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A Amil tem planos sob medida para você oferecer aos seus clientes.

Acesse amil.com.br
ou consulte seu corretor. Uma vida de saúde para você.

Só um plano completo é capaz de oferecer a solução perfeita para todas as necessidades e para todos os tipos de 
empresa. E isso só é possível porque a Amil conta com pessoas comprometidas que se dedicam para melhorar a vida 
dos seus clientes. Pessoas que pensam, criam, trabalham e lutam para que eles tenham algo muito maior do que um 
plano de saúde. Para que eles tenham uma vida de saúde. Deixe seus clientes sempre satisfeitos. Ofereça Amil.

A Amil tem especialistas para todos os casos: 
empresas pequenas, médias ou grandes.
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Editorial

Nós, do CVG-RJ, que está prestes a completar seu 50º aniversá-
rio, temos um histórico de conquistas ao longo da nossa tra-

jetória. Nos últimos 50 anos, muita coisa mudou no mercado de 
seguros. O CVG esteve no campo da batalha, lutando para que cada 
um dos avanços fosse implantado com sucesso.

O consumidor fortaleceu a sua presença no mercado brasileiro e 
adquiriu conhecimento do seu papel, ganhando voz, espaço e bene-
fícios por isso. E as seguradoras, entidades e corretores se adequa-
ram ao novo consumidor.

A criatividade no desenvolvimento de novos processos, com 
apoio da internet, foi crucial para dar a essas empresas e profissio-
nais um espaço mais competitivo no setor.

Destacou-se o potencial da indústria nacional para atuar em de-
fesa do patrimônio da população brasileira. E o aumento de episó-
dios de catástrofes naturais no mundo foi amparado por apólices 
de seguros com o compromisso de proteger a sociedade e seu maior 
patrimônio: a vida humana. O seguro também contribuiu para que 
as famílias não perdessem tudo o que construíram, mesmo diante 
de uma realidade de incertezas financeiras.

O mercado de seguros se recria a cada desafio, sendo, para 
muitos, uma esperança para reconstruir tudo, mesmo do zero. 
O tradicional “Oscar do Seguro” do CVG-RJ é um valioso reco-
nhecimento aos protagonistas do setor para estimulá-los a criar 
mais, mudar mais e sonhar mais alto, para estarem à frente das 
mudanças nos próximos 50 anos. Uma prova de que tudo valeu 
e continuará a valer a pena.

Coordenação editorial: VTN Comunicação Ltda.
Jornalista Responsável/Edição: Vania Absalão (Mtb 13.702)

Telefax: (21) 2215-6074; Celular: 99966-3089
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Reportagem: Maria Clara Cardona e Vania Absalão
Coordenação editorial: Vania Absalão

Colaboração: Laís Muniz
Diagramação: Sylvio Marinho

Fotografia: Dalvino Santino e divulgação das seguradoras
Foto de capa: Léo Serpa

Apoio administrativo: Mariângela Granado
Impressão: WalPrint
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Quando tudo 
vale a pena

Marcello Hollanda
Presidente do CVG-rJ
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Destaquesdo Ano20142015 Nova diretoria do 
CVG-RJ toma posse 
durante ‘Oscar do 
Seguro 2015’

E
m clima de festa e entrega da pre-
miação do Oscar do Seguro 2015, 
o Clube Vida em Grupo do Rio 
de Janeiro (CVG-RJ) deu boas-
-vindas à nova diretoria da enti-
dade, reconduzida para mais um 

mandato, que vai até 2017. Os novos coman-
dantes, eleitos por aclamação, são: Marcello 
Hollanda, presidente; Carlos Ivo Gonçalves, 
vice-presidente; Isaque Farizel, diretor so-
cial; Sérgio Ricardo Magalhães, diretor de 
seguros; e Wellington Costa, diretor tesou-
reiro. Além deles, foram eleitos os membros 
da comissão fiscal e nomeados os diretores 
adjuntos, assessores da presidência e da vi-
ce-presidência. O presidente e o secretário 
do conselho consultivo  eleitos são Olívio 

Américo e Enio Miraglia, respectivamente.
Em seu discurso de posse, o presidente 

Marcello Hollanda agradeceu a confiança e 
ressaltou os feitos da entidade. “Ao ser re-
conduzida para mais um mandato, nossa 
diretoria assumiu um compromisso público 
de conduzir com a mesma destreza e foco os 
destinos desta tradicional entidade do mer-
cado de seguros. Cumprimos nossa primeira 
gestão com êxito”, declarou.

