suplementar, com Luiz An-
tonio Nunes da Silva; Almoço/palestra com José Cechin 

sobre O Mercado de Seguro Saúde Suplementar, na Asso-
ciação Comercial do RJ; Eventos Destaques 2011/2012, no 
Jockey Club Brasileiro, no Centro do RJ; Café da manhã 
com almoço/palestra com José Alberto Souza de Souza 
sobre A lógica de faturar milhões com seguro de vida, na 
Associação Comercial; Café da Manhã com palestra da 
Swiss Re no Hotel Guanabara, sobre Mudanças das regras 
de Subscrição e Distribuição de Seguros de Vida; Curso de 
Previdência Privada ministrado por Albano Gonçalves; 
Feijoada realizada no Sheraton Hotel; Café da manhã com 
a palestra O Segredo do Sucesso para Mulheres do Século 
XXI, ministrada por Glorita Cajaty; Almoço em homena-
gem ao Presidente do SindSeg RJ/ES Roberto Santos, na 
Associação Comercial; Jantar dançante em homenagem ao 
Dia das Mães, no Restaurante João de Barro; Almoço em 
homenagem ao Superintendente da Susep, Luciano Portal 
Santanna, na Associação Comercial; almoço/palestra com 
o Presidente da Fenaprevi, Osvaldo do Nascimento, na As-
sociação Comercial. 

Além dos cursos, palestras, homenagens e almoços, o 
ex-presidente representou o CVG-RJ em diversos eventos, 
dentre eles, os 20 anos da Revista Cobertura, em São Pau-
lo; Prêmio Melhores do Seguro 2012, realizado pela Revista 
Apólice; no aniversário de 70 anos do SindSeg-SP; na posse 
da nova gestão do CVG-RS, em Porto Alegre; no Troféu Pi-
nhão de Ouro, realizado pelo CVG-PR; nos 80 anos do Sin-
cor-RJ, evento realizado no Jockey Club; na posse da nova di-
retoria do SindSeg RJ/ES, no Rio de Janeiro; no almoço com a 
Fenaprevi, com palestra do Presidente da entidade, Osvaldo 
Nascimento, em São Paulo; no Almoço Palestra O Crime or-
ganizado e sua atuação no mercado segurador, ministrado 
por Carlos Toschi, em São Paulo.

Cumprindo aquilo que havia 
prometido no momento de 
sua posse, o ex-presidente 
promoveu grandes eventos, 
realizou palestras e cursos da 
maior importância para mão de 
obra do mercado. Veja a seguir
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A Icatu Seguros foi eleita a “Seguradora do Ano” 
na 37ª edição do Oscar do Seguro. A segurado-

ra foi a primeira companhia a trabalhar com Vida 
e Previdência no Brasil e é especializada em Seguro 
de Vida, Previdência, Capitalização, Administração 
de Recursos e Benefícios. Seis milhões de clientes 
são atendidos com produtos e serviços para pesso-
as, em busca de segurança e realização financeira 
em cada fase da vida.

As razões que levaram a Icatu Seguros a ser apon-
tada como “Destaque do Ano”, em voto direto dos 
associados do CVG-RJ e lideranças do mercado, tem 
como fator principal o símbolo de solidez e experi-
ência no mercado financeiro e segurador brasileiro, 
e como base os mais elevados padrões de transpa-
rência, confiança e credibilidade na especialidade e 
comercialização de produtos através de parcerias no 
mercado empresarial.

A empresa administra uma carteira de recursos 
de terceiros que ultrapassa a soma de R$ 9,8 bilhões 
e com mais de 100 fundos sob gestão própria. “Es-
tamos orgulhosos em sermos reconhecidos como a 
seguradora do ano pelo CVG-RJ. Temos trabalhado 
incessantemente para entregar as melhores soluções 
de proteção e planejamento financeiro para nossos 
clientes. Crescemos acima do mercado em todas as 
nossas regionais, abrimos novas filiais, lançamos 
novos produtos, fortalecemos o trabalho junto dos 
corretores e ampliamos nosso portfólio de serviços. 
Atribuo esse prêmio à equipe Icatu Seguros, disse 
Luciano Snel – vice-presidente de planejamento e 
vendas da Icatu Seguros.

E o Oscar de 2013 foi para... 
A Seguradora do Ano, Icatu Seguros

Da esquerda para a direita, Marcello Hollanda, 
Presidente do CVG-RJ; Luciano Snell, recebendo prêmio 
pela Icatu; e Jair Carvalho, Presidente do CVG-ES

Seguradora do Ano: Icatu Seguros

Homem de Seguro do Ano: Ricardo Xavier

Mulher de Seguro do Ano: Solange Beatriz Palheiro Mendes

Personalidade Institucional: Armando Vergilio 

Personalidade Empresarial: Marco Antonio Gonçalves

Entidade Institucional: Academia Nacional de Seguros e Previdência – ANSP

Entidade Educacional: Escola Nacional de Seguros – ENS

 

DEStAquES EM PRoDutoS

Campanha de Produção: “Sou + Você” – Capemisa Vida e Previdência

Plano de Saúde Pessoa Física: unimedRio

Assistência 24 Horas: Mondial Serviços

Sistema de Gestão de Seguros de Vida: Delphos

Empresa de Capitalização: Porto Seguro Capitalização

 

DEStAquES

Corretora de Seguros de Vida: Assurê Corretora de Seguros

Corretora de Seguros Saúde: Cajuti Corretora de Seguros 

Profissional de Seguro de Vida: Laerte tavares

Profissional de TI: Marco Antunes

Profissional de Seguro Saúde: Maria Aparecida de Macedo Silva

Profissional de Capitalização: Sérgio Diuana

Planos Odontológicos: PrimaVida

Seguradora de Vida Individual: Prudential do Brasil Seguros de Vida

Seguradora de Vida Coletiva: tokio Marine Seguradora – “Ap Escolar”

Seguradora de Saúde: SulAmérica Saúde

Jornalista de Seguros: Kelly Lubiato – Revista Apólice

DESTAQUES 
2012 / 2013



A Seguradora do Ano, Icatu Seguros
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Homem de Seguro do Ano
Ricardo Xavier

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

DPVAT, Ricardo Xavier, fez questão de dividir a honra com 
toda a equipe da seguradora. Segundo ele, esse prêmio é, 
na prática, resultado de um trabalho coletivo. “Fico muito 
honrado em receber esta importante premiação. Com cer-
teza, isso mostra um trabalho de equipe entre os colabora-
dores da Seguradora Líder, as mais de 70 seguradoras con-
sorciadas e parceiros como os Sindicatos de Corretores e os 
Correios” agradeceu Xavier, logo após receber o Oscar do 
Seguro.

