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CVG-RJ, há 53 anos capacitando 
profissionais para carreiras de 

sucesso no mercado de seguros
Participe dos nossos cursos profissionalizantes e palestras técnicas 

com professores, especialistas e personalidades de notório saber nos 
grandes temas do seguro de Pessoas e de Benefícios.
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Editorial

Temos a honra e prazer de fechar esta edição da Revista do CVG-RJ, uma das mais 
tradicionais e única entidade especializada nos seguros de Pessoas e Benefícios, 
com boas notícias para os nossos leitores, associados e beneméritas.

Retratamos nesta publicação eventos cercados de prestígio alegria e emoção. São 
eles: homenagem a Henrique Brandão, com cerca de 200 convidados presentes; a posse 
comemorativa e a entrega do Oscar do Seguro, no dia 31 de outubro, reunindo 300 per-
sonalidades do setor numa noite de gala belíssima, no Clube de Aeronáutica. E nesse 
mesmo dia foi prestada uma homenagem póstuma àquele que dedicou sua vida ao 
nosso segmento: Osmar Bertacini. Sua esposa, senhora Regina Bertacini, nos emocionou 
a todos com sua presença para receber a homenagem.

No mesmo evento, que contou também com a presença de outro ícone do merca-
do, fundador do CVG-RJ, Minas Mardirossian, anunciamos os números animadores 
do nosso mercado, o que estimula a nova diretoria do CVG-RJ a dedicar-se e contribuir 
para que esses resultados não parem de crescer.

No acumulado dos sete primeiros meses do ano, o seguro de vida em grupo, segun-
da maior carteira de seguros pessoais, movimentou R$ 6,8 bilhões em prêmios, com ex-
pansão de 5,2% no período. O maior crescimento relativo ficou com a carteira de seguro 
de vida individual, com R$ 3,1 bilhões em prêmios e expansão de 62,47%.

Renovamos ainda o nosso compromisso com o Estado do Rio de Janeiro, que passou 
por períodos difíceis em passado recente, mas que se recupera a passos largos rumo ao 
desenvolvimento e equilíbrio fiscal e financeiro que sempre o colocou entre os maiores 
estados produtores de riquezas do nosso país. Julgamos ser dever de todos os empresá-
rios, empreendedores, entidades de representação e de classe que aqui atuam dar a sua 
contribuição para que essa condição se restabeleça o mais rápido possível, através da re-
alização de eventos, atividades industriais, empresariais, educacionais, culturais, enfim, 
todo o tipo de investimento e ação que possa gerar riqueza e lucro para o nosso Estado.

Nós assumimos o comando do CVG-RJ com a missão de avançar e oferecer aos pro-
fissionais do nosso nicho de mercado treinamento, capacitação, conhecimento de alto 
nível para que possam estar juntos conosco nesta caminhada, oferecendo a sua contri-
buição qualificada aos projetos que proporcionem crescimento e prosperidade ao setor.

Temos disposição e fôlego para capitanear este período de grandes mudanças em 
nosso mercado e em nosso Estado. Contamos com o apoio dos associados, conselheiros, 
e, em especial, das nossas beneméritas, que são a alma e emprestam vigor a esta insti-
tuição, que sempre esteve na vanguarda, levando informação, experiência e esperança a 
tantos profissionais deste imenso mercado.

Quero agradecer a todos que nos apoiaram para que pudéssemos cumprir a nossa 
missão que muito nos honra e dizer que o CVG-RJ está e estará de portas abertas para 
todos aqueles que desejarem vir conosco nesta caminhada em prol do segmento de pes-
soas.

Que Deus nos proteja nessa travessia desafiadora, que certamente nos conduzirá a 
patamares mais arrojados e sólidos, de tal forma que o CVG continue cumprindo a sua 
nobre missão de prestar apoio a todos os profissionais que buscam um futuro melhor 
para suas carreiras e para o mercado de Vida e Benefícios.

Muito obrigado e boa leitura!

Compromisso 
firmado

Octávio Perissé
Presidente do CVG-rJ
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CVG-RJ realiza posse 
da diretoria 2019-2021 

Octávio Perissé, 
presidente do CVG-RJ 
na gestão 2019-2021 “

5

Evento contou com as boas-vindas à nova ges-
tão do Clube, entrega dos troféus dos Des-
taques do Ano e uma emocionante homena-

gem póstuma a Osmar Bertacini
Reconhecimento, emoção e renovação foram os 

sentimentos que marcaram a premiação Destaque 
do Ano 2018-2019, promovida pelo Clube Vida em 
Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ). Em sua 43º edi-
ção, a entrega dos troféus foi acompanhada pela 
posse comemorativa da nova diretoria do Clube, 
eleita para o mandato que irá até 2021. 

A nova diretoria participou das eleições, em 
julho deste ano, com inscrição de chapa única. A 
gestão 2019/2021 está sob o comando de Octá-
vio Colbert Perissé, que já foi presidente por dois 
mandatos consecutivos, de 2005 a 2009. Na vice-
-presidência, Enio Miraglia, que também presidiu 
a entidade por dois mandatos.

À frente da diretoria de seguros, Edson Calhei-
ros, e para ocupar a diretoria social, Wellington 
Costa. A diretoria financeira fica sob o comando 
de Gilberto Villela. O novo presidente do conse-
lho consultivo é Danilo Sobreira, ex-presidente do 
CVG-RJ em dois mandatos. 

O presidente Octávio Perissé abriu o evento 
mencionando dados da FenaPrevi que revelam 

aumento nas contratações de seguro de proteção 
pessoal no país. Segundo a pesquisa, esse mercado 
cresceu 17,47% em julho, frente ao mesmo mês em 
2018, contabilizando R$ 4 bilhões em prêmios fren-
te a R$ 3,4 bilhões em julho de 2018.

Para Perissé, tais números reforçam a ideia de 
que a organização precisa acompanhar esse ritmo 
acelerado, promovendo formação adequada para 
os profissionais do mercado.  Outro compromisso 
assumido foi o de colaborar com o restabelecimento 
econômico e financeiro do Rio de Janeiro, motivan-
do e prestigiando iniciativas, profissionais, eventos 
e tudo que apoie a retomada do crescimento.

O então presidente do Conselho do CVG-RJ 
e novo vice-presidente, Enio Miraglia, foi quem 
iniciou a cerimônia de posse. “Nós, diretores, 
nos esforçamos muito para cumprir bem a nossa 
jornada. Meu desejo é que permaneça ardente 
entre nós o nosso amor pelo Clube, bem como a 
disposição para colaborar com a entidade sem-
pre que formos convocados”. Ele passou o bas-
tão a Danilo Sobreira, novo líder do Conselho, 
que deu continuidade. Todos os integrantes da 
diretoria receberam os aplausos dos presentes, 
em especial o primeiro presidente e fundador do 
CVG-RJ, Minas Mardirossian.

“Manter acesa 
a chama desta 
tradicional 
entidade, 
dedicada há 53 
anos aos Seguros 
de Pessoas e de 
Benefícios, por 
si só, seria uma 
nobre missão. 
Honrar com tantas 
personalidades 
que passaram 
pelo comando 
desta organização 
querida por todo 
mercado, ou que 
progrediram em 
suas carreiras 
em função dos 
cursos que aqui 
realizaram, já seria 
também imensa 
responsabilidade. 
Mas nós 
queremos mais. 
Gostaríamos 
de avançar um, 
dois, muitos 
degraus à frente 
no treinamento, 
capacitação, 
conhecimento e 
interação deste 
segmento que só 
faz crescer em 
nosso mercado de 
seguros”
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As metas definidas 
pela diretoria do 
CVG-RJ dão uma 
ideia do que 
os associados, 
beneméritas e os 
profissionais do 
mercado podem 
esperar do novo ciclo 
que se inicia nesta 
gestão. 

Entre elas, destacam-se: 

l�Excelência na área 
administrativa

l�Informatização das fichas de 
sócios por categoria 

l�Digitalização dos documentos 
do clube

l�Novo formato da revista do 
CVG-RJ, com pautas técnicas 
e periodicidade regular

l�Melhor relacionamento com 
o mercado, beneméritas e 
entidades

l�Adesão de novas beneméritas

l�Cursos técnicos, palestras e 
workshops visando ao ensino 
e aprimoramento profissional

l�Almoços-homenagem e 
palestras motivacionais com 
ícones do mercado

l�Atualização do Regimento 
interno do CVG-RJ

METAS

Diretoria Executiva 2019-2021:

Presidente: Octávio Colbert Perissé 
Vice-presidente: Enio Miraglia 
Diretoria de seguros: Edson Calheiros 
Diretoria social: Wellington Costa
Diretoria financeira: Gilberto Villela
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Diretores-adjuntos:
Paulo Galindo; Rogério Soucasaux; Sonia Marra;
Tatiana Antoniazzi; Vinicius Brandão e Dayse Magesti

Conselho Consultivo: 
Presidente: Danilo Sobreira 
Secretário executivo: Lucio Marques

Comissão fiscal: 
Presidente: Ronaldo Marques dos Santos
SulAmérica; Bradesco; Tokio Marine; AMIL e Icatu Seguros



Clube 

GrupoemVida

RJ

8 CLUBE VIDA EM GRUPO
Novembro 2019

Clube 

GrupoemVida

RJ

Destaques 
do Ano

Realizado em 31 de 
outubro, no Clube 
de Aeronáutica, 
no Centro do Rio 
de Janeiro, o 
evento conhecido 
como “Oscar do 
Seguro” agraciou 
12 empresas e 
profissionais 
do mercado 
de Seguros de 
Pessoas

CONHEÇA OS VENCEDORES
Seguradora do Ano
MONGERAL AEGON

Homem de Seguros do Ano
 ROBERTO SANTOS, 

presidente da Porto Seguro e do Sindseg-RJ/ES
Mulher de Seguros do Ano

PATRICIA FREITAS, 
vice-presidente da Prudential do Brasil

Entidade Educacional 
ENS

Seguradora de Saúde/Dental 
 SULAMÉRICA

Seguradora de Vida
ICATU SEGUROS

Empresa de Previdência Privada 
 BRADESCO SEGUROS
 Marketing de Seguros 

 TOKIO MARINE
Produto APP 

 MBM SEGUROS
Corretora de Seguros 
 D’OR CONSULTORIA

Resseguradora do Ano 
IRB BRASIL RE

Instituição
FENACAP
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2018-2019 
do CVG-RJ

Não 
apenas os 
premiados provocaram 
emoção na plateia, mas também um 
momento especial dedicado a Osmar 
Bertacini, verdadeiro ícone do setor, 
que faleceu em janeiro. A homenagem 
foi apresentada pelo presidente Octávio 
Perissé, colega de profissão, mas também 
seu amigo pessoal. “Nossa homenagem 
é muito singela perto do que esta figura 
humana significa para todos nós. Mas esta 
modesta placa segue com sua esposa, Dona 
Regina Bertacini, carregada de ‘todo o 
sentimento do mundo’”, discursou.