Em reconhecimento pela contribuição 
do CVG-RJ para o mercado de seguros 
brasileiro, o presidente reeleito ressaltou 
ainda a realização de treinamentos im-
portantes, o que auxilia na capacitação e 
atualização dos profissionais que atuam 
no mercado e fazem a diferença criando 

Da esquerda para a direita: Minas Mardirossian 
(fundador do CVG-RJ e atual conselheiro), 

Marcello Hollanda (presidente) e seus diretores: 
Isaque Farizel (diretor social), Wellington 

Costa (diretor tesoureiro), Carlos Ivo Gonçalves 
(vice-presidente), tendo ao lado Olívio Américo 

(presidente do conselho consultivo CVG-RJ)
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Reeleita por 
aclamação, 
diretoria terá 
missão de dar 
andamento à 
expansão do Clube

novos produtos, serviços e processos em 
prol do desenvolvimento do setor. 

Prestes a comemorar os 50 anos da enti-
dade, que fará aniversário em junho de 2016, 
a nova diretoria do Clube foi agraciada pelo 
primeiro presidente da entidade e atual con-
selheiro, Minas Mardirossian. “Ao longo 
desses anos de trabalho desenvolvido pelo 
CVG-RJ e demais instituições, hoje temos um 
mercado de seguro de pessoas em expansão, 
altamente evoluído. Nos últimos cinco anos, 
até 2014, o seguro de pessoas indenizou no 
país mais de 300 bilhões de reais. Precisamos 
trabalhar mostrando para a sociedade a im-
portância desses produtos. Parabéns ao CVG-
-RJ”, discursou ele, parabenizando ainda os 
premiados da noite.

O presidente do Conselho Consultivo 
do CVG-RJ, Olívio Américo, também fez 
questão de parabenizar a entidade e res-
saltou o papel do Conselho nessa nova 
fase. “Estamos preparados para acompa-
nhar a diretoria executiva e transmitir ex-
periências diariamente. Esperamos que o 
mercado segurador continue nos apoian-
do”, afirmou.

A posse festiva da nova diretoria executi-
va foi realizada no dia 1º de outubro, no Ho-
tel Windsor Guanabara, no centro do Rio de 
Janeiro. Após a cerimônia, o CVG-RJ iniciou 
a entrega do ‘Oscar do Seguro’, que premiou, 
em 24 categorias, empresas, entidades e pro-
fissionais que fizeram a diferença no merca-
do de seguros entre 2014 e 2015.
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 “Não 

devemos 

perguntar 

o que o 

mercado 

de seguros 

pode fazer 

por nós, e 

sim o que 

podemos 

fazer pelo 

mercado de 

seguros”

‘

Marcello 
Hollanda, 
citando o 
estadista 

americano 
John Kennedy
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DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: 
Marcello Teixeira de Hollanda

Vice-Presidente: 
Carlos Ivo de Jesus Gonçalves

Diretor Social: 
Isaque Farizel

Diretor de Seguros: 
Sergio Ricardo de Magalhães Souza

Diretor Tesoureiro: 
Wellington Costa

CONSELHO CONSULTIVO:
Presidente: 
Olívio Américo Gomes da Silva

Secretário: 
Enio Miraglia D’Silveira

Conheça 
os titulares 
da nova 
Diretoria e 
do Conselho 
Consultivo

Marcello Hollanda
Presidente

Administrador de 
empresas, com 
participação em 
cursos de Engenharia 
Econômica, Matemática 
Financeira e Marketing, 
o presidente do 
CVG-RJ, Marcello 
Hollanda, iniciou a 
carreira no mercado de 
seguros em 1983 pela 
SulAmérica Seguros. 
Foi conselheiro do 
CREDICOR/RJ e 
também diretor social 
do CVG-RJ. Atualmente, 
é o 2º secretário da 
Aconseg-RJ e sócio da 
Opção Certa Assessoria 
de Seguros Ltda.

8
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Carlos Ivo 
Gonçalves
Vice-presidente

O vice-presidente 
do CVG-RJ, 
Carlos Ivo 
Gonçalves, atua 
no mercado de 
seguros há mais 
de 20 anos. 
Formado pelo 
curso superior 
específico para 
Executivos para 
Instituições 
de Seguros, 
já trabalhou 
na gerência 
comercial 
de diversas 
seguradoras, 
dirigiu a sucursal 
de Salvador 
da Executivos 
Seguros e desde 
2005 é diretor da 
Solrac Assessoria 
e Consultoria de 
Seguros.

Isaque Farizel
Diretor social

O advogado Isaque 
Farizel é diretor-
executivo da Fórum 
Saúde Consultoria, 
pós graduado em 
Gestão Estratégica 
pela UCAM e 
também  diretor de 
Relacionamento 
com Governo 
da ABRHRJ 
– Associação 
Brasileira de 
Recursos 
Humanos do Rio 
de Janeiro. Além 
disso, é conselheiro 
da FCDLRJ – 
Federação da 
Câmara dos 
Dirigentes Lojistas 
do Rio de Janeiro, 
vice-presidente 
da ADVBRJ 
– Associação 
dos Dirigentes 
de Vendas e 
Marketing do 
Estado do Rio de 
Janeiro e consultor 
empresarial de 
varejo da CNDL 
– Confederação 
Nacional de 
Dirigentes Lojistas.