A escolha do nome de Ricardo Xavier como Destaque do 
Ano foi ocasionada pelo sucesso de sua gestão no comando 
da Seguradora Líder DPVAT.

Essa gestão contribuiu decisivamente para a crescente 
popularização do Seguro Obrigatório de Veículos nos últi-
mos anos, a partir de inúmeras campanhas educativas e da 
participação de programas sociais, ações que contribuíram 
para o acesso aos benefícios do DPVAT.

Outra importante ação, iniciada em 2011 e consolidada 
em junho deste ano, foi a parceria com os Correios, permi-
tindo à população solicitar o seguro nas agências próprias 
da estatal.

O Seguro DPVAT foi criado há quase quarenta anos com 
a função social de indenizar às vítimas de acidentes de trân-
sito no país em caso de morte, invalidez permanente ou re-
embolso de despesas médicas.

Apenas no primeiro semestre de 2013, foram pagas 
299.290 indenizações em todo o País, o que corresponde a 
uma média de 1.662 reembolsos feitos a cada dia.

Esses números são mais um indicativo de que Ricardo 
Xavier e sua equipe são responsáveis por uma das maiores 
guinadas já registradas pela seguradora em sua trajetória.

Da esquerda para a direita, Marcello Hollanda (CVG-RJ), 
Ricardo Xavier (Seguradora Líder) e Neival Rodrigues, 
Diretor Executivo da FenSeg

Flash
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Solange Beatriz, Diretora Executiva da CNseg, Mulher de Seguro do 
Ano, presta homenagem a equipe feminina da entidade

A presença feminina é cada vez mais marcante no 
mercado de seguros. Pesquisas recentes indicam 

que as mulheres já representam o equivalente a 57% 
da mão de obra em atividade nesse setor e a tendên-
cia é de que esse percentual aumente ainda mais nos 
próximos anos.

Diante desse quadro, nada mais justo que a festa 
dos “Destaques do Ano” contemplasse uma profis-
sional do mercado. E coube a Solange Beatriz Palhei-
ro Mendes, Diretora-executiva da CNseg, ser eleita 
destaque do ano na categoria “Mulher de Seguro”, 
recebendo o Oscar do Seguro.

Ao subir ao palco para receber a premiação, So-
lange Beatriz agradeceu, em nome de todos os pro-
fissionais do mercado, em primeiro lugar, ao Clube 
Vida em Grupo, ao ex-presidente, Danilo Sobreira, e 
a Marcello Hollanda. Solange também reservou um 
agradecimento especial à sua equipe de trabalho, 
“pois sem uma equipe, não se consegue alcançar os 
objetivos e os resultados que se espera”.

E como a premiação foi uma homenagem às mu-
lheres, ela aproveitou a oportunidade para chamar 

ao palco todas as colaboradoras da Confederação pre-
sentes. “Hoje, no mercado se seguros, as mulheres re-
presentam mais da metade da força de trabalho, além 
de um grande protagonismo na economia”, afirmou.

Solange Beatriz falou ainda sobre as perspecti-
vas do mercado de seguros, que, na sua avaliação, 
encontra-se em um momento de modernidade, com-
prometido com valores de sustentabilidade, proteção, 
segurança, generosidade e compartilhamento, ou nas 
palavras de Solange “Valores que as mulheres prezam 
e o setor de seguros, também”.

Mulher de Seguro do Ano 
Beatriz Palheiro Mendes

Da esquerda para a direita: Octavio Perisse, Presidente do 
Conselho Consultivo do CVG-RJ; Paulo dos Santos (Fenacor); 
e Hilvelar Cunta, Conselheiro do CVG-RJ

E leito Destaque do Ano, como “Personalidade Insti-
tucional”, o presidente da Fenacor, Armando Vergi-

lio, ingressou no mercado de Seguros ainda como se-
curitário, em 1984, tendo ocupado diversos postos de 
chefia e gerência. Como corretor de seguros, destacou-
-se como uma das maiores lideranças do mercado de 
seguros nas últimas décadas, sendo presidente de en-
tidades como o Sincor-GO; Escola Nacional de Seguros 
– Funenseg; e Fenacor (cargo que ainda ocupa).

O trabalho desenvolvido nessas entidades chamou 
a atenção do Palácio do Planalto e ele foi nomeado su-
perintendente da Susep, tendo sido o primeiro – e até 
agora, único – corretor de seguros a exercer esse posto.

Foi eleito deputado federal, em 2010, na Câmara, 
exerce, no momento, uma função primordial no pro-
cesso de tramitação dos principais projetos de interesse 
do mercado de seguros. É relator do projeto de lei que 
cria novas regras para os Contratos de Seguros, na co-
missão especial que analisa a matéria.

Preside também a comissão especial que analisa o 
projeto de lei que altera o Estatuto da Micro e da Peque-
na Empresa, proposta que pode permitir a inserção das 

corretoras de seguros no Simples, junto das empresas 
cujo faturamento bruto anual esteja abaixo do limite de 
R$ 3,6 milhões. Também é o relator do projeto de lei que 
regulamenta o microsseguro.

Personalidade Institucional
Armando Vergilio
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Da esquerda para a direita: Leonardo Villela (CVG-RJ); Marco 
Antonio Gonçalves, Dir. Ger. Com. da Bradesco Auto/RE (C) 
e Francisco Rosado, Diretor Social Adjunto – CVG-RJ (D)

O trabalho desenvolvido como diretor da Bradesco 
Seguros e também presidente do Comitê de Segu-

ros e Resseguros da Associação Comercial do Rio de 
Janeiro (ACRJ) rendeu a Marco Antonio Gonçalves 
a eleição na categoria “Personalidade Empresarial”. 
Feliz com a escolha, o executivo dedicou a premiação 
ao “time” da Bradesco. “É um prazer imenso estar 
aqui para receber esse prêmio, que, na verdade, per-
tence a toda a nossa equipe”, afirmou o executivo, 
logo após receber o Oscar do Seguro.