UMA EMOCIONANTE 
HOMENAGEM

Regina 
Bertacini 
recebeu 
placa 
dedicada 
ao legado 
deixado 
por Osmar 
Bertacini ao 
setor

Reunidos no palco, vencedores 
comemoram a premiação
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O CVG-RJ realiza um 
agradecimento especial aos 
patrocinadores do evento
Sindseg-RJ/ES

Bradesco

Capemisa

D’Or Consultoria

Icatu Seguros

MBM Seguradora

Mongeral Aegon

Porto Seguro

SulAmérica

Tokio Marine
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SEGURADORA DO ANO
Mongeral Aegon
A seguradora 
mais longeva 
no Brasil! 

No distante ano de 1835, o na-
turalista inglês Charles Darwin 
fazia a circum-navegação da Terra 
a bordo do HMS Beagle; também 
nascia o escritor norte-americano 
Mark Twain, autor do livro “As 
Aventuras de Huckleberry Finn”, 
o maior romance americano. No 
Brasil, o ano registra a primeira 
eleição para a escolha de um chefe 
de governo – inaugurando a Re-
gência Una de Diogo Antônio Fei-
jó. É dentro desse cenário de efe-
mérides globais que nasce o então 
Montepio Geral de Economia dos 
Servidores do Estado (Mongeral). 
“Somos a seguradora mais longe-
va no Brasil”, orgulha-se Helder 
Molina, presidente da empresa, 
atualmente Mongeral Aegon.

Em nome da companhia, ele 
diz que recebe a premiação de 
“Seguradora do Ano” do Desta-
ques 2019 “com muita honra”, 
principalmente pelo momento 
atual da empresa. “A Mongeral 
Aegon está prestes a completar 
185 anos de atuação ininterrup-
ta no país em janeiro do ano que 
vem”, ressalta. Molina destaca 
que a empresa sempre trabalhou 
com seguro de pessoas, “outro 
motivo de muito orgulho” para 
o presidente da seguradora. “Fa-
zemos um trabalho nobre e social 
com o objetivo de garantir às pes-
soas e às famílias brasileiras tran-
quilidade financeira frente aos 
três riscos sociais a que todos nós 
estamos expostos: morte, invali-
dez, e sobrevivência”, avalia. 

Vida e Previdência: pers-
pectivas ‘muito positivas’ 

As perspectivas para o ramo de 
vida e previdência são “muito po-

sitivas”, diz Molina. “Desde 2017, 
a arrecadação de seguro de vida 
tem superado a de automóveis. 
Isso mostra para nós uma mudan-
ça de cultura”, analisa. Segundo 
ele, o brasileiro entendeu a impor-
tância de se planejar financeira-
mente para o futuro e tem utiliza-
do o seguro de vida nesse sentido.

O presidente da Mongeral Aegon 
observa ainda a importância dos de-
bates em torno da reforma da Previ-
dência Social. “Também percebemos 
que houve uma clareza maior sobre 
o aspecto amplo, e não apenas de 
aposentadoria, além do despertar 
sobre assumir as rédeas do próprio 
planejamento financeiro”, atenta. 

Investimentos em 
inovação e tecnologia

Para Helder Molina, não há 
segredo para o sucesso. “Não 
podemos permanecer estáticos. 
Estamos investindo em muita 
inovação e tecnologia”, afirma. A 
Mongeral Aegon, de acordo com 
ele, foi pioneira no lançamento 
do primeiro e-commerce de segu-

ro de vida no país. A companhia 
também desenvolveu a “Venda 
Digital”, ferramenta que digitali-
za todo o processo de comerciali-
zação, desde a sensibilização até 
a implantação de propostas. Além 
disso, é parceira startup de tecno-
logia que, por meio de uma aná-
lise de risco, permite a inclusão 
e comercialização de seguro de 
vida para pessoas com diabetes. 
“Ano a ano, investimos fortemen-
te no nosso portfólio de soluções, 
em tecnologia e em inovação. 
Tudo para entregar o melhor para 
a sociedade. Este grande reconhe-
cimento do CVG-RJ certamente é 
consequência deste trabalho que 
estamos realizando”, exalta. Mo-
lina acrescenta que a Mongeral 
Aegon realiza constantemente a 
revisão do portfólio de produtos 
da empresa. “Fazemos isso para 
garantir a oferta das melhores 
soluções de seguro de vida e pre-
vidência para a sociedade, sem-
pre pensando nas necessidades e 
no momento socioeconômico do 
país”, frisa.

Representando a Mongeral Aegon, Alfeo Marchi Grillo Junior - 
superintendente-executivo Corporate da companhia recebe o Oscar
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HOMEM DE SEGUROS DO ANO
Roberto Santos, 
Presidente do 
Sindseg-RJ/ES e da 
Porto Seguro
“Credito o 
prêmio às 
oportunidades 
que o Mercado 
de Seguros tem 
me oferecido”

 
O “Homem de Seguros do Ano” 

é um dos mais bem-sucedidos pro-
fissionais do setor de seguros: Ro-
berto Santos. Atualmente, exerce 
os cargos de presidente do Sindica-
to das Seguradoras do Rio de Janei-
ro e do Espírito Santo (Sindseg-RJ/
ES, pelo qual recebe a premiação) e 
da seguradora Porto Seguro.

“Agradeço, sensibilizado e 
honrado com a homenagem do 
CVG-RJ. Credito às oportunida-
des que o mercado de seguros tem 
me oferecido, seja como executivo 
ou como participante das institui-
ções que congregam os interes-
ses das empresas que dele fazem 
parte”, celebra. “Também gosta-
ria de registrar a importância de 
todos os colegas de trabalho com 
os quais tenho convivido ao longo 
de 38 anos no mercado segurador 
brasileiro”, enaltece o executivo.

Em quase quatro décadas de-
dicadas ao setor, Santos já atuou 
em diversos cargos executivos 
de companhias do mercado: foi 
membro da Diretoria de Opera-
ções e Saúde, diretor-geral e vice-
-presidente executivo da Porto 
Seguro; CEO da Azul Seguros; 
diretor regional da Finasa Segu-
radora; superintendente da CGU 
Seguradora; diretor-técnico da 
Generali do Brasil Seguros; e di-
retor comercial da AXA Seguros. 

É formado em Administração de 
Empresas pela Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF), com cur-
sos no Brasil e exterior.

Perspectivas dos 
setores de Vida e de Saúde 

Santos observa que o seguro 
de vida tem passado por trans-
formações quanto às garantias e 
benefícios que são oferecidos aos 
clientes. “Novas modalidades 
de produtos estão sendo deter-
minantes para o crescimento do 
segmento”, aponta. Em 2018, “o 
seguro de vida, referente a cober-
tura de pessoas e planos de risco, 
representou 9% do total da receita 
de prêmios do mercado, ultrapas-
sando inclusive o setor de auto-
móveis, responsável por 6%”, res-
salta o presidente do Sindseg-RJ/
ES. Segundo ele, a perspectiva de 
crescimento do seguro de vida é 

promissora, levando-se 
em conta fatores como di-
versificação de produtos, 
baixos níveis de inflação e 
os esforços que Susep, en-
tidades representativas e 
seguradoras vêm fazendo 
para ampliar a penetração 
desse produto. “É preciso 
que haja continuidade nas 
ações hoje empreendidas 
na formação de uma cultu-
ra que induza o consumo 
do seguro, promovendo 
o seu conhecimento e os 
benefícios da sua contrata-
ção”, congrega Santos.

Quanto ao seguro-saú-
de, Santos acredita que a 
participação desse pro-
duto na receita total de 
prêmios do mercado tem 
sido bem mais significa-
tiva, principalmente em 
função do elevado ticket 
médio, seriamente im-
pactado pela Variação de 
Custos Médicos e Hospi-
talares (VCMH). “O exces-
so de regulação; aumento 
de custos em decorrência 
da absorção de novas tec-
nologias; e judicialização 

têm gerado uma inflação médica 
com índices muito superiores aos 
da econômica”, aponta.

Atuação do Sindseg-RJ/ES 
e desafios  

Santos destaca que o Sindseg-RJ/
ES atua em prol dos interesses das 
associadas e da CNseg, apoiando 
a expansão do Seguro, principal-
mente no que diz respeito à edu-
cação da população quanto aos 
benefícios que o setor oferece, pro-
curando conscientizá-la da impor-
tância da prevenção aos riscos ine-
rentes à própria pessoa e aos seus 
bens. “O sindicato se alia aos esfor-
ços dos participantes do mercado 
de seguros, que se prepara, dessa 
forma, para vencer os desafios em 
sua busca de evolução, visando 
tornar-se uma atividade cada vez 
mais importante no cenário econô-
mico”, ressalta.
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MULHER DE SEGUROS DO ANO 
Patrícia Freitas, 
vice-presidente de 
Parcerias Comerciais da 
Prudential do Brasil
Reconhecimento 
que reforça 
trajetória 
positiva no setor

Com sólida experiência pro-
fissional adquirida ao longo de 
23 anos atuando como executiva 
nas áreas de vendas, financeira, 
administrativa e gestão de pes-
soas, Patrícia Freitas, a “Mulher 
de Seguros do Ano”, atualmente 
ocupa o cargo de vice-presidente 
de Parcerias Comerciais da Pru-
dential do Brasil Seguros de Vida. 
Antes de ingressar na empresa 
em 2015, Patrícia foi executiva 
da Microsoft; presidente da DBA 
Engenharia de Sistemas; direto-
ra na ClearTech Telecomunica-
ções; além de ter passado pelas 
empresas IBM, Unisys e CPM 
Braxis (Capgemini Brasil). Ela 
também é formada em Ciência da 
Computação pela Universidade 
Federal Fluminense (UFF), MBA 
em Administração de Empresas 
pelo IBMEC e especialização pelo 
Programa de Gestão Avançada 
(APG) da Amana-Key.

“Fiquei muito feliz com a pre-
miação. É uma honra representar 
tantas mulheres que fazem parte 
deste segmento. Há quase cinco 
anos, quando entrei no mercado 
de seguros, não imaginei que me 
encantaria por este setor, que tem 
a nobre missão de proteger”, enal-
tece. “Receber este reconhecimento 
do CVG-RJ só reforça o quão certa 
foi a minha escolha e que estamos 
trilhando uma trajetória muito po-
sitiva no mercado”, agradece.

Cultura de educação
financeira reflete 

no Seguro de Vida
As perspectivas para o setor 

de Vida são “muito positivas”, 
avalia a executiva. Ela cita dados 
da FenaPrevi, no acumulado do 
primeiro semestre de 2019, que 
apontam que a carteira de segu-
ro de vida individual registrou 
expansão de 62,47% em compa-
ração com o mesmo período do 
ano passado, alcançando R$ 3,1 
bilhões em prêmios. “Amplian-
do a análise para o mercado de 
seguros de pessoas, que englo-
ba o ramo Vida, verificamos que 
também está aquecido, com cres-
cimento de 17,47% em julho, em 
relação a 2018”, constata.

“Creditamos esse cenário posi-
tivo, que tem tudo para continuar 
se estendendo nos próximos anos, 

ao desenvolvimento cada 
vez maior da cultura da 
educação financeira na so-
ciedade, o que aumenta a 
conscientização das pesso-
as sobre a necessidade de 
proteção, refletindo na de-
manda por produtos como 
os seguros de vida”, avalia.