Sergio Ricardo de 
Magalhães Souza
Diretor de seguros

O engenheiro 
mecânico 
Sergio Ricardo 
de Magalhães 
Souza é mestre 
em Sistemas de 
Gestão pela UFF/
MSG e mestre 
em Engenharia 
Mecânica pela 
COPPE-UFRJ, além 
de doutorando 
em Engenharia de 
Produção na UFF. É 
membro da ANSP – 
Academia Nacional 
de Seguros e 
Previdência, da 
ABGP – Academia 
Brasileira de 
Gestão de Projetos 
e do PMI Project 
Management 
Institute. 
Coordenador e 
professor de Pós-
Graduação e MBA 
de renomadas 
instituições, o 
executivo tem 
mais de 20 anos 
de experiência. 
Atualmente, 
também é sócio-
diretor da Gravitas 
AP – Consultoria 
e Treinamento 
em Seguros, 
Gerenciamento 
de Riscos e 
Resseguro. 

Wellington Costa
Diretor tesoureiro

Administrador 
de empresas 
com participação 
em cursos de 
Marketing, 
Matemática 
Financeira e 
Planejamento 
& Gestão da 
Fundação Getúlio 
Vargas, Wellington 
Costa atua no 
mercado de 
seguros há mais 
de 20 anos. O 
executivo foi 
gerente regional 
de produção 
da SulAmérica 
Capitalização S/A 
e atualmente é 
gerente comercial 
da Corretora de 
Seguros APSA 
S/A.
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Uma noite memorável em que, mais uma vez, os 
profissionais, empresas e entidades que se desta-
caram no mercado de seguros receberam a maior 
honraria da indústria no Brasil: o Oscar do Se-
guro. A premiação, que está em sua 39ª edição e 

é considerada uma das mais antigas e tradicionais do mer-
cado, elegeu os melhores do setor em 24 categorias, levando 
em conta alguns critérios para a escolha, como o voto dos 
associados da entidade, a análise de estatísticas e rankings, 
acompanhamento na mídia e aceitação pelo consumidor, 
além da análise técnica e profissional de cada indicado.

Sob o olhar de mais de 300 pessoas, a entrega dos tro-
féus aconteceu no dia 1º de outubro, no Hotel Windsor 
Guanabara, no Centro do Rio, e foi marcada tanto pela pos-
se festiva da nova diretoria do Clube Vida em Grupo do 
Rio de Janeiro (CVG-RJ) como por depoimentos otimistas e 
emocionantes sobre o futuro dos seguros no país.

O evento reuniu personalidades e autoridades da 
indústria de seguros privados, previdência privada, 
capitalização e saúde suplementar, dirigentes das 
principais seguradoras, corretoras e assessorias de 
seguros, prestadores de serviços do mercado e repre-
sentantes de entidades, além de membros de todos os 
CVGs do país.

No palco, o presidente do Clube, Marcello Hollanda, 
iniciou a cerimônia frisando a importância de manter a 
união entre os agentes da indústria seguradora, principal-
mente diante do atual cenário brasileiro. Para ele, a aposta 
é no fortalecimento das carteiras de saúde e vida, além da 
capacitação dos profissionais para atingir essa meta. “Não 
devemos perguntar o que o mercado de seguros pode fazer 
por nós, e sim o que podemos fazer pelo mercado de segu-
ros. Nesse sentido, atuamos para aperfeiçoar cada vez mais 
o segmento de pessoas”, declarou.

A premiação, em sua 39ª edição, elegeu os melhores do mercado de seguros em 24 categorias

Destaques do ano sobem ao palco 
para receber Oscar do Seguro 2015

Os 24 premiados subiram ao palco 
para receber a maior premiação do 

mercado, o Oscar do Seguro
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Seguradora do Ano: Bradesco Seguros   
Homem de Seguro do Ano: Gabriel Portella (SulAmérica) 
Mulher de Seguro do Ano: Kati Almeida Braga (Icatu Seguros) 
Personalidade Institucional: Roberto Westenberger (SUSEP) 
Personalidade Empresarial: José Adalberto Ferrara (Tokio Marine) 
Entidade Institucional: CNseg    
Entidade Educacional: Escola Nacional de Seguros 
Empresa de Vida Empresarial: Yasuda Marítima Seguros 
Empresa de Vida Individual: Prudential   
Empresa de Previdência e Vida Resgatável: Mapfre Seguros e Previdência 
Empresa de Saúde Empresarial: Amil Saúde  
Empresa de Saúde Individual: Assim Saúde    
Empresa de Saúde Dental: MetLife    
Empresa de Capitalização: Icatu Capitalização    
Empresa de Assistência 24 horas: Europ Assistance   
Destaque em Tecnologia: Porto Seguro    
Prestadora Destaque em T.I.: Delphos 
Profissional de Seguros de Vida: Jacqueline Sorensen (Chubb do Brasil)
Profissional de Seguro Saúde: Marcio Coriolano (Bradesco Saúde) 
Profissional de Saúde Dental: Fábio Maia (Amil Saúde)  
Profissional de Capitalização: André Lauzana (SulAmérica)  
Corretora de Seguros de Vida: Segna 
Corretora de Seguro Saúde: Admix
Produto Vida: Bilhete Premiável (Capemisa) 
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Patrocínio