Ele aproveitou a ocasião para enaltecer o trabalho 
desenvolvido pelo CVG-RJ em prol do desenvolvi-
mento do mercado de seguros no Brasil. “Esta enti-
dade sempre incentiva o debate em torno de novi-
dades no mercado e investe na formação de nossos 
profissionais, com muitos cursos e treinamento”, 
elogiou.

Profissional com longa experiência no mercado de 
seguros, Marco Antonio Gonçalves é tido como um 
dos executivos mais sensíveis às causas dos correto-
res de seguros. Para o executivo, o setor de seguros 
terá pela frente, nos próximos anos, grandes desafios 
para serem enfrentados e muitas oportunidades para 
serem aproveitadas. Ele entende que há bons moti-

Personalidade Empresarial
Marco Antonio Gonçalves

Entidade Institucional
Academia Nacional de Seguros e Previdência

O acadêmico Mauro César Batista recebe o 
Oscar do Seguro e destaca a credibilidade e 
a contribuição da Academia na produção de 
conhecimento no setor de seguros do Brasil

O Presidente da Academia Nacional de Seguros e 
Previdência – ANSP, Mauro César Batista, rece-

beu em nome da entidade, o Oscar do Seguro na ca-
tegoria “Entidade Institucional”. O acadêmico agra-
deceu o reconhecimento do CVG-RJ ao trabalho da 
instituição e destacou a credibilidade da mesma que 
é reconhecida no âmbito do governo federal como 
uma entidade envolvida com questões sociais e que 
deve ter sua atuação preservada.

“O trabalho acadêmico desenvolvido tem base 
na pesquisa científica, coordenada por cátedras. 
Este trabalho de extrema importância tem o apoio 
de profissionais do setor, autoridades constituídas 
e toda sociedade brasileira. A ANSP é uma institui-
ção livre, obediente ao seu estatuto e às leis do nosso 
país, comprometida com o estudo e aprimoramento 
científico do seguro e das atividades afins”, afirma o 
acadêmico.

As cátedras são núcleos de estudos dos diversos 
temas do sistema segurador e previdenciário no 

Brasil. Cada uma é liderada por um acadêmico 

catedrático que, junto a outros, acadêmicos ou não, 
assume a responsabilidade de desenvolver o núcleo, 
mantendo seus dados atualizados e disponíveis para 
consultas e estudos.

vos para manter o otimismo. “Estamos caminhando 
a passos largos para alcançarmos a marca de 7% de 
participação do mercado de seguros no PIB brasilei-
ro, em três ou cinco anos”, frisou.
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Da esquerda para a direita: Marcello Hollanda (CVG-RJ); Adolfo 
Lima, Presidente do Sindicato dos Securitários do RJ; Carla Pieroni 
(ENS); e Anselmo de Abrantes Fortuna, Vice-presidente do CVG-RJ

E leita na categoria “Entidade Educacional”, a Escola 
Nacional de Seguros está completando 42 anos de ser-

viços prestados ao mercado de seguros, na formação de 
profissionais. O Oscar do Seguro foi entregue à Superin-
tendente de Marketing e Comunicação, Carla Peroni, que 
falou sobre a importância da escola na formação profissio-
nal de novos membros que atuam no setor. 

“É um grande prazer estar presente aqui nessa noite tão 
prestigiada com o CVG do Rio de Janeiro. Para a Escola, 
é muito importante saber que o mercado de seguros reco-
nhece esse papel que exercemos há 42 anos, capacitando 
e treinando os profissionais que atuam nesse mercado”. 
Carla lembrou que a Escola Nacional de Seguros, desde 
a sua fundação em 1971, vem cumprindo a missão de di-
fundir o ensino, a pesquisa e o conhecimento em seguros.  

Em 2005, a entidade obteve parecer favorável do Mi-
nistério da Educação (MEC) para ministrar, no Rio de Ja-
neiro, o Curso Superior de Administração em Seguros e 
Previdência, o primeiro do país com essas características. 
Em 2009, foi a vez da Unidade Regional São Paulo ofere-
cer esse curso. A Escola confirmou seu comprometimento 
com a alta qualificação de profissionais para um setor que 
vem se tornando cada vez mais complexo. Atualmen-
te, a Escola Nacional de Seguros está estabelecida em 14 

cidades. Além disso, mantém parcerias que a ajudam a 
alcançar cerca de 340 outras localidades. O curso para ha-
bilitação de corretores de seguros continua sendo o mais 
procurado.

Entidade Educacional 
Escola Nacional de Seguros

Campanha de Produção  
“Sou + Você Capemisa”

Da esquerda para a direita, Marcello Hollanda (CVG-RJ), 
Daniel Bomfim, Laerte Lacerda, Daniele Valle e Fábio Lessa

A Capemisa recebeu a premiação na categoria 
“Campanha de Produção”. Uma ação criada com 

o objetivo de reconhecer e premiar os profissionais 
que se destacam nas vendas de produtos da segu-
radora em todo o Brasil e que tem como finalidade 
fortalecer a parceria da empresa com Corretores e 
Corretoras. 

O Gerente de Planejamento Comercial da Cape-
misa, Fabio Lessa, é responsável pela campanha e 
recebeu o prêmio durante a solenidade. “A Capemi-
sa está muito feliz em receber o Oscar do Seguro e 
ter o reconhecimento de uma entidade tradicional e 
pioneira no Rio de Janeiro. Para a Campanha “Sou 
+ Você” este é um grande reconhecimento. A ação 
completa cinco anos em 2014 com grandes surpresas 
e foi idealizada e elaborada para reconhecer o mer-
cado corretor, reconhecer quais são os corretores que 
possuem destaque e premiar o parceiro de negócios 
por cada produção que traz para a Capemisa. É uma 
campanha diferenciada, igualitária, que atinge os 
corretores no Brasil todo”, declarou Lessa.
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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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Plano de Saúde Pessoa Física
Unimed Rio

Da esquerda para a direita: Drª Regina Coeli; Ricardo 
Escórcio (Unimed-RJ) e Marcello Hollanda (CVG-RJ)

A Unimed Rio recebeu o Oscar do Seguro na categoria 
“Plano de Saúde Pessoa Física”. O sucesso da opera-

dora neste nicho de mercado, segundo o diretor comer-
cial, Ricardo Escorcio é resultado de “muito trabalho, ter o 
corretor como parceiro e ser uma Instituição administrada 
por médicos”. Este tripé de apoio suporta o crescimento 
sustentável da Unimed-Rio. A empresa começou o ano 
de 2013 com 920 mil vidas em planos individuais corpo-
rativos e termina o ano com um milhão e 200 vidas, um 
crescimento em torno de 30%. O faturamento deve ultra-
passar R$ 4 bilhões. Segundo Escorcio, esta expansão se 
deve pela compra pela Unimed-Rio da carteira nacional 
da Golden Cross. “Já a partir de outubro estamos receben-
do 170 mil vidas vindas da Golden”, declarou Escorcio. 