Seguro no Brasil: 
potencial de 
crescimento 
e diversificação

O Brasil, de acordo com 
a VP de Parcerias Comer-
ciais da Prudential, é um 
dos mercados mais cobi-
çados pelas seguradoras 
globais, tanto pelo poten-
cial de crescimento para 
os próximos anos quanto 
pelas possibilidades de di-
versificação. “Em pesquisa 
recente que a Prudential 
do Brasil encomendou ao 
Ibope, identificamos que 
apenas 15% dos brasileiros 
possuem seguro de vida, o 
que reforça que o país tem 
um enorme campo a ser de-
senvolvido no mercado de 
seguros”, atenta. 

Patrícia acredita que o 
mercado de seguros em 
geral, incluindo o ramo 

Vida, continuará registrando 
crescimento muito positivo para 
os próximos anos. Ela aponta da-
dos da CNseg, segundo os quais 
o setor de seguros (exceto o ramo 
Saúde e o DPVAT) teve alta de 
11,5% nos primeiros oito meses 
de 2019, em comparação com o 
mesmo período de 2018.

“Na Prudential do Brasil, vi-
vemos o desafio de conscientizar 
cada vez mais brasileiros sobre 
a importância de contar com a 
proteção do seguro de vida, que 
representa um apoio fundamen-
tal diante de imprevistos da vida, 
além de ser um suporte financei-
ro no momento de uma sucessão 
de bens para as famílias e até de 
empresas, por exemplo”, ressalta 
a executiva.
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ENTIDADE EDUCACIONAL
ENS
Movimento de 
transcendência: 
novos horizontes 
para a ENS

A “Entidade Educacional” do 
Prêmio Destaques 2019 é a ENS, 
que agora se reposiciona no merca-
do como Escola de Negócios e Segu-
ros. Com 48 anos de atividades em 
ensino especializado e reconhecida 
pela formação e capacitação profis-
sional no setor de seguros e áreas 
correlatas, a nova ENS moderniza 
a sua identidade visual e expande 
a oferta de programas educacionais 
para outros segmentos de negócios, 
transcendendo a consolidada e vi-
toriosa cobertura educacional que 
oferece ao segmento no Brasil.

“Recebemos essa premiação do 
CVG-RJ com muita satisfação e or-
gulho, iniciativa que é sabidamente 
a mais tradicional e expressiva do 
mercado de seguros no tocante ao 
reconhecimento de seus profissio-
nais, empresas e instituições. Essa 
conquista é uma prova de que o 
mercado está acompanhando e nos 
apoiando neste novo momento pelo 
qual estamos passando”, comemo-
ra o presidente da instituição, Ro-
bert Bittar.

‘O momento é de ascensão’
Projeções divulgadas recente-

mente apontam para uma retoma-
da, mesmo que ainda tímida, do 
desenvolvimento econômico para 
2020, observa Bittar. “Na esteira 
desse reaquecimento, espera-se 
que a indústria de seguros também 
volte a níveis de crescimento mais 
pujantes, muito embora o último 
resultado do setor já tenha sido al-
tamente positivo, com expansão 
de 11,3% entre janeiro e julho deste 
ano, na comparação com o mesmo 
período do ano anterior, segundo 

dados da CNseg”, ressalta. “O mo-
mento é de ascensão”, enfatiza.

Para os segmentos de Vida e 
Saúde, em especial, Bittar destaca 
que alguns “fatores estruturais” 
certamente trarão novas oportuni-
dades, o principal deles será a con-
clusão da reforma da Previdência, 
que deve provocar o surgimento 
de novos produtos e incentivar as 
vendas. “Mas, talvez o ativo mais 
importante para essas duas áreas 
seja a crescente conscientização do 
cidadão brasileiro acerca da impor-
tância de preservar não somente 
seus bens materiais, mas, principal-
mente, suas vidas”, analisa. Atual-
mente, pontua o presidente da ENS, 
planos de saúde, de capitalização e 
seguros de vida se tornaram objetos 
de desejo de todos os brasileiros e 
figuram no topo da lista dos benefí-
cios mais valorizados pelos colabo-
radores de empresas. “Os próximos 
anos serão altamente promissores 
para esses dois setores”, prevê.

Transcendência ao setor, 
mantendo a vocação 
primária da ENS

O ano de 2019 tem sido de sig-
nificativas transformações na ENS, 

frisa Bittar. “Após quase cinco dé-
cadas de atuação voltada exclusiva-
mente à formação e capacitação dos 
profissionais de seguros e temas 
afins, entendemos que havia chega-
do o momento de vislumbrar novos 
horizontes para a instituição”, diz. 
Segundo o executivo, a ENS já está 
atuando em diversas frentes para 
que este “movimento de transcen-
dência ao setor” seja bem-sucedido: 
conclusão do planejamento estraté-
gico para o triênio 2020/2022; par-
cerias com instituições de ensino 
do Brasil, Chile, Índia e Israel; am-
pliação de programas educacionais 
online; e atuação mais intensa nas 
áreas de consultoria e serviços para 
o desenvolvimento de pesquisas 
acadêmicas e mercadológicas, pro-
dução de conteúdo para Univer-
Segs e oferta do conhecimento da 
Escola às empresas setor.

“Apesar de estarmos indo para 
além dos muros do Seguro, conti-
nuaremos atuando fortemente na 
formação e qualificação da mão de 
obra para o nosso setor. O seguro 
está em nosso DNA, fomos criados 
por este mercado e para atendê-lo. 
Essa é a nossa vocação primária”, 
afirma Robert Bittar.

Robert Bittar, presidente da ENS
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SEGURADORA DE SAÚDE/
DENTAL DO ANO  
SulAmérica
Saúde com 
excelência, 
cuidado e 
inovação 
tecnológica

Fundada em 1895, é a maior se-
guradora independente do Brasil e 
conta com uma rede de distribui-
ção de mais de 36 mil corretores.  
Esse é o perfil da SulAmérica, a 
“Seguradora de Saúde/Dental do 
Ano” do Prêmio Destaques 2019. 
“É uma grande honra receber este 
reconhecimento do CVG-RJ, enti-
dade que contribui para o fortale-
cimento do mercado segurador no 
Rio de Janeiro. Trabalhamos diaria-
mente para oferecer a melhor expe-
riência de cuidado para nossos be-
neficiários, entregando um serviço 
de excelência por meio de inova-
ção tecnológica e da forte parceria 
com o corretor de seguros, e essa 
premiação mostra que estamos no 
caminho certo”, comemora Raquel 
Giglio, vice-presidente de Saúde e 
Odonto da empresa.

De acordo com a executiva, a 
SulAmérica está investindo mui-
to em gestão integrada de saúde, 
com foco em promover o bem-
-estar, a quali dade de vida e a 
coordenação do cuidado dos be-
neficiários. A proposta da empre-
sa, segundo ela, é inserir cada vez 
mais o indivíduo, não a doença, 
no centro do cuidado, com uma 
jornada cada vez mais coordena-
da e efetiva dentro do sistema. 
“Com essa estratégia de longo 
prazo, que preza muito a integra-
ção entre todos os participantes 
da cadeia de saúde, estou certa 
de que promoveremos, juntos, 
um modelo mais sustentável para 
a saúde suplementar”, afirma.

O potencial de 
crescimento da saúde 
suplementar

Raquel Giglio mostra-se convic-
ta do potencial de crescimento do 
mercado de saúde suplementar a 
partir de uma recuperação gradati-
va da economia. O Brasil é a oitava 
economia do mundo, mas apenas 
a 41ª em termos de penetração de 
seguros, observa ela. “Atualmente, 
somente 23% da população brasi-
leira possui plano de saúde e 12% 
está coberta por plano odontológi-
co”, constata. 

Uma pesquisa recente do Ibo-
pe, encomendada pelo Instituto 
de Estudos de Saúde Suplementar 
(IESS), confirmou que o plano de 
saúde permanece o terceiro maior 
desejo dos brasileiros, ficando 
atrás somente da casa própria e 
da educação. “O levantamento re-
velou também que o plano de saú-
de é um fator decisivo na hora de 
aceitar um emprego para 95% dos 
entrevistados. Trata-se de um mer-
cado com muitas oportunidades 
para a SulAmérica e os corretores 
de seguros”, analisa. 

Foco no bem-estar 
do paciente 
e na medicina de 
excelência

Raquel destaca que a SulAmé-
rica segue investindo no pro-
jeto estratégico que visa co-
nectar e coordenar a jornada 
do beneficiário, promovendo 
uma experiência diferenciada 
de cuidado, com foco no bem-
-estar do paciente e na medici-
na de excelência. “São pilares 
dessa estratégia também as 
iniciativas de atenção primá-
ria à saúde e de saúde popu-
lacional do programa SulA-
mérica Saúde Ativa”, informa. 
Já para as empresas clientes, a 
executiva diz que a segurado-
ra está se posicionando como 
uma consultora de saúde po-
pulacional, inclusive com a 
implementação de ambulató-
rios in company que já estão 
conectados à rede de cuidado 
coordenado, “A ideia é contri-
buir para uma gestão de saúde 
mais moderna, eficiente e re-
solutiva”.

Raquel Giglio, vice-presidente de Saúde e Odonto da SulAmérica recebe o Oscar do 
fundador e conselheiro do CVG-RJ, Minas Mardirossian, e da diretoria do Clube
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SEGURADORA DE VIDA DO ANO
Icatu Seguros
‘No caminho 
certo na jornada 
para entender 
quem é o nosso 
consumidor’  

Líder entre as independentes 
nas áreas de Vida, Previdência e Ca-
pitalização, com atuação também 
em gestão de recursos e fundos de 
pensão, administrando ativos e re-
cursos de terceiros que ultrapassam 
R$ 40 bilhões, a Icatu Seguros é a 
“Seguradora de Vida do Ano” do 
Destaques 2019.

“O prêmio é fruto de um traba-
lho que exige dedicação em um con-
texto de inovação de toda a equipe 
e parceiros. O reconhecimento do 
CVG-RJ mostra que estamos no ca-
minho certo em nossa jornada para 
entender quem é o nosso consumi-
dor, o que ele precisa, como as mu-
danças na sociedade de forma geral 
afetam suas demandas, necessida-
des e assim sempre pensar em no-
vos produtos e soluções ou revisões 
dos produtos que já possuímos”, 
enaltece Luciana Bastos, diretora de 
Desenvolvimento de Produtos de 
Vida da Icatu Seguros.

Considerada a seguradora com 
maior diversidade de fundos pelo 
ValorInveste, a Icatu cresce 30% ao 
ano e figura entre os 200 maiores 
grupos econômicos privados do 
país, segundo ranking da revista 
Exame. Em 2019 foi reconhecida por 
seus funcionários – pelo quinto ano 
consecutivo – como uma das me-
lhores empresas para se trabalhar 
no Brasil, no ranking Great Place to 
Work, e eleita uma das seguradoras 
com melhor atendimento ao cliente, 
pelo Instituto MESC.

Novas percepções dos 
brasileiros favorecem 

crescimento do setor de Vida
O setor de seguros de vida no 

Brasil vem se consolidando ano 
após ano, entende Luciana. Mas, se-
gundo a executiva, ainda há muito 
espaço para crescimento. “O ramo 
de Vida teve um bom desempe-
nho em 2018 no Brasil, chegando a 
R$ 37,7 bilhões em faturamento, e 
manteve esse ritmo nos seis primei-
ros meses de 2019, crescendo 13% 
com relação ao mesmo período de 
2018, além de superar novamente o 
seguro de automóveis em contrata-
ções”, detalha.