Admix

Amil

Bradesco Seguros

Capemisa

Chubb

CNseg 

Delphos

Escola Nacional de Seguros

Europ Assistance 

Icatu Seguros

Mapfre

MetLife

Porto Seguro 

Prudential 

Sindseg-RJ/ES

SulAmérica 

Tokio Marine  

Yasuda Marítima

A festa dos Destaques 
2014/2015 foi 

viabilizada graças aos 
patrocinadores, aos 
quais a diretoria do 

CVG-RJ agradece: 
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O aprimoramento da estraté-
gia de atuação comercial no 

último ano para adotar um mo-
delo de unificação das estruturas 
comerciais em todo o país só re-
forçou a importância da atuação 
da Bradesco Seguros no cenário 
nacional. Eleita a Seguradora do 
Ano, a empresa tem buscado con-
templar as expectativas do segu-
rado de forma integrada, levando 
em conta todas as suas necessida-
des de proteção. “Na prática, isso 
significou aumento da cobertura 
e efetividade da nossa força de 
vendas, redução das despesas 
de comercialização, melhoria no 
atendimento e ampliação do cross 
selling, ou seja, a colocação de 
mais produtos por cliente”, expli-
ca o presidente do Grupo Brades-
co Seguros, Marco Antonio Rossi.

No laboratório de produtos da 
companhia, uma novidade está 
por vir. Em fase de desenvolvimen-
to com investimentos expressivos 
em Tecnologia de Informação, um 
novo sistema operacional pretende 
unificar todas as linhas de negócio 
da seguradora, aumentando a si-
nergia dentro do Grupo e possibili-
tando a obtenção de resultados ain-
da melhores. A iniciativa faz parte 
da estratégia da empresa de se pre-
parar para o futuro da indústria de 
seguros no Brasil, que tem passado 
por mudanças estruturais de peso. 
“Nosso desafio, hoje, não é apenas 
oferecer proteção patrimonial aos 
segurados, mas também criar pro-
dutos e serviços diferenciados que 
melhorem a qualidade de vida das 
pessoas, acompanhando as mu-
danças no seu cotidiano. Para isso, 

é fundamental ter uma visão única 
do cliente, levando em conta todas 
as suas necessidades de proteção 
como segurado”, ressalta Rossi.

Embora o cenário econômi-
co seja desafiador, a companhia 
acredita nas oportunidades ge-
radas. A baixa penetração do 
seguro na sociedade brasileira 
ainda possibilita a expansão de 
produtos, com a inclusão de ca-
madas da população que ainda 
estão adquirindo seu primeiro 
seguro ou ampliando sua pro-
teção. Hoje, segundo a Bradesco 
Seguros, apenas 25% da popu-
lação brasileira possui seguro 
saúde, por exemplo, que é um 
dos principais desejos atuais do 
cidadão. “Buscamos atingir esse 
objetivo aumentando a eficiên-
cia na distribuição de produtos, 
tanto por segmento quanto por 
regiões, e ampliando a sinergia 
entre nossos canais de venda, de 
forma a aproveitar o potencial 
de nossa rede de Agências, pre-
sente em todos os municípios 
brasileiros”, lembra o presidente 
da Bradesco Seguros.

Os números mostram que os 

esforços estão valendo a pena. 
Para 2015, o guidance de cres-
cimento do Grupo Segurador 
como um todo será de 12% a 
15%, superior ao de 2014, que 
foi de 9% a 12%. Indo contra o 
senso comum de que o Brasil 
está afundando, para a Bradesco 
Seguros, o mercado de seguros 
brasileiro continua a apresentar 
a vitalidade que o tem caracte-
rizado nos últimos anos, com 
participação crescente no Pro-
duto Interno Bruto, já próxima 
dos 6%. “O país tem, hoje, 152 
milhões de pessoas sem plano 
de saúde, 125 milhões sem se-
guro de vida e acidentes pes-
soais e 182 milhões sem plano 
dental. Além disso, 29 milhões 
de automóveis circulam sem se-
guro pelas cidades brasileiras, e 
quase 60 milhões de residências 
não possuem nenhum tipo de 
apólice patrimonial”, lista Rossi. 
E completa: “O Grupo Bradesco 
Seguros está fortemente com-
prometido com esse processo 
de evolução e transformação da 
indústria e da cultura do seguro 
no Brasil”.

Seguradora do Ano
Bradesco Seguros

“Para nós é 
uma grande 

honra merecer o 
reconhecimento 
de uma entidade 

importante 
e tradicional 

como o 
CVG-RJ, que 
caminha para 

completar 
cinco décadas 
de atividades”. 