Segundo Escorcio, “o público da entidade é formador 
de opinião e extremamente crítico, até pela maturidade 
adquirida no decorrer destas mais de quatro décadas de 
atuação. Isso dá força e credibilidade à instituição e en-
grandece a nossa premiação”, comemora.

Durante a entrega, o executivo afirmou que a premia-
ção recebida do CVG-RJ é motivo de orgulho e honra para 
a Unimed Rio, por se tratar de uma instituição importan-
te, tradicional, reconhecida pelos corretores e por ter cre-
dibilidade. “O nosso negócio é totalmente gerenciado por 

médicos, o que confere credibilidade e agrega valor e um 
diferencial aos nossos serviços. Isso é percebido e reconhe-
cido pela sociedade. Temos orgulho de ser uma instituição 
de médicos, o que nos dá muito força enquanto organiza-
ção. Não vamos sair do segmento, ao contrário, a aquisi-
ção da carteira nacional da Golden demonstra isso. Este é 
o nosso desafio. Vamos continuar focados neste nicho de 
mercado, com lucratividade. É possível”, finaliza.

Assistência 24 horas
Mondial Serviços

 Da esquerda para a direita, Thais Gomes (Mondial 
Assistance), Armando Alcoforado (Mondial 
Assistance) e Enio Miraglia D’Silveira (CVG-RJ)

A unidade brasileira do grupo Mondial Assistance foi 
eleita Destaque do Ano na categoria “Assistência 24 

Horas”. A premiação é uma consequência direta da deci-
são do conglomerado de direcionar o seu foco de atuação 
para o promissor mercado brasileiro. O Brasil se tornou a 
quarta maior operação do grupo em todo o mundo e uma 
referência em excelência operacional e inovação.

Líder mundial em Assistência 24 horas e Seguro Via-
gem, a Mondial Assistance chegou ao Brasil em 1996 e 
vem investindo fortemente no mercado 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 oferecer assistências 
auto, médica e de repartição. O grupo está presente nos 
cinco continentes e em 28 países. A Mondial já atendeu a 
mais de 18 milhões de pessoas e 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 no território nacional. São 
inúmeros serviços prestados para cada linha de negócios. 
como reboque e auxílio mecânico para o segmento auto, 

eletricista e chaveiro para residências. No segmento via-
gem, são oito planos de assistência diferentes e comple-
mentados por vários serviços.
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Empresa de Capitalização
Porto Seguro Capitalização

Da esquerda para a direita: Hilvelar Cunta, Conselheiro do CVG-RJ; 
Fabio Braga, Gerente da Porto Seguro Capitalização; e Lucio Antonio 
Marques, Conselheiro do CVG-RJ

A Porto Seguro Capitalização ganhou o Oscar do 
Seguro na categoria “Empresa de Capitaliza-

ção”.  A companhia desenvolveu o PortoCap Alu-
guel, que funciona como garantia de locação imo-
biliária e o PortoCap Incentivo, que viabiliza ações 
promocionais de empresas que desejam oferecer um 
diferencial aos seus clientes. O crescimento do mer-
cado de capitalização gira em torno de 20% ao ano. 

Quem recebeu a premiação Destaques CVG-RJ 
foi o Gerente da Porto Seguro Capitalização, Fabio 
Braga. “Para a Porto Seguro é extremamente valio-
so, principalmente para a Capitalização, receber um 
prêmio dessa relevância, já que este mês estamos 
completando um ano atuando com os produtos da 
Porto Seguro Capitalização. Ser agraciado com o Os-
car do Seguro nos dá muito orgulho, sem sombra de 
dúvidas”, declarou o executivo. 

O objetivo da Porto Capitalização é oferecer mais 
uma opção para quem deseja alugar um imóvel, 

Sistema de Gestão de Seguros de Vida
Delphos

Da esquerda para a direita, Dilmo Bantim Moreira, 
Presidente do CVG-SP; Elisabete Prado, Diretora Comercial 
e de Marketing da Delphos; João Paulo Moreira de Mello, 
Vice-presidente do CSP-MG

A Delphos Serviços Técnicos, empresa de tecnolo-
gia que presta serviços ao mercado segurador, 

venceu na categoria “Sistema de Gestão de Seguros 
de Vida”. A companhia está capacitada para prestar 
serviços em qualquer atividade relacionada aos di-
versos ramos de seguros, desde a análise preliminar 
dos riscos até a regulação do sinistro, com destaque 
para a tecnologia da informação. A empresa está 
presente em 40 cidades e tem 22 grupos segurado-
res como clientes, incluindo oito dos dez maiores do 
ranking nacional.

A Diretora Comercial e de Marketing, Elisabete 
Prado, recebeu a premiação comemorou os resulta-
dos. “As melhorias introduzidas e o aprimoramento 
realizado resultaram no reconhecimento e premiação 
do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro, o que nos 
deixa muito orgulhosos, pois nos consolidam com 
uma das empresas mais completas em BPOs para o 
mercado segurador. Aliar os 46 anos de experiência 
com a inovação e com a capacidade técnica e tecnoló-
gica transformou a nossa empresa numa das princi-
pais fornecedoras de serviços para o setor”, afirmou 
a executiva. 