A diretora da Icatu diz que a 
empresa tem “uma boa perspec-
tiva para os próximos anos”, pelo 
fato de a seguradora observar 
que o brasileiro está se tornando 
mais consciente da necessidade 
de proteção e de que o seguro de 
vida não é exclusivo para casos de 
morte. “A reforma da Previdência 
também irá impactar os benefícios 
de pensão por morte e invalidez 
pagos pelo INSS e certamente ha-
verá um despertar da consciência 
da necessidade de complementa-
ção de renda na ocorrência destes 
eventos aleatórios. Uma pensão 

por morte que habitualmente cor-
respondia a 100% da aposentado-
ria poderá chegar a 60% do referi-
do valor”, analisa.

Experiências de segurado 
e corretor são estratégicas 
nas relações de consumo 
contemporâneas

A Icatu, frisa Luciana Bastos, 
mostra-se convicta da continua-
ção da tendência de crescimento 
do setor. Segundo ela, os produtos 
e seus processos, “antes muito pa-
dronizados”, estão cada vez mais 
modernos e em sintonia com a 
jornada do cliente. “Com base na 
nossa própria expertise e nas lições 
que aprendemos nos últimos anos, 
é hora de apostar na experiência do 
nosso segurado e do corretor: quan-
to mais customizado e direcionado, 
mais chances nós temos de encan-
tar”, argumenta. Para a executiva 
da Icatu, o mercado já percebeu que 
o produto em si é uma consequên-
cia dessa estratégia. “As relações de 
consumo mudaram e a experiência 
desta nova relação precisa ser trans-
portada também para o setor de se-
guros”, avalia.

Bernardo Dieckmann, diretor de Vida para Precificação e Aceitação da 
Icatu Seguros (C): “O prêmio é fruto do trabalho em equipe e da entrega 
individual de cada profissional. O reconhecimento do CVG-RJ nos renova 
e motiva a seguir melhorando cada vez mais as nossas entregas a 
clientes, parceiros e corretores”
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EMPRESA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA  
Bradesco Vida e 
Previdência
‘A premiação é 
um termômetro 
de que estamos 
no caminho 
correto’

Uma empresa que possui reser-
vas de R$ 250 bilhões e cerca de 3 
milhões de participantes em pla-
nos de previdência privada e con-
ta com uma estrutura dedicada de 
especialistas e consultores com o 
objetivo de oferecer uma assessoria 
especializada para cada necessida-
de e ciclo de vida do cliente, seja 
em planos de renda de aposenta-
doria, acumulação, diferimento 
tributário ou planejamento suces-
sório. Esse é o perfil da Bradesco 
Vida e Previdência, a instituição 
agraciada na categoria “Empresa 
de Previdência Privada do Ano” 
do Prêmio Destaques 2019.

“Receber esse reconhecimento 
pelo CVG-RJ é uma honra para nós 
da Bradesco Vida e Previdência. 
Temos trabalhado intensamente 
em prol do desenvolvimento e 
aperfeiçoamento do setor e para 
entregarmos as melhores soluções 
em produtos e serviços, com o ob-
jetivo de aumentarmos a capaci-
dade de oferta de nossos parceiros 
corretores e, com isso, atendermos 
cada vez mais as novas necessida-
des dos nossos clientes”, celebra 
Jorge Nasser, diretor-presidente da 
empresa. “A premiação é um exce-
lente termômetro de que estamos 
no caminho correto”, frisa.

 
‘Alternativa eficaz para 
planejamento financeiro e 
formação de reservas’

Nasser opina que a reforma da 
Previdência Social aqueceu o deba-
te sobre planejamento previdenciá-

rio de longo prazo. “Desde 2018, o 
segmento vem enfrentando o desa-
fio da redução das taxas de juros, 
que demanda maior criatividade 
por parte dos gestores de fundos, 
de um lado, e maior apetite dos 
participantes por risco em busca 
de rentabilidade, de outro”, anali-
sa. De acordo com o executivo, a 
previdência privada tem se apre-
sentado como uma “alternativa efi-
caz para o planejamento financeiro 
e formação de reservas”.

A empresa tem trabalhado “em 
sinergia” com a plataforma com-
pleta de investimentos do Banco 
Bradesco”, conta Nasser, “poten-
cializando a oferta completa de 
investimentos com as soluções de 
previdência privada”. 

No segundo semestre de 2018, 
explica o executivo, a empresa lan-
çou uma nova geração de fundos 
de previdência, “mais flexível e 
adequada a essa nova realidade”: 
Bradesco Multigestores e Portfólio 
Multiestratégia. “Com característi-
cas inéditas no mercado, esses pro-
dutos permitem acesso a diferentes 

classes de ativos, de acordo com o 
perfil do participante – conserva-
dor, moderado, dinâmico e arroja-
do –, e a portfólios de outros ges-
tores qualificados, com a expertise 
e governança da Bradesco Asset 
Management”, detalha. 

Setor em evolução
Nasser acredita que, além da 

reforma da Previdência Social, 
a previdência privada continua 
sendo um segmento que tende a 
evoluir à medida que a economia 
brasileira volte a crescer e a cultu-
ra da educação financeira se dis-
semine ainda mais. “Até 2060, o 
contingente de brasileiros com 60 
anos ou mais deverá ultrapassar 
73 milhões, o que corresponderá 
a cerca de um terço da popula-
ção”, ressalta. Segundo ele, esses 
dados reforçam a importância, 
cada vez mais, da preparação do 
futuro financeiro por parte dos 
cidadãos brasileiros. “E a previ-
dência privada tem uma grande 
importância no suporte deste pla-
nejamento”, enfatiza.

Bernardo Ferreira Castello, diretor na Bradesco Vida e Previdência (C), 
exibe o Oscar conquistado pela companhia
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MARKETING DE SEGUROS
Tokio Marine
Louvor ao 
Marketing e 
ao corretor 
de seguros! 

No ano em que se celebra seis 
décadas de atuação no Brasil, a se-
guradora Tokio Marine é a empresa 
agraciada na categoria “Marketing 
de Seguros” do Prêmio Destaques 
2019. “É uma honra para a Tokio 
Marine receber esta homenagem do 
CVG-RJ, tão tradicional do setor de 
seguros. Demonstra que acertamos 
ao valorizar o papel fundamen-
tal do corretor como consultor de 
proteção para seus clientes”, louva 
Marcos Kobayashi, diretor-nacional 
comercial Vida da empresa.

Ao elogiar a premiação, Ko-
bayashi ressalta que a Tokio Marine 
busca valorizar os profissionais que 
tornam o negócio da seguradora 
possível. “Mais do que nosso único 
canal de distribuição, o corretor tem 
papel fundamental para a difusão 
da cultura do seguro no país e sua 

contribuição permite que a Tokio 
Marine cumpra a missão de propor-
cionar tranquilidade e segurança 
às pessoas e empresas. Foi isso que 
tentamos mostrar com as três histó-
rias contadas na websérie lançada 
em julho”, destaca.

Segmento de Pessoas 
tem se destacado no 
setor de seguros

O executivo observa que o seg-
mento de Pessoas tem se destacado 
bastante no mercado de seguros, 
ultrapassando, inclusive, a carteira 
de Automóvel. “Na Tokio Marine, 
o crescimento registrado neste ano 
supera a marca de 19%, resultado 
bastante expressivo, fruto da qua-
lidade dos nossos produtos e ex-
celência no atendimento, da maior 
diversificação do portfólio dos cor 
retores e assessorias, e também do 
trabalho de divulgação e acultura-
mento que o Marketing vem aju-
dando a construir”, elogia.

Kobayashi cita, como exemplo, 
o segmento das pequenas empre-
sas, que já consideram os bene-
fícios do seguro em seu planeja-
mento financeiro, “entendendo 
que o produto proporciona tran-
quilidade e segurança, ao mesmo 
tempo que faz com que o colabo-

rador se sinta mais valorizado”.
Em paralelo, ressalta ele, as fa-

mílias enxergam a proteção indivi-
dual cada vez mais “como uma op-
ção para garantir melhor qualidade 
em vida, com coberturas das princi-
pais doenças graves, indenizações e 
garantias para todo o núcleo”.

Foco na identificação de 
novos nichos de mercado

Kobayashi acredita que, “em 
conjunto com corretores e assesso-
rias, a Tokio Marine continuará a se 
destacar no mercado com a oferta 
de soluções inovadoras e de um 
portfólio cada vez mais diversifi-
cado de produtos”. Segundo ele, a 
atuação da seguradora continuará 
com foco na identificação de novos 
nichos de mercado e no desenvol-
vimento de produtos que possam 
atender às necessidades dos mais 
diversos perfis de públicos.

“Continuaremos a investir no 
país, sempre estudando a melhor 
forma de ampliar a participação do 
mercado de seguro no PIB. Nosso 
principal objetivo é o de continu-
armos essa trajetória de sucesso de 
forma orgânica, cumprindo nossa 
missão, além de contribuir para o 
desenvolvimento da sociedade bra-
sileira”, enfatiza.

Flávio Otsuka, superintendente de Estratégia de Crescimento e Marketing da Tokio Marine (C) 
recebe o Oscar da direção do CVG-RJ
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PRODUTO   
Seguro de Acidentes 
Pessoais de Passageiros 
–APP
Prêmio é um 
‘reconhecimento 
especial’ para o 
Grupo MBM

Um seguro que oferece tranqui-
lidade aos usuários de transporte 
público e particular, garantindo 
indenização ao motorista e passa-
geiros de veículos segurados. Eis 
o perfil do Seguro de Acidentes 
Pessoais de Passageiros (APP), do 
Grupo MBM Seguros, agraciado 
na categoria “Produto” do Prêmio 
Destaques 2019. “O reconhecimen-
to do ‘Seguro de APP’pelo CVG-
-RJ é muito especial para o Grupo 
MBM, principalmente por vir de 
uma entidade com tanta credibi-
lidade no mercado de seguros de 
vida no Rio de Janeiro”, saudou 
Luiz Eduardo Dilli Gonçalves, di-
retor comercial da empresa.

O Seguro de APP do Grupo 
MBM oferece cobertura contra aci-
dentes pessoais dos passageiros de 
veículo discriminado na apólice por 
meio de seu respectivo Renavam, 
devidamente licenciado para o 
transporte de pessoas e conduzido 
por motorista legalmente habilita-
do. As coberturas básicas são: mor-
te acidental; e invalidez permanen-
te total ou parcial por acidente. Já 
nas coberturas adicionais constam: 
despesas médicas, hospitalares e 
odontológicas; auxílio alimentação; 
funeral individual por morte aci-
dental; e diárias de incapacidade.

Vida: ‘crescimento 
significativo’

Segundo Gonçalves, o mercado 
de seguros no Brasil vem apresen-
tando um “crescimento significa-
tivo” nos últimos anos. Ele cita 
dados da Federação Nacional de 

Previdência Privada e Vida (Fena-
Previ) ao enfatizar que “o negócio 
cresceu 14,71% no primeiro semes-
tre de 2019, movimentando R$ 21 
bilhões”.