Marco 
Antonio Rossi, 

presidente 
da Bradesco 

Seguros

‘Representando o presidente do Grupo Bradesco, Marco Antonio Rossi, 
o diretor da companhia, Eugênio Velasques, recebeu o prêmio entregue 
por Marcello Hollanda (presidente CVG-RJ), Dilmo Bantim Moreira 

(presidente CVG-SP), Davi Novloski (presidente CVG-PR) e Antonio 
Santa Catarina (presidente CVG-ES)

Flash
13
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M embro da equipe da SulAmé-

rica desde junho de 1974, 
Gabriel Portella iniciou sua car-
reira como auxiliar de escritório. 
Com humildade e competência, 
o executivo não só cresceu em 
cargos na seguradora, tornan-
do-se presidente, como tam-
bém foi eleito o Homem de 
Seguros do Ano.

Em mais de 40 anos, Portella 
trabalhou em duas seguradoras 
e montou uma empresa de con-
sultoria para o mercado de se-
guros, mas a maior parte de sua 
vida esteve ligada à SulAmérica, 
onde passou por diversos cargos 
e áreas, acumulando expertise  
e admiradores de seu trabalho. 
“Este conjunto de experiências 
foi fundamental para meu está-
gio atual”, afirma o executivo.

Na lista de desafios, cons-
tantes e crescentes, o executi-
vo afirma estar atento a todos. 
“Trato-os como oportunidades, 
pois assim posso traçar planos 
estruturantes para aproveitá-
-los da melhor forma possível”, 
explica Portella, que está na 
presidência da seguradora há 
dois anos e meio e conta com o 
apoio de um time de executivos 

altamente qualificado.
Para os próximos anos, o pre-

sidente da SulAmérica coleciona 
boas perspectivas, não só para a 
sua carreira como também para 
a indústria de seguros brasileira, 
a qual considera uma das mais 
complexas e, ao mesmo tem-
po, gratificantes. “Ela é reflexo 
e também impulsionadora da 

nossa economia, está sempre se 
renovando. O que sabemos e fa-
zemos nos trouxe até aqui”, opina 
Portella. E completa: “Tudo o que 
aprendi nessas quatro décadas 
me motiva ainda mais a seguir 
em frente e fazer cada vez me-
lhor. A perspectiva é de evolução 
e expansão baseadas na eficiência 
e excelência”. 

Homem de Seguros do Ano
Gabriel Portella [SulAmérica]

“A premiação 
do CVG não 

apenas confere 
visibilidade aos 

agraciados, 
mas, mais do 

que isso, é um 
reconhecimento 
importantíssimo 
de uma entidade 

que sempre 
deu grande 

contribuição 
para a evolução 

do mercado 
segurador”.

Gabriel 
Portella, 

presidente da 
SulAmérica

‘
O vice-presidente da SulAmérica, 
André Lauzana (C), representou 
Gabriel Portella na noite do 
prêmio, que foi entregue por 
Minas Mardirossian (conselheiro 
CVG-RJ) e Marcello Hollanda 
(presidente CVG-RJ)

Gabriel Portella
 deixou sua mensagem gravada 
para os convidados do evento

Flash
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Uma personalidade única na 
indústria de seguros brasi-

leira, Kati de Almeida Braga foi 
premiada na categoria Mulher de 
Seguro do Ano no Oscar do Segu-
ro 2015, em especial pelo papel 
que desempenha à frente do Con-
selho de Administração da Icatu 
Seguros. Sócia-diretora da Icatu 
Holding e da Sarapui Produções 
Artísticas S/A, também trabalhou 
na Bradesco Seguros, onde foi vi-
ce-presidente de planejamento e 
controle.

A executiva, que já ocupou o 
cargo de presidente da segurado-
ra, destacou o perfil diferenciado 
da Icatu diante da peculiar in-
dústria de seguros. “Somos uma 
empresa de pessoas. Estamos em 
um setor que nos permite ofe-
recer produtos que ajudam as 
pessoas a se prepararem para as 
incertezas do futuro. Por trás de 
cada papel, de cada processo, de 

cada atendimento, tem uma fa-
mília que confiou a nós a sua pro-
teção. Poucas indústrias podem 
oferecer isso. Nós nos orgulha-
mos do que fazemos”, afirma. E 
completa: “Por isso, dedico esse 

prêmio a cada um dos funcioná-
rios que ajudam a Icatu Seguros a 
vencer os obstáculos, atingir nú-
meros importantes e crescentes e 
acima de tudo cumprir seu papel 
na sociedade”.