Receber a premiação do Oscar do Seguro foi uma 
vitória para a Delphos por constar no seu planeja-
mento estratégico a expansão em negócios no ramo 

Vida. Alcançar este patamar oferecendo a terceiri-
zação da parte operacional e tecnológica de forma 
qualificada para as seguradoras foi fundamental. O 
prêmio confirma a ação posta em prática.

compartilhando a experiência que a empresa já pos-
sui no seguro-fiança locatícia e disponibilizar uma 
opção mais rápida e simplificada para empresas que 
desejam criar promoções para os seus clientes.
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Corretora de Seguros Saúde 
Cajuti

Da esquerda para a direita: Gilberto Villela, Diretor 
Financeiro do CVG-RJ; Paulo Machado, Presidente da 
Cajuti; e Marcello Hollanda, Presidente do CVG-RJ

A Cajuti recebeu a premiação na categoria “Corretora de 
Seguros Saúde”. Com 30 anos de atuação no mercado. O 

Diretor Paulo Machado atribui a condecoração do CVG-RJ à 
inovação e à metodologia implantadas para o atendimento 
ao cliente. 

Para Paulo Machado, o Oscar do Seguro é tradicio-
nal no setor. “Este prêmio é atualmente o mais impor-
tante e aguardado do mercado, pois é concedido a par-
tir da votação das pessoas que compõe a indústria de 
seguros”, declarou. 

Mantendo um crescimento sustentável nos três últimos 
semestres tanto no faturamento quanto na carteira de clientes 
de 50%, Paulo Machado atribui esse sucesso “à busca inces-
sante pela inovação pelo desenvolvimento de novas metodo-
logias sempre voltadas para o nosso cliente”.

 A corretora é especializada em Benefícios e está investin-
do em novas tecnologias. “Há três anos nos associamos à Me-
gavida e a Segplus e criamos uma nova Corretora a SAPLUS. 
Agora, estamos investindo em novas tecnologias de controle 

e de vendas para a área de Benefícios”, concluiu Machado.

À esquerda, Henrique Brandão, Presidente da Assurê; 
recebe a premiação de Olívio Américo, Presidente da 
Aconseg-RJ, ao seu lado 

A Assurê Corretora de Seguros foi eleita Destaque 
do Ano na modalidade “Corretora de Seguros de 

Vida”. Segundo o presidente da empresa, Henrique 
Brandão, receber o Oscar do Seguro é um estímulo 
para que a corretora continue buscando crescer cada 
vez mais. 

Ele afirma ainda que há alguns outros “bons moti-
vos” para comemoração. “Em 2012, registramos cres-
cimento de 60% do volume de vendas e do número 
de segurados. E vamos manter esse ritmo este ano”, 
afirma Brandão.

A Assurê acaba de completar 47 anos de atuação 
no mercado e figura entre as cinco maiores correto-
ras de seguros do Brasil e aposta em um salto ainda 
maior nos próximos anos. 

Henrique Brandão revela que o sucesso da re-
ceita está no direcionamento do foco da correto-
ra para o ramo Vida, nem sempre tratado como 
prioritário pelas concorrentes. “O seguro de vida 
deve ser a grande alternativa para os corretores. 
Essa carteira representa mais de 70% dos nossos 
negócios”, revela.

A empresa começou pequena, mas, hoje, já con-
ta com 156 funcionários, atuando em praticamente 
todo o território nacional.

Corretora de Seguros de Vida 
Assurê Corretora de Seguros 
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Profissional de Seguro de Vida 
Laerte Lacerda

Da esquerda para a direita, Armando Alcoforado, 
Marcello Hollanda, Laerte Lacerda, Daniel Bomfim, 
Daniele Valle e Fábio Lessa

E leito “Profissional de Seguro de Vida” pelos asso-
ciados do CVG-RJ, o Diretor Comercial Nacional 

da Capemisa, Laerte Lacerda, recebeu a premiação do 
Oscar do Seguro e comemorou o reconhecimento. A se-
guradora vem expandindo suas atividades no mercado 
de seguros e aposta na expansão da comercialização de 
apólices com ações que agregam novos valores aos par-
ceiros de negócios.

Lacerda vê a premiação como uma distinção impor-
tante. Disse que ter sido lembrado “já é uma satisfa-
ção, uma honra, pois o mercado de seguros conta com 
muitos profissionais competentes e merecedores desta 
premiação, razão pela qual me sinto especialmente gra-
tificado. Além disso, vindo do CVG-RJ, uma entidade 
tradicional, que possui grande credibilidade no merca-
do, torna a premiação ainda mais importante.”

O executivo ficou honrado com a eleição e se orgu-
lhou por fazer parte de uma das categorias da premia-
ção. “O profissional de seguros que recebe uma premia-
ção como essa deve se orgulhar, e muito, porque são 
tantos profissionais bons, competentes, com nome no 
mercado de seguros no Brasil.”

Laerte Tavares destacou, ainda, que “o grande esfor-
ço que a empresa vem fazendo para alcançar um nível 
de excelência na prestação de serviços ao corretor e 

clientes. É diretriz da presidência da companhia a to-
tal dedicação ao corretor e investimentos estão sendo 
realizados para aprimoramento do nosso trabalho com 
vistas a atender às exigências deste mercado altamente 
competitivo”, concluiu o executivo.

Profissional de TI
Marco Antunes 

Da esquerda para a direita, Minas Mardirossian, conselheiro 
do CVG-RJ; Marcos Antunes, Vice-Presidente de Operações 
e Processos e Tecnologia da SulAmérica Seguros; e Carlos 
Marcos Salgado, Diretor Social do CVG-RJ

O Vice-presidente de Operações com Processos e Tec-
nologia da SulAmérica Seguros, também responsá-

vel pelas áreas de Operações e Relações Institucionais 
de Seguro Saúde, Marco Antunes, recebeu o Oscar do 
Seguro na categoria “Profissional de TI”.  O executivo 
é Químico Industrial, pós-graduado em Administração 
de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e atua na 
SulAmérica desde 2000. Participa do mercado de segu-
ros há 18 anos, com foco nas áreas de tecnologia e de-
senvolvimento de produtos.

Durante a premiação, Marco Antunes expressou 
sua alegria não só por receber o Oscar do Seguro, 
mas pela premiação da Diretora Executiva da CNseg, 
Solange Beatriz, condecorada como Mulher de Se-
guro do Ano.“Receber essa premiação é uma alegria 
imensa. Quero agradecer a todos os profissionais do 
mercado e aos corretores e estou muito feliz pelo re-
conhecimento, principalmente no dia de hoje em que 
a Solange Beatriz, minha grande amiga, é reconhecida 
como Mulher de Seguro do Ano. Obrigado CVG-RJ, 

obrigado Dr. Minas (Mardirossian) pelo reconheci-
mento de todos vocês”.