De acordo com o diretor comer-
cial do Grupo MBM, o seguro de 
vida, “que tem a maior carteira do 
mercado”, cresceu 15,7% e movi-
mentou R$ 8,3 bilhões em prêmios 
no semestre. “No mesmo período, 
o Grupo MBM cresceu 41% em 
prêmios. É o melhor resultado em 
comparação aos últimos semes-
tres”, exalta. Gonçalves destaca 
ainda que, no primeiro semestre 
de 2018, o Grupo MBM cresceu 
31,74% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2017. “Os números pro-
vam que o Grupo MBM tem mui-
tas oportunidades de crescimento 
para os próximos anos, assim como 
todo o mercado segurador”, prevê. 

Investimento 
em tecnologia

O executivo conta que o Grupo 
está “investindo fortemente em 
tecnologia” para oferecer mais agi-
lidade e qualidade para o público-
-alvo da empresa, bem como para 
corretores de seguros e estipulan-
tes. “Assim, diminuiremos a buro-
cracia, otimizando e melhorando a 
qualidade dos atendimentos. Com 
estes procedimentos, estamos cada 
vez mais perto do nosso cliente, 
atendendo as suas necessidades e 
gerando mais resultados para a se-
guradora”, ressalta.

Gonçalves observa que, atu-
almente, a maioria das pessoas 
compra produtos e serviços pela 
internet por meio de desktops, ta-
blets e smartphones, exatamente 
esses os canais permitidos pelo 
Grupo MBM para a contratação do 
Seguro APP. “Corretores cadastra-
dos conosco, que tenham acesso à 
internet, podem montar o seu se-
guro, contratá-lo e obter a apólice 
em qualquer hora e lugar”, reforça. 

Luiz Eduardo Dilli Gonçalves, diretor comercial da MBM 
ergue o troféu e comemora
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DESTAQUE DO ANO
D’Or Consultoria 
Premiação foi 
realizada pelo 
Clube Vida em 
Grupo do Rio 
de Janeiro 

A D’Or Consultoria, empresa do 
Grupo Rede D’Or São Luiz, espe-
cializada em seguros e benefícios, 
recebeu em 31 de outubro o prêmio 
Destaque do Ano 2018-2019 na ca-
tegoria Corretora de Seguros. Pro-
movido pelo Clube Vida em Grupo 
do Rio de Janeiro (CVG-RJ), esse é 
o segundo ano consecutivo em que 
a empresa recebe a premiação.

“É uma grande honra ganhar 
esse prêmio, e recebê-lo dois anos 
consecutivos é uma alegria ainda 
maior”, discursou o CEO da D’Or 
Consultoria, Bruno Blatt. No ano 
passado, a empresa foi reconhecida 
como Corretora de Saúde do Ano.

O executivo também desta-
cou a força da Rede D’Or, com 
48 hospitais em todo o Brasil e 67 
mil funcionários, que vem expe-
rimentando grande crescimento, 
traduzido pela construção de no-
vos hospitais, clínicas oncológi-
cas e laboratórios. 

A D’Or Consultoria nasceu em 
2015 e hoje mais de 1,8 milhão de 
vidas administradas, somando R$ 
3 bilhões em prêmio. “Crescemos 
43% por ano, até o momento, cons-
truindo uma relação de extrema 
confiança com os nossos parceiros 
seguradores. Agradeço também a 
todas as corretoras que participam 
do nosso programa de aceleração, 
o AceleraD’Or, por acreditarem no 
nosso projeto”, disse ainda.

Por fim, ele parabenizou o CVG-
-RJ pelo evento e pela bela home-
nagem prestada a Osmar Bertacini, 
profissional de grande reconheci-
mento no mercado de seguros, que 
faleceu em janeiro. O evento acon-

teceu no Clube de Aeronáutica, no 
Centro do Rio de Janeiro.

Sobre a D’Or Consultoria
Empresa de corretagem do Gru-

po Rede D’Or São Luiz, maior rede 
independente de hospitais do Brasil, 
especializada em seguro-saúde e be-
nefícios. Fundada em 2015 com apos-
ta total em inovação, a D’Or Consul-
toria atende a mais de 1.600 clientes, 
com 1,8 milhão de vidas administra-
das, movimentando R$ 3 bilhões em 
prêmio ao ano junto às maiores segu-
radoras de saúde do mercado.

O Grupo Rede D’Or São Luiz 
atua em cinco estados (SP, RJ, DF, 
PE e MA). Conta atualmente com 
45 hospitais, sendo 36 deles acre-
ditados e nove em processo de 
acreditação; 10 novos hospitais e 
14 projetos de expansão; 7.200 lei-
tos hospitalares e 3.200 leitos em 
construção; 35 clínicas oncológicas; 
mais de 50 mil colaboradores; e 
87 mil médicos credenciados. Por 
ano, são 6 milhões de atendimen-
tos emergenciais; 477 mil interna-
ções; 220 mil cirurgias, sendo 5 mil 
delas robóticas; e 34 mil partos.

Bruno Blatt, CEO da D’Or Consultoria, recebe o Oscar do CVG-RJ pelo 
segundo ano consecutivo, após arrebatar as  principais premiações do 
mercado em 2019
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RESSEGURADORA DO ANO  
IRB Brasil RE
A celebração 
da nova 
‘Corporation’ 
do Resseguro 
brasileiro

O ano de 2019 é um marco na 
história do IRB Brasil RE. A empre-
sa comemorou o seu 80º aniversá-
rio de fundação e o segundo ano 
como companhia aberta, tornando-
-se uma Corporation, após dois dos 
mais bem-sucedidos follow-ons 
da bolsa de valores brasileira. A 
“Resseguradora do Ano” também 
registrou a elevação do seu rating 
de “A-” para “A”, em escala glo-
bal, pela agência A.M. Best. “É com 
grande satisfação que recebemos 
esse prêmio, pois homenagens 
como esta, do CVG-RJ, coroam 
essa trajetória de transformação 
da empresa e refletem a confiança 
e o reconhecimento do mercado”, 
celebra Lúcia Maria da Silva Valle, 
vice-presidente de Riscos e Com-
pliance do IRB Brasil RE. 

Setor otimista com 
desenvolvimento do país

Para Lúcia, o Brasil hoje tem 
um mercado muito bem estrutu-
rado, que segue crescendo apesar 
da retração econômica dos últi-
mos anos. “Nos oito primeiros 
meses de 2019, o setor de segu-
ros registrou expansão de 11,5%, 
conforme dados da CNseg, o que 
é um bom indicador para os res-
seguradores”, avalia. 

A executiva do IRB Brasil RE 
observa que o mercado de ressegu-
ros tem uma relação muito grande 
com o desenvolvimento do país, e 
o setor está otimista com as pers-
pectivas para os próximos anos, 
com a retomada de grandes obras e 
privatizações, entre outros fatores 

positivos. “Os investimentos em 
alguns setores, como o segmento 
de óleo e gás, já apresentaram cres-
cimento expressivo”, ressalta. 

Nesse sentido, observa Lúcia, o 
IRB Brasil RE trabalha para ter um 
crescimento superior ao do merca-
do, que está diretamente relaciona-
do ao modelo de negócios e de ges-
tão da empresa, que é direcionado 
à geração de valor para o acionista, 
com foco na prestação de serviço 
para o cliente.

Novas tecnologias 
transformarão modelo 
de negócios

O mercado de seguros e resse-
guros ainda precisa avançar diante 
das mudanças tecnológicas, anali-
sa a VP de Riscos e Compliance do 
IRB Brasil RE. “Em alguns anos, 
o modelo de negócios não será 
o mesmo”, prevê. Na sua avalia-
ção, tecnologias exponenciais de 
machine-learning, inteligência arti-
ficial, big data e blockchain “abrem 

as portas” para grandes transfor-
mações tecnológicas e de compor-
tamento social. 

“Aplicamos essas tecnologias 
para agilizar e melhorar a subscri-
ção, além de investirmos em inicia-
tivas com foco na inovação, como o 
Insurtech InnovationProgram, par-
ceria com a PUC-Rio e a Mongeral 
Aegon, com o objetivo de realizar 
pesquisas na área de seguros e res-
seguros”, destaca. 

Outra iniciativa da ressegura-
dora é o acordo operacional reali-
zado com o banco digital C6, que 
faz parte da estratégia do IRB Bra-
sil RE de firmar-se como parceiro 
estratégico de fintechs. “Além dis-
so, subscrevemos 8,93% das ações 
da B3i, uma das principais iniciati-
vas globais de desenvolvimento de 
novas tecnologias para o setor de 
seguros e resseguros, incluindo o 
registro dessas operações por meio 
de uma plataforma blockchain”, 
complementa a VP da “Ressegura-
dora do Ano”.

Lúcia Maria da Silva Valle, vice-presidente de Riscos e Compliance
do IRB Brasil RE, recebe a estatueta e manifesta otimismo
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INSTITUIÇÃO DO ANO   
FenaCap
Reconhecimento 
de um setor com 
90 anos de Brasil

No ano em que a capitalização 
completa 90 anos de Brasil e da 
implementação do novo marco 
regulatório do setor, a celebração 
do segmento em 2019 se completa 
com a escolha da Federação Na-
cional de Capitalização (FenaCap) 
como “Instituição do Ano” pelo 
CVG-RJ. “Receber o Prêmio Des-
taques 2019 é um orgulho muito 
grande para todos nós da Fena-
Cap. Representa o reconhecimento 
dos esforços da Federação, de sua 
equipe e das Comissões Técnicas 
para fortalecimento do setor”, co-
memora Marcelo Farinha, presi-
dente da instituição.

Construído por meio de uma 
atuação colaborativa entre o órgão 
regulador e as empresas do setor, 
ao longo de mais de dois anos, o 
novo marco regulatório é fruto do 

“intenso trabalho” realizado pelos 
agentes da capitalização brasileira, 
frisa o executivo da FenaCap.

Mas não é só. Farinha garante 
que o momento é particularmente 
positivo para a capitalização. E os 
dados comprovam. Entre janeiro e 
agosto, houve avanço de 11,4% na 
arrecadação, em comparação a igual 
período de 2018, que atingiu R$ 
15,5 bilhões e confirmou tendência 
de alta, verificada desde o início do 
ano. “Estamos otimistas em relação 
ao futuro do setor”, afirma o presi-
dente da Federação.

Cenário é mais favorável, 
mas ainda desafiador

Para ele, entretanto, do ponto 
de vista macroeconômico, o cenário 
permanece desafiador. Mas a edição 
do novo marco regulatório trouxe 
uma melhora significativa nas ex-
pectativas, destaca o dirigente da 
FenaCap. “As novas regras confe-
rem mais segurança jurídica para as 
empresas e mais transparência às re-
lações de consumo, tornando o am-
biente de negócios mais favorável”, 
analisa. De acordo com Farinha, a 
criação de duas novas modalidades 
de títulos de capitalização – instru-

mento de garantia e filantropia pre-
miável – trouxe novo impulso ao 
mercado. “Essas modalidades, na 
prática, já existiam sob o guarda-
-chuva de outras. Com regras pró-
prias, chegam abrindo novas opor-
tunidades de mercado”, aponta.