Mulher de Seguro do Ano
Kati de Almeida Braga [Icatu Seguros]

O representante de Kati de Almeida Braga, Ronaldo Marques, diretor 
regional RJ/ES da Icatu Seguros, recebeu o prêmio de Marcello Hollanda 

(presidente CVG-RJ)

‘“É uma honra 
receber esta 
homenagem, 
e em nome da 
Icatu Seguros, 
gostaria de 
agradecer 
por esse 
reconhecimento. 
Ser eleita a 
Mulher de 
Seguro do Ano 
é motivo de 
grande orgulho e 
alegria”. Kati de 
Almeida Braga, 
presidente do 
Conselho de 
Administração 
da Icatu Seguros



16 CLUBE VIDA EM GRUPO
Novembro 2015

Destaquesdo Ano20142015
A pauta extensa de desafios à 

frente da Superintendência 
de Seguros Privados (Susep) só 
tem servido de incentivo para o 
atual superintendente, Roberto 
Westenberger, desempenhar um 
bom trabalho. No comando da au-
tarquia, vinculada ao Ministério da 
Fazenda, desde fevereiro do ano 
passado, o atuário e ex-sócio da 
PricewaterhouseCoopers (PwC) 
foi eleito Personalidade Institu-
cional do ano e tem como missão 
modernizar uma instituição que já 
existe há 49 anos. “Estamos traba-
lhando em um grande projeto de 
modernização da Superintendên-
cia, que passa pela automação de 
seus processos, pela rediscussão e 
possível reformulação de algumas 
rotinas, e o efetivo reaparelhamen-
to do órgão, de modo a torná-lo 
mais capacitado para lidar com o 
estágio de evolução e amadureci-
mento do mercado de seguros”, 
explica, completando: “Temos 
técnicos com excelente formação e 
pretendemos focar na capacitação 
gerencial deles, que serão os indu-
tores dessas mudanças”.

Ph.D pela City University, en-
genheiro pelo Instituto Militar de 
Engenharia e mestre em estatística 
aplicada pelo Instituto de Mate-
mática Pura e Aplicada (IMPA), 
Westenberger se mantém otimista 
em relação ao mercado de segu-
ros, prevendo um crescimento 
de 6%. “Mesmo não sendo um 
resultado próximo ao que vimos 
em anos anteriores, é um desem-
penho para se comemorar e corro-
bora a tese de que o mercado de 
seguros está preenchendo uma 

lacuna histórica no Brasil”, afirma. 
Desde o início deste ano, o merca-
do de seguros cresceu, compara-
tivamente ao mesmo período do 
ano anterior, em torno de 14%, em 
termos nominais, e entre 6% e 7% 
em números reais. A previsão da 
Susep é que esse mesmo patamar 
de crescimento seja mantido na se-
gunda metade do ano.

Os números só refletem o 
que foi e ainda é esperado para 
a indústria de seguros, que tem 
se mantido sólida mesmo com o 
cenário de incertezas financeiras. 
Isso porque as oportunidades 
continuam presentes no Brasil. 
O risco de longevidade ainda é 
uma possibilidade para o desen-
volvimento de novos produtos 
voltados para atender uma nova 
realidade. “É um produto novo 
e extremamente atrativo, para os 
fundos fechados de pensão, que 
deverá se abrir para as segurado-
ras. Acredito que esse novo nicho 
tenha um potencial em torno de 
R$ 20 bilhões para as empresas do 
setor, ao longo de um horizonte de 

poucos anos”, acredita o superin-
tendente da Susep.

Outro destaque é o ramo de 
pessoas, com grande potencial de 
desenvolvimento e ainda muito 
pouco explorado pelo mercado 
segurador brasileiro. “A Susep 
possui algumas metas bem deline-
adas, em sintonia com as deman-
das detectadas, de implementação 
de alguns produtos. Podemos ci-
tar alguns exemplos, quais sejam 
o Universal Life, em estudo na 
Susep, e o VGBL Saúde, em tra-
mitação no Congresso Nacional”, 
destaca Westenberger.

Sobre os corretores de seguros, 
o superintendente da Susep des-
taca a importância desses profis-
sionais para a contínua aceleração 
das operações do mercado. “O 
corretor é vital na medida em que 
o produto, seja por sua comple-
xidade natural, exija um tipo de 
venda que chamamos consultiva. 
Ou seja, o corretor tem que educar 
o seu cliente, explicando de forma 
didática o produto e suas cobertu-
ras”, aconselha.

Personalidade Institucional
Roberto Westenberger [Susep]

“Completando 
meio século 

de existência 
no próximo 

ano, esse 
Clube pioneiro 

continua 
atuante, 

debatendo e 
opinando sobre 

os rumos do 
mercado de 

seguros. Vejo 
essa premiação 
como mais uma 
iniciativa dessa 
instituição em 
prol da cultura 

do seguro”.
Roberto 

Westenberger, 
superintendente 

da Susep

‘
Roberto Westenberger, superintendente da Susep, recebe a 
premiação entregue por Solange Beatriz Palheiro Mendes, 

diretora-executiva da CNseg, e Marcello Hollanda (presidente CVG-RJ)
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Os 34 anos de experiência na 
indústria de serviços finan-

ceiros renderam a José Adalberto 
Ferrara, presidente da Tokio Ma-
rine, o prêmio de Personalidade 
Empresarial do ano. Em segu-
ros, a trajetória foi iniciada há 15 
anos, na AGF, após retornar dos 
Estados Unidos. Lá, o executivo 
atuou quase cinco anos como di-
retor de tecnologia do BankBos-
ton, em Boston, Massachusetts. 
De volta ao Brasil, Ferrara iniciou 
suas atividades na Tokio Marine, 
em 2009, como diretor de opera-
ções e tecnologia, participando de 
processos que contribuíram efeti-
vamente para a melhoria dos pro-
dutos e serviços da seguradora.