Marco Antunes também atuou como executivo na 
Porto Seguro. É Representante da FenaSaúde na Câma-
ra de Saúde Suplementar e Membro do Comitê Técnico 
do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS).
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Profissional de Capitalização
Sérgio Diuana

Profissional de Seguro Saúde
Maria Aparecida de Macedo Silva

Da esquerda para a direita, Edson Calheiros, Assessor da 
Presidência do CVG-RJ; Sérgio Diuana, Vice-presidente da SulaCap; 
e Albano Costa Gonçalves, Diretor de Seguros Adjunto do CVG-RJ

Da esquerda para a direita, Carlos Ivo de J. Gonçalves, 
Diretor de Seguros do CVG-RJ; Maria Aparecida de Macedo, 
executiva da Bradesco Seguros; e Wellington Costa, Diretor 
Financeiro Adjunto do CVG-RJ

O Vice-presidente da SulAmérica Capitalização – Su-
laCap, Sérgio Diuana, foi eleito Destaque do Ano, 

na categoria “Profissional de Capitalização”, pelos as-
sociados do CVG-RJ. Logo após receber o Oscar do Se-
guro, comemorou a escolha afirmando que “é sempre 
muito bom e gratificante ser lembrado pelo mercado”.

Sergio Diuana tem longa experiência no setor de 
capitalização. Está nesse segmento há 26 anos, sempre 
trabalhando na Sulacap. Contudo, sua carreira profis-
sional começou em 1974, também na SulAmérica. “Eu 
vi de perto todas as grandes transformações no setor 
de capitalização. Em 1987, havia apenas quatro compa-
nhias operando nesse mercado. Hoje, são 16 e a capitali-
zação não para de crescer”, observou o executivo.

Assinalou ainda que há bons motivos para se apostar 
na manutenção da tendência de crescimento acelerado 
do setor. Para Diuana, o faturamento da capitalização, 
que somou R$ 16 bilhões em 2012, deve ultrapassar a 
marca de R$ 21 bilhões no atual exercício.

O Vice-presidente da SulaCap lembrou também 
que uma outra prova do potencial desse segmen-
to é que, atualmente, todas as grandes instituições 
operam na capitalização. “E há espaços para novos 

F oi com muita alegria que a Superintendente Regio-
nal da Bradesco Saúde, Maria Aparecida de Macedo 

Silva, recebeu o Oscar do Seguro na categoria “Profis-
sional de Seguro Saúde”. Há 24 anos trabalhando nesta 
área, Maria Aparecida disse ser uma “satisfação mui-
to grande receber este prêmio Destaques do Ano de 
2012/2013 do CVG-RJ.” A executiva agradeceu a toda 
a equipe de corretores dos mercados do Rio de Janeiro 
e do Espírito Santo, em especial, a sua própria equipe 
de colaboradores.                                                                       

Atuando desde 1984 na área de seguro-saúde, a Bra-
desco Saúde consolidou-se líder do segmento de planos 
coletivos devido à atenção dada às necessidades dos se-
gurados e a parcerias com a rede referenciada.

A Bradesco Saúde está presente em todo o território 
nacional, com produtos criados para atender o segmen-
to empresarial. Maria Aparecida destacou ao reconhe-
cimento dado à Bradesco Seguros em todos os campos 
da medicina na região sudeste.

A Empresa, em nível nacional, conta atualmente 
com mais de 4 milhões de segurados, sendo que, des-
tes, mais de 90% são beneficiários de planos coletivos. A 

competidores”, acrescentou.
 Diuana frisou ainda que a SulAmérica, que sempre 

apostou nesse mercado, atua, hoje, em todas as modali-
dades da capitalização.   

Bradesco Saúde é controladora integral da Mediservice, 
empresa dedicada à operação de planos de saúde na 
modalidade de administração por pós-pagamento.



24 CLUBE VIDA EM GRUPO
Dezembro 2013

DESTAQUES 2012/2013

Da esquerda para a direita, Fausto Toneloto, 
Marcelo Mancini, Vice-presidente da Prudential 
do Brasil; e Mario Elias da Rocha, Presidente do 
Conselho Fiscal do CVG-RJ

Seguradora de Vida Individual 
Prudential

A Prudential do Brasil foi eleita, pela terceira 
vez, o “Destaque do Ano” na categoria Se-

guradora de Vida Individual.
Segundo o vice-presidente Financeiro da segura-

dora, Marcelo Mancini, receber o tradicional troféu 
“Oscar do Seguro” representa o reconhecimento ao 
peculiar modelo de comercialização de produtos 
adotado pela Prudential no Brasil, que atua exclu-
sivamente no ramo vida, com o foco nos seguros 
personalizados. “Ficamos muito felizes com esse 
reconhecimento”, comemorou Mancini, pouco de-
pois de receber a premiação.

A Prudential aposta no potencial do mercado 
brasileiro e continuará investindo forte no país.

O fato de o seguro de vida individual ainda não 
ter uma penetração muita alta no Brasil faz aumen-
tar ainda mais o potencial desse segmento do mer-
cado, que é o principal alvo da Prudential.

A Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. é uma 

Planos Odontológicos
PrimaVida

José Carlos Fernandes, Diretor da PrimaVida (E), falou com 
entusiasmo e comemorou a premiação. À direita, Alessandro 
Pimenta, Gerente Comercial da PrimaVida

Num discurso emocionado, um dos sócios da 
PrimaVida Planos Odontológicos, José Carlos 

Fernandes,  destacou o fato de que  a categoria foi 
incluída, pela primeira vez, nos Destaques do Ano, 
e fez uma verdadeira enquete jornalística entre os 
corretores da festa, revelando no próprio palco as 
opiniões positivas que ouviu dos entrevistados

“Senhores Corretores, gravem bem este nome, 
PrimaVida. Os senhores ainda vão ouvir mui-
to este nome. Eu conversei com alguns dos se-
nhores aqui e ouvi que a PrimaVida funciona, a 
operação é redonda, e o mercado não é assim. 
Preparamos nossa empresa para suprir algumas 
necessidades, como facilidade para o RH com 
nossos faturamentos personalizados. Nossa rede 
de atendimento exclusiva é um grande diferen-
cial para os associados. Temos uma equipe e an-
gariadoras que fica à disposição dos corretores 
para as contas de adesão. Tivemos crescimento 
de 85% no ultimo ano. E ainda temos muito a 
crescer. Muito obrigado pela confiança deposi-
tada em nós”, concluiu, sendo muito aplaudido.