Soluções de negócios 
baseadas na experiência 
digital do cliente

Para o presidente da FenaCap 
o mercado, já bem estruturado 
nas dimensões regulatória e de 
governança, se volta agora para 
um novo ciclo de desenvolvimen-
to, desta vez, baseado na melho-
ria da experiência do cliente, por 
meio da inovação e da transfor-
mação digital, com intensificação 
do uso de inteligência artificial 
(IA) e de Analytics, por exemplo. 
“Esse é o eixo em torno do qual 
as empresas deverão concentrar 
seus investimentos nos próximos 
anos, com lançamentos de novas 
soluções de negócios, capazes de 
proporcionar bem-estar para as 
famílias, alavancar outros seg-
mentos econômicos e apoiar ini-
ciativas do terceiro setor”, prevê 
o presidente da FenaCap.

Marcelo Farinha, presidente da Fenacap (C): entusiasmo pela comenda arrebatada 
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Lotação esgotada. 
O restaurante 
da Associação 
Comercial do Rio 
de Janeiro em sua 
capacidade máxima 
de público

O primeiro evento da nova diretoria 
do CVG-RJ, realizado em agos-
to, no Rio de Janeiro, reuniu as 

principais personalidades do mercado de 
seguros, entre lideranças de importantes 
entidades do setor e representantes das 
maiores seguradoras do país, somando 
cerca de 200 participantes. O clima foi de 
confraternização e alegria no almoço, que 
homenageou o presidente do Sincor-RJ, 
Henrique Brandão.

O presidente do Clube, Octávio Pe-
rissé, fez questão de saudar o convidado 
especial em nome de toda a diretoria e 
conselho consultivo. “Brandão sempre se 
demonstrou um batalhador incansável 
pelas causas que afetam os corretores de 
seguros do Rio e jamais se deixou abater 
por qualquer entrave na luta pelos ideais 
da categoria. Ele é merecedor de todas as 

CVG-RJ homenageia 
Henrique Brandão

homenagens possíveis”, afirmou.
Bastante agradecido em seu discurso, 

o líder do sindicato destacou a  impor-
tância da reação do setor, em especial 
na cidade do Rio de Janeiro, às mudan-
ças trazidas pela disrupção e integração 
de mercados. “Este momento requer o 
reposicionamento de todos os agentes 
do segmento, corretores, seguradores 
e também do órgão regulador. Ou en-
tendemos que essa transformação vai 
chegar rapidamente e precisamos estar 
preparados ou vamos perder para nós 
mesmos”, disse.

Citando a reforma da Previdência 
como uma gigantesca oportunidade 
na mão dos corretores, assim como a 
reforma do Estado, com as diversas 
privatizações e investimentos na casa 
de US$ 1 trilhão nos próximos cinco 

anos, Brandão questionou: “Vamos es-
perar só o Brasil dos governantes? O 
que estamos pensando e fazendo para 
recepcionar tudo isso?”.

Além disso, ele destacou a impor-
tância de os corretores venderem se-
guro de vida, benefícios, seguro-saú-
de e previdência.

“Escuto sempre que previdência 
não dá comissão mas, ao oferecer essa 
proteção, o corretor também vai ven-
der seguro de automóvel, residencial 
ou de saúde para aquele cidadão. Ele 
vai virar cliente”.

O presidente do Sincor-RJ acredita 
ainda que o mercado deve pensar uma 
agenda nacional, propondo ao governo 
meios para que os seguros possam ofe-
recer à sociedade produtos com alterna-
tivas para as novas realidades.

Almoço com o 
líder do Sincor-RJ 
reuniu cerca de 200 
profissionais do 
mercado, incluindo 
diretores de grandes 
seguradoras e 
líderes das principais 
entidades do setor
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O presidente 
do CVG-RJ, 
Octávio Perissé 
(E), entrega 
a placa em 
homenagem 
ao presidente 
do Sincor-
RJ, Henrique 
Brandão

Mesa diretora: principais 
lideranças do mercado 
reunidas pelo CVG-RJ

O presidente da CNseg, Marcio 
Coriolano, aproveitou a ocasião 
para registrar a sua gratidão ao 
homenageado, e parabenizar 
o CVG-RJ pela iniciativa. 
“Agradeço a honra de me juntar 
a esta justa homenagem ao líder 
Henrique Brandão. Pelo que pude 
experimentar nesses últimos 26 
anos de atividade no mercado, 
mais do que um empresário 
vencedor e líder dos corretores 
de seguros do Rio de Janeiro, 
reconheço nele um guerreiro do 
desenvolvimento do setor de 
seguros brasileiro”, afirmou.

CORIOLANO SE 
JUNTA À HOMENAGEM
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“Indo além, precisamos lembrar que os 
investimentos que entram no Brasil devem 
permanecer aqui, e que a indústria de segu-
ros participa disso”, frisou.

Por fim, Brandão compartilhou o seu 
anseio de que até 2022, quando acaba o seu 
mandato no Sincor-RJ, possa sair de cena 
tendo a certeza de sua contribuição para a 
qualificação e o direcionamento do corretor 
em se transformar num agente econômico e 
de bem-estar social.

 Ele recebeu, das mãos do presidente do 
CVG-RJ, uma placa de sócio honorário do 
clube. O secretário do Conselho Consultivo do 
CVG-RJ e vice-presidente do SindSeg RJ-ES, 
Lucio Marques, lembrou em sua saudação ao 
homenageado a trajetória de vida do líder dos 
corretores, que, nascido em Fortaleza, em 1950, 
ficou órfão do pai muito jovem e, aos 14 anos, 
já no Rio de Janeiro, iniciou sua carreira profis-
sional como office boy de uma corretora. 

“Daí por diante, constituiu uma família 
exemplar e uma das maiores corretoras do 
país, a Assurê, hoje comandada por seu filho, 
Júnior. Ocupou vários postos de liderança 
importantes, como por exemplo: presidên-
cia do Sincor-RJ, desde 1987; membro titular 
do Conselho Nacional de Seguros Privados 
– CNSP; e do CRSNSP, nomeado pela Pre-
sidência da República, reconduzido por seis 
vezes consecutivas”, enumerou. 
 Lideranças presentes - Além de Brandão, 
Coriolano e Perissé, também compuseram a 
mesa diretora dos trabalhos: André Lauzana, 
vice-presidente da SulAmérica; Marcos Sil-
va, diretor regional da Porto Seguro; Alexan-
dre Vilardi, vice-presidente da Icatu Seguros; 
Leonardo de Freitas, diretor-executivo da 
Bradesco Seguros; e Osmar Navarini, diretor 
da Mongeral Aegon. 

Vários diretores de seguradoras e correto-
ras do mercado estiveram no evento, além de 
lideranças do mercado regional, como Fabio 
Izoton, presidente do CCS-RJ; Luiz Philipe 
Baeta Neves, presidente da Aconseg-RJ; e 
Adolfo Lima, presidente do Sindicato dos Se-
curitários do Rio de Janeiro. 

Patrocínio – Durante todo o evento, foi des-
tacado o apoio dos patrocinadores: SulAméri-
ca, Bradesco Seguros, Porto Seguro, Mongeral 
Aegon, Icatu Seguros, MBM e Capemisa.

CVG-RJ 
homenageia
Henrique 
Brandão F L A S H E S



O Grupo Bradesco Seguros inau-
gurou sua nova sede na Ci-
dade Maravilhosa, localizada 

na Avenida Rio de Janeiro, na região 
do Porto Maravilha. O lançamento foi 
marcado por uma ação especial com 
vídeo mapping na fachada do novo 
prédio – que se destaca pela arquitetu-
ra moderna, ecoeficiência e posição. A 
projeção reúne cartões postais da cida-
de, como Cristo Redentor, Bondinho e 
Pão de Açúcar, Arcos da Lapa, Praia de 
Copacabana, Maracanã e Sambódro-
mo, misturados a ícones da empresa, 
seus produtos e serviços, fechando com 
o slogan “Com o Rio. Sempre”.

A nova sede reflete a visão de futu-
ro da companhia e reafirma a ligação 
histórica da companhia com a cidade 
do Rio de Janeiro, que foi o seu berço 
de nascimento. “Prezando pela efici-

ência e principalmente o bem-estar 
dos nossos funcionários e colabora-
dores, a mudança é uma oportunida-
de de colocar em prática a visão de 
futuro da companhia. Além disso, ao 
escolher o Porto Maravilha, o Grupo 
Bradesco Seguros contribui para o 
desenvolvimento da região”, revela o 
presidente Vinicius Albernaz.

O edifício de alto padrão tem 20 
andares, 37 mil metros quadrados e 
abrigará as atividades do Grupo Segu-
rador concentradas na cidade, que in-
cluem as unidades da Bradesco Saúde, 
da Bradesco Auto/RE, além de áreas 
da Holding, reunindo mais de três mil 
funcionários e colaboradores. 

A sede tem como objetivo atender 
às novas diretrizes de sustentabili-
dade: a fachada de vidro da constru-
ção, por exemplo, foi pensada para 
o maior aproveitamento da luz na-
tural. Já a frenagem dos elevadores 
inteligentes permite antecipação de 
chamada, que resulta em menor con-
sumo de energia. 

Na escolha do edifício, foram le-
vadas em consideração característi-
cas inovadoras do empreendimento, 
como o sistema próprio de reaprovei-
tamento de água, inclusive da chuva, 
e outros mecanismos que garantem o 
uso renovável dos recursos naturais.

Mapping especial 
marca o lançamento 
do moderno prédio, 
que concentra mais de 
três mil funcionários 
e colaboradores da 
companhia e conta com 
certificado internacional 
de sustentabilidade

Bradesco Seguros 
inaugura nova sede no Rio

Espaços flexíveis
A modernidade e o conforto dos 

funcionários foram duas premissas 
importantes no projeto. O conceito 
Open Space, por exemplo, é uma 
forma que a Organização Bradesco 
tem adotado em seus novos prédios 
e que também já é utilizado pelo 
Grupo Bradesco Seguros no prédio 
de Alphaville (SP). Nesse modelo, 
as estações de trabalho ficam dis-
postas em mesas integradas, sem 
divisórias altas separando as pesso-
as.  “Essa maior integração tende a 
ser bastante positiva ao propor uma 
atuação de cada vez mais sinergia 
entre os times, o que é muito posi-
tivo e enriquecedor para as experi-
ências de todas as áreas”, completa 
Vinicius Albernaz.

Em busca de um novo conceito 
de ocupação, foram realizadas pes-
quisas sobre as tendências utilizadas 
em espaços corporativos ao redor 
do mundo. Os squads, localizados 
no quinto pavimento, são resultado 
desse estudo. Trata-se de locais espe-
cíficos de trabalho para equipes mul-
tidisciplinares. Com toda estrutura 
física e técnica necessária, estão pre-
parados para receber pessoas de fora 
e abrigar trabalhos em projetos ágeis.
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O dado acima, da Pesquisa de Benefícios Aon 
2018 e 2019, que contou com 640 empresas 
participantes e cerca de 2,3 milhões de co-

laboradores analisados, permite vislumbrar as mu-
danças para as quais os profissionais de benefícios 
de todo o Brasil vão precisar estar preparados.