Na presidência desde julho de 
2013, Ferrara tem como principais 
desafios promover o crescimento 
da operação brasileira da Tokio 
Marine e investir no desenvolvi-
mento dos colaboradores. “Uma 
empresa é o resultado da sinergia 
e da motivação de seus funcioná-
rios. Cabe aos gestores dar o tom, 
suporte e a direção a ser seguida”, 
explica o executivo, ressaltando a 
importância da parceria com os 
corretores, assessorias e órgãos re-
guladores.

Em relação aos planos pro-
fissionais, o presidente da Tokio 
Marine reforça que ainda há 
muito a ser feito, mas uma de 
suas principais missões será a de 

continuar liderando o crescimen-
to da seguradora rumo aos R$ 5 
bilhões em prêmios até o final de 
2017 – um crescimento anual de 
16%. Além disso, Ferrara reforça 
a importância de contribuir per-
manentemente para o desenvol-
vimento da sociedade brasileira, 
especialmente por meio da ge-
ração de empregos, do investi-
mento na formação de profissio-
nais qualificados e da boa saúde 
financeira. “Hoje, a participação 
do segmento de seguros gerais, 
considerando os ramos elemen-
tares, sem saúde e previdência, 
é de apenas 2% do PIB. Ou seja, 
ainda há muito espaço para fo-
mentar a cultura do seguro entre 

as famílias e os empresários bra-
sileiros”, afirma.

Mas os anos de experiência e 
da trajetória de sucesso não pa-
ram por aí. Um dos projetos pro-
fissionais do presidente da Tokio 
Marine é atuar em outras frentes, 
contribuindo para o desenvol-
vimento de alguns setores. “Se 
o mercado permitir, em algum 
momento da minha trajetória, 
gostaria de colaborar com enti-
dades de classe e participar de 
conselhos de administração de 
empresas nas quais minha expe-
riência no setor bancário e segu-
rador - nacional e internacional, 
possam agregar valor”, ressalta o 
premiado do CVG-RJ.

Personalidade Empresarial
José Adalberto Ferrara [Tokio Marine]

José Adalberto Ferrara, presidente da Tokio Marine, recebe o Oscar do 
Seguro de Olívio Américo (presidente conselho consultivo CVG-RJ e da 

Aconseg-RJ) e Marcello Hollanda (presidente CVG-RJ)

‘“Sinto-me 
orgulhoso por 
ser lembrado 
por uma 
entidade de 
classe tão 
relevante quanto 
o CVG-RJ. 
Divido essa 
premiação com 
um time de 
mais de 1.700 
colaboradores 
da Tokio 
Marine”. José 
Adalberto 
Ferrara, 
presidente da 
Tokio Marine

Flash
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Com mais de 160 seguradoras 

associadas às suas quatro fe-
derações – FenaSaúde, FenaCap, 
FenaPrevi e FenSeg, a Confede-
ração Nacional das Empresas de 
Seguros Privados, Previdência 
Complementar, Saúde Suple-
mentar e Capitalização (CNseg) 
foi eleita mais uma vez a Entida-
de Institucional do ano. E não é à 
toa. Hoje, a entidade comanda a 
missão de trabalhar ativamente 
em prol do mercado de seguros, 
congregando lideranças, coorde-
nando ações políticas, elaborando 
planejamentos estratégicos e re-
presentando o segmento perante 
o governo, a sociedade e as enti-
dades nacionais e internacionais.  

“Além destas atribuições, 
também apoiamos o trabalho das 
federações e realizamos eventos 
voltados para o mercado segura-
dor. Nossos eventos têm o obje-
tivo de trazer mais informação e 
incentivar a troca de experiências 
entre os colaboradores do merca-
do, inclusive com palestrantes de 
outros países”, afirma a diretora 
executiva da CNseg, Solange Be-
atriz Palheiro Mendes.

Em sua prateleira de servi-
ços, a CNseg conta com o recém 
criado Programa de Certificação 
Profissional para reconhecer e 
aprimorar a qualificação técnica 
da mão de obra do setor de se-
guros, além do Prêmio Antonio 

Carlos de Almeida Braga de Ino-
vação em Seguros, estímulo para 
que os colaboradores do merca-
do pensem fora da caixa e ofere-
çam sempre o melhor serviço à 
população. A Confederação dis-
põe ainda de estatísticas de mer-
cado, pesquisas e estudos para 
analisar e debater as melhores 
práticas disponíveis no cenário 
nacional e internacional. 