Para o presidente da empresa, Kléber Bernar-
des, a expansão expressiva da PrimaVida se deu 
numa disputa mercadológica com concorrentes 
ligados a planos de saúde, a bancos e outras 

ligadas a seguradoras. “Isso atesta que cresce-
mos em função da qualidade dos produtos ne-
gociados. Nos últimos doze meses tivemos um 
crescimento de 85%, o que é considerado um 
dos maiores crescimentos registrados neste seg-
mento”.

subsidiária da Prudential Financial, uma das maiores 
instituições de serviços financeiros do mundo.



A Aruana Seguros 
deseja um Feliz Natal e 
um excelente 2014 para 

todos os profissionais do 
mercado, particularmente 
aos corretores de seguros, 
nossos principais parceiros 

comerciais

O nosso compromisso é investir cada vez mais para continuar oferecendo ao Corretor 
de Seguros um atendimento qualificado e ágil. Para cuidar desse relacionamento, 

contratamos a experiente executiva Aline Motta.
 

A Aruana Seguros é também reconhecida pela excelência dos serviços prestados 
e figura entre as cinco maiores companhias no ranking da Seguradora Líder dos 

Consórcios, na regulação do sinistro DPVAT, em um universo de setenta seguradoras.
 

Convidamos os Corretores de Seguros, através do e-mail: 
contato@aruanaseguros.com.br, 

para aderirem ao programa “Parceiro DPVAT”
 
 

 Endereço: Rua Visconde de Pirajá, 547/sala 802 - Rio de Janeiro – RJ

Tels: (21) 2025-2702/2703
 Site: aruanaseguros.com.br  
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Seguradora de Saúde 
SulAmérica Saúde

Da esquerda para a direita, Delmar Pereira, Diretor 
Financeiro Adjunto CVG-RJ; Leonardo Coelho, 
Superintendente de Relacionamento da SulAmérica 
Saúde; e  David Novloski, Presidente do CVG-PR

A SulAmérica Saúde recebeu o Oscar do Seguro 
na Categoria “Seguradora de Saúde”. O suces-

so da companhia neste nicho de mercado se institui 
em diversas ações voltadas para seus segurados e 
parceiros de negócios. No geral, a empresa conta 
com 6,7 milhões de clientes em todas as carteiras de 
produtos. Essa marca foi atingida ao longo dos 117 
anos de atuação no mercado.

Segundo o Superintendente de Relacionamento 
da SulAmérica Saúde, Leonardo Coelho, receber o 
Oscar do Seguro para a SulAmérica Saúde é uma 
alegria. “Para a SulAmérica é uma honra receber 
esse prêmio na categoria Seguradora de Saúde num 
mercado tão importante como o do Rio de Janeiro, 
um mercado estratégico, onde nós temos várias 
ações implantadas e temos muito a agradecer ao 
CVG-RJ, em nome de toda a Diretoria e Presidência 
de Saúde”, declarou o executivo. 

A SulAmérica atua no mercado de planos de saú-
de desde 1970 e, atualmente, é a terceira maior ope-

radora do país com 2,6 milhões de segurados. A 

companhia vem construindo sua visão de futuro a 
partir da seguinte diretriz: gestão de sinistros aliada 
à gestão integral de saúde.

Seguradora de Vida Coletiva AP Escolar  
Tokio Marine

Da esquerda para a direita: Amauri Flores Bueno, Presidente do 
CVG-RS; Maria Cristina Alves Regis, Gerente Comercial Vida da 
Tokio Marine; e Gilberto Villela, Diretor Financeiro CVG-RJ

P resente no mercado brasileiro há mais de cinco dé-
cadas, a Tokio Marine venceu o Oscar do Seguro 

na categoria “Seguradora de Vida Coletiva: AP Esco-
lar”. Controlada pelo grupo Tokio Marine Holdings, 
o maior e mais antigo do Japão, a empresa chegou ao 
Brasil em 1959, quando o setor de seguros ainda en-
gatinhava no País e era pouquíssimo conhecido da 
população, mesmo entre as camadas de maior poder 
aquisitivo e nível cultural. Desde então, a Tokio Marine 
vem se consolidando como uma seguradora que tem 
atuação diversificada, com uma carteira de negócios 
que oferece coberturas para diferentes necessidades do 
consumidor, sejam pessoas físicas ou empresas.

O troféu Oscar do Seguro foi recebido pelo Superin-
tendente Regional Rio de Janeiro/Espírito Santo, Sér-
gio Brito. “A premiação do CVG-RJ sempre foi diferen-
ciada em relação ao mercado. Eu considero o principal 
evento do ano. Considero que os destaques do CVG 
fazem um grande diferencial desse mercado. E a Tokio 
Marine se sente honrada de ter a oportunidade de re-
ceber esse prêmio”, declarou Sergio Brito.  

Pela diretoria da Tokio Marine, Sérgio agradeceu o 
reconhecimento. “Sabemos da seriedade da forma que 
são escolhidos os melhores do ano e a Tokio Marine 

vem se destacando em diversos anos. Para nós, é uma 
honra e uma satisfação muito grande receber esse prê-
mio pelo AP Escolar. Agradecemos em nome da Tokio 
Marine ao Presidente Marcello Hollanda e a toda Di-
retoria do CVG-RJ, por nos dar esta oportunidade”.
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Jornalista de Seguros 
Kelly Lubiato - Revista Apólice

Da esquerda para a direita, Danilo de Souza Sobreira, 
Conselheiro e Ex-Presidente do CVG-RJ; Kelly Lubiato; e 
Anselmo de Abrantes Fortuna, Vice-presidente do CVG-RJ

O Prêmio Oscar do Seguro condecorou a jornalista 
Kelly Lubiato, na categoria “Jornalista de Seguros”. 

A Diretora da Revista Apólice foi uma das fundadoras 
da Correcta Editora. É formada em Jornalismo pela 
PUC São Paulo e atua no setor há 15 anos. Começou 
sua carreira na Revista Seguros & Riscos na década de 
1990. É colaboradora do Jornal O Securitário, do Sindi-
cato dos Securitários de São Paulo, foi colunista de se-
guros da Revista Conjuntura Econômica, da Fundação 
Getúlio Vargas.