Isso porque os trabalhadores irão se aposentar mais 
tarde e com valor menor a receber. Essas são duas cer-
tezas que a líder de Previdência e Serviços Atuariais 
da Aon Brasil, Roberta Porcel, afirma ter em relação 
aos efeitos da reforma. “As principais mudanças tra-
zidas pela PEC 09, com texto base já aprovado, são 
relacionadas a valores e elegibilidade”, explica.

Enquanto antes da reforma havia três maneiras 
de se aposentar, depois de sua aprovação haverá 
apenas uma: será necessário cumprir idade míni-
ma, de 65 anos para homens e 62 para mulheres, e 
tempo de contribuição de 20 anos para ambos. 

“Hoje, 82% das empresas consultadas têm como 
elegibilidade idades entre 55 e 65 anos, e aqui já ve-
mos um descasamento com as novas regras propos-
tas. Os colaboradores vão ficar muito mais nas em-

presas, trabalhando”, destaca a executiva, frisando 
a importância de começar a pensar nisso desde já.

Além disso, o cálculo do benefício também ex-
perimenta mudança significativa. Antes, a média 
era feita com base em 80% do período contribuído, 
enquanto a nova proposta é de considerar 100% 
dele. “Isso significa que também vamos incluir os 
menores salários que tivemos, no início da carrei-
ra, aumentando o gap entre a aposentadoria e o 
último salário recebido”, diz Roberta. 

Segundo comparação da Aon, o antigo cálculo 
permitia ao beneficiário receber valor equivalente a 
até 70% da sua última remuneração, percentual que 
cairá para menos de 60%. “A partir do momento 
em que o benefício do INSS diminui, o que parece 
satisfatório hoje em uma previdência complemen-
tar se torna insuficiente”, relaciona.

Ela observa ainda que quem mais paga a con-
ta nessa reforma é a população com os menores 
salários, pois quem tem um salário mais alto já 
tinha uma diferença grande entre a remuneração 
e a aposentadoria.
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Mais de 90% das empresas que oferecem previdência complementar aos seus 
colaboradores acreditam atender às suas necessidades. Com a reforma da 
Previdência, porém, os empresários e áreas de recursos humanos das companhias 
precisarão rever os seus pacotes de benefícios – não só no que diz respeito aos 
valores dos planos, como também a uma série de outros fatores.

Um mapa da previdência 
complementar no Brasil

A 12ª edição do estudo da Aon também 
apontou que pouco mais da metade das em-
presas atuantes no Brasil (51%) oferecem previ-
dência complementar no pacote para colabora-
dores. Em comparação com a pesquisa anterior, 
de 2017, a média caiu: o percentual era de 56%. 

O maior efeito dessa queda foi observado 
nas empresas de médio porte, de mil a 3 mil 
funcionários, indo de 57% para 43% - 14% a 
menos.  “O cenário econômico influencia esse 
cenário. A previdência não é obrigatória, não 
está no acordo coletivo, então essas empresas, 
cujo modelo é mais voltado para entidades 
abertas em que há contrato e é mais fácil des-
tratar, cortaram mais o benefício com a crise”, 
avalia Roberta Porcel.

Nas empresas de grande porte, acima de 5 
mil funcionários, o percentual cresceu 4%, de 
63% para 67%. Apesar disso, Roberta obser-
va que é preciso analisar também a média de 
adesão. “Oferecer o benefício não basta. A mé-
dia de adesão ainda é muito baixa, de apenas 
50,2%. Quanto maior a empresa, menor é essa 

média, muito em função da questão da comu-
nicação sobre o valor desse benefício, da educa-
ção financeira”, opina.

A executiva acredita que fazer com que os 
colaboradores se engajem ainda é um desafio 
para as companhias. “É necessário entender 
que lá na frente não teremos um sistema públi-
co para suprir”, frisa a executiva. 

A pesquisa da Aon mostra que 83% das 
empresas utilizam o benefício de previdência 
como ferramenta de atração e retenção de ta-
lentos, enquanto só 31% oferecem um comitê 
de investimentos para gerir a rentabilidade 
da previdência, que é o que importa no final 
do dia. “A notícia boa é que 44% das que não 
possuem manifestaram o desejo de implantar 
um programa de educação financeira”, acres-
centa Roberta.

A especialista percebe uma ideia geral de 
que pessoas na faixa etária média de 30 anos 
não se preocupam com previdência. “Subesti-
mamos a capacidade do jovem de pensar em 
poupança. Isso tem mudado muito, até porque 
ela não é só voltada para a aposentadoria, tal-
vez a gente queira poupar para executar um 
plano B, por exemplo, e o jovem está, sim, pen-
sando nisso”, pondera.

COM A REFORMA

Três maneiras de 
se aposentar: 

• Com a aposentadoria 
por tempo de 
contribuição, de 35 anos 
para homens e 30 para 
mulheres, não importando 
a idade;

• Por idade, mínima de 
65 para homens e de 60 
para mulheres; 

• Proporcional, para 
quem entrou no sistema 
de Previdência Social até 
1998.

Apenas uma: Cumprir 
idade mínima, de 65 anos 
para homens e 62 para 
mulheres, e tempo de 
contribuição, de 20 anos 
para ambos. 

ANTES DA REFORMA

O mercado de benefícios 
está preparado para a 
reforma da Previdência?
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O Rio sai na frente
O Rio de Janeiro mostrou que está na frente 

do restante do país quando o assunto é valorizar 
a previdência complementar. Entre as empresas 
de grande porte, que têm acima de 5 mil 
colaboradores, é quase unânime (97%) a oferta 
do benefício aos colaboradores.

Enquanto a média nacional de empresas com 
essa prática é de 51%, na Cidade Maravilhosa ela 
é de 61%. Grande parte dessas companhias, mais 
precisamente 72%, são de médio porte, com mil a 
3 mil funcionários. 

Outro dado impressionante é que 100% das 
empresas atuantes no Rio contribuem para os 
planos de seus funcionários quando oferecem 
o benefício.

As vantagens da previdência 
como benefício

MITOS E VERDADES 
SOBRE A OFERTA DA 

PREVIDÊNCIA

19% das empresas acham que não têm estrutura para oferecer 
uma previdência complementar. MITO

13% acreditam que, com a baixa idade média da população, 
não faz sentido oferecer, o que vemos que não é verdade. MITO

12% temem baixa adesão. VERDADE. Como resolver? Investindo em comunicação e 
educação financeira.

A boa notícia: das empresas que não oferecem, 30% querem oferecer

“Que outro investimento te ofe-
rece, de cara, 100% de rentabilida-
de?”. Com essa provocação, Roberta 
Porcel demonstra como o benefício 
da previdência pode ser vantajoso 
para os colaboradores. 

Ela conta que 98% dos empre-
gadores contribuem para os planos 
oferecidos aos seus funcionários, na 
maioria dos casos (73%), investindo 
um percentual da contribuição do 
colaborador. “Quase 85% das em-
presas usam a proporção de 1:1, ou 
seja, se eu contribuo com R$ 100, ela 
contribui com outros R$ 100”, expli-
ca. Ainda assim, esse gasto repre-
senta, para as companhias, apenas 
4,5% da folha.

A previdência também é bas-
tante utilizada para viabilizar um 
beneficio de risco. Para casos de 
invalidez e morte, por exemplo, 
74% das empresas liberam o saldo 
da conta do empregado mais o da 
empresa, não importando a idade; 
12% oferecem apenas o saldo in-
vestido pelo empregado. 

Além disso, 14% adicionam aos 
dois saldos um adicional também 
pago pela empresa, equivalente a 
um projeção da contribuição que 
a pessoa faria da data do evento 
de risco até a aposentadoria, por 
exemplo. 

Bom para os colaboradores, bom 
para as empresas

A previdência complementar é 

uma ótima definição de ganha-
-ganha. Ela não só pode ajudar na 
retenção de talentos, como também 
garante isenções fiscais.  

A líder Roberta Porcel conta que 
as regras para resgate podem ajudar 
as empresas a diminuir a sua rota-
tividade. “Quando esse for o obje-
tivo, é preciso ter uma tabela mais 
conservadora”, ressalta. Hoje, 76% 
das empresas liberam parte da con-
tribuição ao colaborador a partir de 
dois anos de casa; 25% começam a 
liberar após quatro anos; 50% após 
seis anos; e 100% após oito anos.

Outro ponto muitas vezes ig-
norado pelos empresários e fun-
cionários é o incentivo fiscal a que 
têm direito ao oferecer e receber 
esse benefício.  

Enquanto 56% das empresas que 
não oferecem a previdência comple-
mentar afirmam que não o fazem 
por conta dos custos que teriam, 
38% delas não sabiam que podem 
deduzir contribuições de até 20% 
da folha como despesa operacional. 
Com isso, o gasto médio de 4,5% 
que já citamos lá em cima pode cair 
para 3%.

Na outra ponta, 40% dos colabo-
radores não sabem sobre a isenção 
no imposto de renda, que pode ser 
de até 12% de sua renda anual. “É 
importante transmitir essas infor-
mações à área financeira das empre-
sas”, opina Roberta.
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APTS
Octavio Milliet 

A Associação 
Paulista dos 
Técnicos de 
Seguro (APTS) 
será comandada 
nos próximos 
dois anos por 
Octavio Milliet. 
No início da 
gestão atual, em 
2017, o executivo 
ocupava o cargo 
de conselheiro e foi eleito presidente 
da APTS em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada um mês após o 
falecimento do então presidente Osmar 
Bertacini.

A composição da diretoria da APTS 
para a gestão 2019/2021 mantém 
nos cargos da diretoria-executiva o 
secretário Luiz Macoto Sakamoto e o 
tesoureiro Evaldir Barboza de Paula. 

Já o Conselho Administrativo passa 
a contar com dois novos integrantes: 
Jayme Brasil Garfinkel e Claudio 
Macedo Pinto. Permanecem no 
Conselho: Hélio Opipari Jr., José Luis S. 
Ferreira da Silva, Alexandre Milanese 
Camillo e Cesar Bertacini.

MetLife Brasil 
Carolina Montanino 

 Carolina Montanino assume a gestão 
das áreas de Marketing e Comunicação 
da MetLife Brasil com a missão de 
continuar a evolução da companhia no 
setor de seguros, 
contribuindo com 
sua sólida formação 
e experiência 
profissional 
acumulada ao longo 
de 20 anos em 
diferentes funções na 
área de Marketing 
e Experiência do 
Cliente.

Fator Seguradora
Daniel Nogueira de Souza 

Com mais 
de 15 anos de 
atuação em 
seguradoras 
multinacionais 
na área 
comercial e 
de gestão de 
pessoas, Daniel Nogueira de 
Souza é o novo gerente comercial 
da Fator Seguradora no interior 
de São Paulo.

Aon
Adriana Zanni 

Com mais de 
30 anos de atuação 
na área de recursos 
humanos, Adriana 
Zanni acaba de ser 
promovida a nova 
líder regional de 
RH para a América 
Latina da Aon. 
Na multinacional 
desde o início 
do ano passado, 
a executiva deixa a direção do RH 
da empresa no Brasil, para assumir a 
liderança das mudanças organizacionais 
que apoiam o crescimento da companhia 
no continente latino-americano.

Fabiano Lima
Fabiano Lima é novo diretor de Vida, Previdência e 

Capitalização da seguradora e vai liderar as estratégias de 
novos negócios, expansão e consolidação da companhia 
nos respectivos segmentos. 

Roberto Hernández
O executivo Roberto Hernández passa de diretor-executivo 

de Sinistros a diretor-executivo de Seguros Corporativos. 
Com mais de dez anos de carreira na Zurich, começou na 
companhia em 2007, na Espanha. No Brasil, contribuiu para 
a implementação de novos modelos operacionais baseados 
na centralização, especialização e otimização dos processos.

Adriana Heideker
Até então superintendente da área de Sinistros, 

Adriana Heideker substitui Hernández na Diretoria 
Executiva de Sinistros. A executiva está há mais de cinco 
anos na seguradora. 

Marcelo Alvalá
Já o executivo Marcelo Alvalá, que passa a ser o 

diretor-executivo de Operações e TI, tem mais de 30 anos 
de experiência no mercado financeiro. Na Zurich desde 
o início de 2017, ocupava a Diretoria de Tecnologia da 
Informação. 

Zurich anuncia mudanças em diretorias
A Zurich anuncia a chegada de mais um executivo no Comitê Executivo da companhia, 
além de mudanças nas diretorias de Seguros Corporativos, Sinistros e de Operações e TI. 
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Pilotado pelo diretor do Institu-
to de Longevidade da Monge-
ral Aegon, Henrique Noya, o 

Workshop “Empreendedorismo e Lon-
gevidade” contou com as participa-
ções do diretor-geral do Aging 2.0 e da 
Ativen Envelhecimento Ativo, Sergio 
Duque Estrada; da analista do Sebrae, 
Clarissa Filgueiras; e da empreende-
dora Patrícia Braga, que iniciou o seu 
próprio negócio aos 53 anos. 

Segundo Noya, o objetivo do Ins-
tituto é promover a longevidade com 
qualidade de vida. “O assunto vem 
ganhando espaço na mídia e na socie-
dade. A longevidade é uma conquista 
social, que impõe desafios e oportuni-
dades, como cuidar da saúde, acessibi-
lidade, e participação, dentre outros. 
Hoje 25% da população está com 50 
anos, e muito em breve mais da meta-
de da população estará com mais de 50 
anos”, afirmou. 

“Devemos trabalhar até os 65 anos 
de idade, mas qual empresa tem plano 
para isso? E as nossas cidades estão 

Empreendedorismo e 
longevidade
Para levar a mensagem 
de que a longevidade é 
uma causa de todos, o 
Instituto de Longevidade 
da Mongeral Aegon 
reuniu, no auditório 
do Centro Cultural dos 
Correios, especialistas 
sobre o tema

preparadas para esta enorme popula-
ção de idosos?”, questionou o diretor 
do Instituto.

Uma das contribuições mais impor-
tantes do Instituto da Mongeral para a 
análise desse tema foi a criação do Ín-
dice de Desenvolvimento Urbano para 
Longevidade, em parceria com a Esco-
la de Administração de Empresas de 
São Paulo da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV/EAESP). Trata-se de um retra-
to das atuais condições de 498 cidades 
brasileiras, no que diz respeito à capa-
cidade de atender necessidades básicas 
de vida dos adultos e dos mais idosos. 
Uma nova edição está a caminho, con-
forme informou Noya.

Já a analista do Sebrae Clarissa Fil-
gueiras alertou que, muito em breve, 
nossa pirâmide habitacional será inver-
tida. “As políticas públicas terão que 
ser repensadas e, como no ano que vem 
haverá eleições municipais, precisamos 
ficar atentos a isso também. Não basta 
construir escolas e creches: é preciso 
ter um planejamento para os mais ve-
lhos, pois seremos um dos países com 
a maior população idosa do mundo em 
pouco tempo”.

Ela contou que há muitos idosos no 
empreendedorismo - os negócios nas 
mãos dos que estão com mais de 60 anos 
já chegam a 7%, cerca de 2 milhões de 
pessoas. E, o que é mais importante: 
são eles que empregam. “Existe um gap 
muito grande entre os 50 e os 60 anos, 
e uma dificuldade enorme de aprovei-
tamento devido a dois fatores básicos: 
escolarização e informatização. Temos 
que olhar, dedicar atenção à capacitação 
e à inclusão digital e fomentar o empre-
endedorismo, que é a melhor forma de 
empoderamento”, argumentou Clarissa.

Na sequência, o diretor da Aging 
2.0, Sergio Duque Estrada, contou que a 
empresa nasceu no Vale do Silício, jus-

tamente para atender à população aci-
ma de 60 anos. No Brasil, uma parceria 
entre a USP e a Prefeitura de São Paulo 
garante as mais diferentes atividades 
para esse público. “Desenvolvemos ex-
periências com startups, aproveitando 
toda a vivência de governança, lideran-
ça e trabalho em equipe que esse grupo 
possui”, afirmou. 

O consultor contou que a equipe está 
trabalhando também no Catálogo de 
Tecnologia da Longevidade, que deve 
ser lançado ainda este ano. “A tecno-
logia traz escala para qualquer negócio 
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O jornalista Randolpho de Souza, do Monitor 
Mercantil, se declarou o mais idoso do 
encontro. Aos 79 anos, ainda está na ativa, 
com carteira assinada e plano de saúde 
empresarial: exceção que justifica a regra

voltado para este nicho populacional, 
proporcionando redução de custos e in-
clusão”, acredita.

Segundo o especialista, o Brasil ainda 
está engatinhando em matéria de lon-
gevidade. “Só agora estamos caindo na 
real que seremos o quarto país mais ido-
so do mundo em 2050. O governo e a ini-
ciativa privada só olham para a geração 
millennial, mas o ideal é o mix dessas 
gerações. Ter tido história empresarial é 
muito importante nos negócios que es-
tão nascendo. Esse é um trunfo dos mais 
idosos”, comentou também. 

Patrícia Braga é empreendedora e 
vende artesanatos e artigos de culinária 
em uma bicicleta. Depois de anos a fio 
atuando como secretária-executiva de 
grandes multinacionais, ela ficou de-
sempregada aos 50 anos de idade. Após 
três anos de “luto”, resolveu se rein-
ventar e montar o seu próprio negócio. 
“Não foi fácil, mas é preciso estudar, 
pesquisar, fazer cursos e se atualizar. 
São muitos desafios para o empreende-
dor, mas o importante é sentir prazer 
no que faz e ter saúde”, compartilhou. 
A mudança valeu a pena e é visível a 

felicidade de Patrícia ao narrar a sua 
própria história.

Após as palestras, um rico debate 
com depoimentos, perguntas e suges-
tões da plateia deixou no ar um gostinho 
de “quero mais”. A programação termi-
nou com uma visita à exposição “Lon-
gevidade: os caminhos para viver mais 
e melhor”, onde os visitantes podem se 
ver com alguns anos a mais por meio de 
uma câmera fotográfica especial e até 
mesmo escrever uma “Carta para o fu-
turo”, que será entregue ao destinatário 
pelos Correios na data escolhida.
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PAINELPAINEL PAINELPAINEL
ANS e Ministério da 
Economia apresentam 
“Almoxarifado Virtual”

Diante de vários representantes de 
instituições da administração pública, a 
Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) e o Ministério da Economia 
apresentaram, no Rio de Janeiro, uma 
iniciativa que trará muitos benefícios ao 
setor público: o Almoxarifado Virtual. 

Trata-se de um modelo centralizado 
de aquisições de materiais de expediente 
e suprimentos de informática. Dessa 
forma, os órgãos deixarão de adquirir 
individualmente tais itens, sendo 
supridos pelo modelo just-in-time 
(sob demanda). Com isso, a tendência 
é que os níveis de estoque sejam 
reduzidos, assim como as perdas por 
dimensionamento ou armazenamento 
inadequados.

Há outros benefícios, como 
a racionalização do consumo, a 
simplificação dos processos de 
aquisição, a sustentabilidade, a redução 
do espaço físico do almoxarifado e a 
economia nos recursos orçamentários, 
humanos e logísticos. Outra vantagem 
é que os órgãos, com suas licitações 
desertas ou fracassadas, passarão a 

contar com as compras nacionais para os 
itens licitados.

A licitação será realizada de 
forma centralizada pelo Ministério 
da Economia. Para a aquisição dos 
materiais, será disponibilizado aos 
usuários e aos gestores um sistema 
virtual para a compra de materiais 
previamente definidos pela Central de 
Compras. Após o pedido realizado, os 
materiais serão entregues pela empresa 
contratada, que será responsável pelo 
transporte dos produtos ao contratante.

O projeto está em fase de formatação 

para atender todas as regiões do país. “O 
Almoxarifado Virtual vai gerar grande 
economia aos cofres públicos e favorecer 
a padronização dos itens (contratados) 
com critérios de sustentabilidade, 
sempre que possível”, disse Renato 
Cader, um dos líderes do projeto, cuja 
licitação deve ocorrer no primeiro 
semestre de 2020. 

Em seguida, a gerente de Contratos e 
Licitações da ANS, Lara Brainer, pediu 
a união de todos em prol de um projeto 
que deve gerar o crescimento de toda a 
administração pública.

Despesas assistenciais passam de R$ 160 bilhões
Passaram de R$ 160 bilhões as 

despesas assistenciais das operadoras 
de planos de saúde (OPS) médico-
hospitalares em 2018. O valor 
representa aumento de 10,5% em 
relação às registradas no ano anterior, 
de acordo com análise especial 
do Instituto de Estudos de Saúde 
Suplementar (IESS) a partir do Mapa 
Assistencial da Saúde Suplementar no 
Brasil, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS).

O maior incremento ocorreu em 
“outros atendimentos ambulatoriais” 
(consultas e sessões com nutricionista, 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 
terapeuta ocupacional, psicólogo etc.), 
de R$ 13,3 bilhões ante R$ 10,6 bilhões 
em 2017, alta de 24,9%. As despesas 
com terapias tiveram o segundo maior 
avanço, de 23,1%, passando de R$ 10,4 
bilhões para R$ 12,8 bilhões.

Foram 1,4 bilhão de procedimentos 
para atender aos cerca de 47,2 milhões 
de beneficiários de planos médico-
hospitalares em 2018, 5,4% a mais 
do que o total no ano anterior (1,33 
bilhão). O número de terapias foi o 
que mais avançou, saltando de 77,2 
milhões, em 2017, para 93,4 milhões 

em 2018, alta de 21%. Além disso, 
foram realizados 274,4 milhões de 
consultas, 164,2 milhões de outros 
atendimentos ambulatoriais, 861,5 
milhões de exames e 8,1 milhões de 
internações.

Na comparação entre os dois anos, 
o número total de procedimentos 
assistenciais cresceu 5,4%, enquanto 
o número médio de beneficiários caiu 
0,1%, passando de 47,25 milhões em 
2017 para 47,20 milhões em 2018. 
Sendo assim, aumentou em 5,5% o 
número médio de procedimentos per 
capita.



“Nas raízes desta árvore de 
colaboração e trabalho reside a 
nossa verdadeira grandeza” 
João Batista da Silva Joppert