Com larga experiência na carreira, editou o livro O 
Mensageiro da Esperança, escrito por José Francisco 
Miranda Fontana. Já recebeu três indicações do Prêmio 
Allianz Seguros de Jornalismo, sendo vencedora em duas 
ocasiões. A Revista Apólice já conta com seis premiações. 

Kelly Lubiato dedicou o prêmio a todos os jorna-
listas que atuam na mídia especializada e agradeceu 
ao CVG-RJ pelo reconhecimento. “Eu não tenho o 
hábito de falar, normalmente eu gosto de entrevis-
tar e ouvir as pessoas, mas só tenho a agradecer ao 
pessoal do CVG-RJ por essa indicação que foi uma 
grande surpresa. Foi muito bom e eu quero dividir 

isso com os profissionais de imprensa do mercado 
de seguros, que há 20 anos fazem a junção do tra-
balho na Associação Nacional dos Jornalistas de Se-
guros. Temos que dividir essa premiação com todos 
nós, jornalistas”, reverenciou Kelly Lubiato.

Flash
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A 14ª edição da Feijoada do Clube Vida em Grupo do 
Rio de Janeiro (CVG-RJ) reuniu mais de 350 convi-
dados entre sócios, beneméritas, representantes do 

mercado de seguros, familiares e a imprensa especializada 
de seguros. Dilmo  Moreira, presidente do CVG-SP, destacou 
a importância da unidade entre as entidades: “Ao estarmos 
em eventos como esse integramos os profissionais do mer-
cado de seguros. E essa mesma união deve ser incentivada 
entre os CVGs. Promovemos o benefício do seguro de vida 
aos segurados. Vender seguro é um ato de amor”, concluiu 
Moreira. Entre as várias personalidades, estiveram presentes, 
o presidente da Delphos, Eduardo Menezes, Eugenio Velas-
quez, (Bradesco Seguros), José Antonio Braga (Omint Saúde), 
Neival de Freitas (Fenseg), Gurmecindo Rocha (Fenacor) e 
Marcelo Rocha (Fenacor).

O evento aconteceu no dia 7 de dezembro, no Hotel She-
raton, em comemoração pelo Natal e pela chegada do ano de 
2014 em clima de animação ao som da Banda Swing Carioca 

e do Cantor Luis Camilo. O ponto alto da festa foi à chegada 
do Papai Noel, trazendo presentes para as crianças. Os adul-
tos também foram lembrados. Foram sorteados brindes entre 
os convidados.

Para o Presidente do CVG-RJ, Marcello Hollanda, a 
gestão iniciou com sucesso. Ele aproveitou a oportuni-
dade para agradecer a colaboração de todos. “Agrade-
ço inicialmente ao Grande Arquiteto do Universo, pelas 
conquistas e por nos permitir chegar até aqui com saúde. 
Agradeço a todas as beneméritas pelo apoio ao evento 
e as patrocinadoras Aruana Seguros, Bradesco Seguros, 
Capemisa, Chubb Seguros, Delphos, Escola Nacional de 
Seguros-ENS, Icatu Seguros, Omint Saúde, Prudential e 
Unimed-Rio que foram fundamentais para o sucesso do 
nosso evento. Brindamos o ano de 2013 e daremos con-
tinuidade no ano que se inicia aos projetos da entidade, 
com muito empenho e dedicação. Contamos com o apoio 
de todos vocês”, declarou Marcello Hollanda.

Feijoada CVG-RJ reúne cerca de 
350 pessoas em sua 14ª edição
Festividade contou com a presença de Papai Noel distribuindo brinquedos para a garotoda
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Bradesco Seguros deixa sua 
marca no Rio de Janeiro 
Inauguração da maior árvore de Natal 
flutuante do mundo reúne milhares de 
pessoas na Lagoa Rodrigo de Freitas

A Bradesco Seguros é uma das beneméritas do CVG-RJ

A maior árvore flutuante do mundo segundo o 
Guinness Book of Records foi inaugurada no 
dia 30 de novembro, com um concerto gratuito 

que reuniu milhares de pessoas na Lagoa Rodrigo de 
Freitas, na Zona Sul do Rio de Janeiro.  

O espetáculo começou com a apresentação musical 
“Uma celebração à vida” estrelado pelo ator e cantor 
Daniel Boaventura. A cantora Simone também partici-
pou da apresentação, acompanhada do Coral da Fun-
dação Bradesco e pela Orquestra Sinfônica de Barra 
Mansa. O musical deu sequência ao espetáculo de luz, 
cores e fogos com o acendimento da árvore e o des-
taque dos cinco elementos do tema escolhido: “Uma 
Celebração à Vida: Água, Ar, Florestas, Humanidade 
e Natal. 

De acordo com o cenógrafo da Árvore de Natal da 
Bradesco Seguros, Abel Gomes, os elementos repre-
sentados na cenografia exaltam a vida. “Todos os ele-
mentos apresentados por meio da cenografia exaltam 
a vida, no ambiente que está ao nosso redor. Tudo que 

o planeta nos oferta revigora a vida”, explicou. O pro-
fissional marca presença como cenógrafo desde a pri-
meira edição, em 1996. 

A Árvore de Natal da Bradesco Seguros pesa 542 
toneladas e mede 85 metros, equivalente a um edifício 
de 28 andares. A estrutura foi montada sobre uma base 
de 810 metros quadrados, composta por 11 flutuado-
res - que pesam entre 12 e 16 toneladas - interligados 
por vigas que formam uma base de 30m x 30m, para 
apoiar a Árvore. Para iluminar essa megaestrutura, fo-
ram instalados 3,1 milhões de microlâmpadas, 120 mil 
metros de mangueiras luminosas e 100 refletores de 
led, além de outros sete refletores.0

 Para Alexandre Nogueira, Diretor da Bradesco 
Seguros, trata-se de um momento de grande realiza-
ção. “Tem sido muito gratificante participar do Natal 
das famílias desde 1996, proporcionando a todos este 
símbolo de Natal, em torno do qual as pessoas cele-
bram os valores mais essenciais da data”, concluiu o 
executivo.
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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



       