Como entidade atuante na 
indústria de seguros, a CNseg 
está atenta às mudanças de 
comportamento da sociedade, 
que conta com consumido-
res mais conscientes. “Acre-
ditamos que a comunicação 
transparente e a educação fi-
nanceira são indispensáveis à 
efetiva proteção deste consu-
midor. Temos buscado investir 

na melhor linguagem”, explica 
a executiva da CNseg. Prova 
disso foi a colaboração, este 
ano, com o desenvolvimento 
de duas cartilhas, voltadas para 
os consumidores, com o objeti-
vo de esclarecer e desmitificar 
questões ligadas aos seguros de 
automóvel, residencial e garan-
tia estendida. 

Em destaque no cenário in-
ternacional, o Brasil também vê 
seu mercado de seguros evo-
luindo frente a outros já conso-
lidados. Segundo a CNseg, as 
perspectivas apontam que, até 
2020, o Brasil estará entre os 10 
maiores mercados de seguro do 
mundo. E a Confederação, que 
tem cerca de 200 colaboradores, 
terá a missão de comandar essa 
evolução.

Entidade Institucional do Ano
CNseg

“Sem dúvidas, 
a premiação 

do Clube Vida 
em Grupo é 

uma das mais 
relevantes 

homenagens 
do mercado 
segurador. 
É de suma 

importância 
valorizar e dar 
destaque para 

empresas, 
organizações 

e profissionais 
que trabalharam 

com 
excelência”.

Solange Beatriz 
Palheiro 
Mendes, 
diretora-

executiva da 
CNseg

‘
O presidente da Bradesco Saúde e da FenaSaúde, Marcio Coriolano, faz a 

entrega do prêmio à Solange Beatriz Palheiro Mendes, diretora-executiva da 
CNseg, ao lado do presidente do CVG-RJ
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A contribuição para o desenvol-
vimento teórico e prático dos 

profissionais do mercado de segu-
ros rendeu, mais uma vez, à Esco-
la Nacional de Seguros, o prêmio 
de Entidade Educacional do ano. 
Uma das principais responsáveis 
pela capacitação profissional da 
indústria hoje, a Escola trabalha 
constantemente para atualizar e 
formar a mão-de-obra do setor, 
qualificando-a para enfrentar os 
desafios diários. “A capacitação 
profissional é hoje condição básica 
para qualquer profissional ingres-
sar ou permanecer no mercado de 
trabalho com chances de ascensão. 
No entanto, algumas caracterís-
ticas do segmento de seguros au-
mentam mais ainda a necessidade 
de um permanente aprimoramen-
to”, explica o presidente da enti-
dade, Robert Bittar, destacando o 
surgimento constante de novos 
produtos, as recorrentes mudan-
ças regulatórias, o ingresso de 
novos competidores no mercado, 
além da abertura do mercado de 
resseguro.

Para atender à crescente de-
manda, a Escola oferece um leque 
diverso e completo de produtos e 
serviços educacionais, que abran-
gem todas as etapas de formação 
e capacitação técnico-acadêmica, 
desde cursos de iniciação até pro-
gramas de treinamento no exterior. 
Como destaques, a instituição tem 
o curso de habilitação dos corre-
tores de seguros, a graduação em 
administração, além de MBAs em 

áreas como gestão de seguros, res-
seguro e direito do seguro. Outra 
frente de trabalho é a publicação 
de livros, organização de palestras 
e seminários, incentivo aos uni-
versitários e pesquisadores, entre 
outras ações.

Mesmo com a crise econômi-
ca, a indústria de seguros perma-
nece em expansão, consolidan-
do-se como um dos setores mais 
promissores para se construir 
uma carreira, desde técnicos de 
áreas específicas de negócios até 
gestores e cargos de alta admi-
nistração. Há ainda espaço para 
os empreendedores, que podem 
investir na área de corretagem 
de seguros – uma boa opção com 
poucos nichos explorados e boas 
perspectivas de crescimento.

Para os corretores de seguros, 

principal canal de distribuição dos 
seguros, as perspectivas são boas 
– mesmo com o avanço das opera-
ções no ambiente digital. “É preciso 
ficar claro que a contratação de um 
seguro requer muita atenção por 
parte do cliente, principalmente 
no tocante às cláusulas que regem 
o contrato. O profissional capaci-
tado para auxiliar o segurado é o 
corretor, com quem o consumidor 
constrói uma relação de confiança 
e cumplicidade”, ressalta Bittar. E 
completa: “Não vejo uma competi-
ção entre o corretor e os canais al-
ternativos de distribuição. Eles são 
complementares. Aquele profissio-
nal que souber aproveitar tudo o 
que a tecnologia oferece em termos 
de conveniência certamente poderá 
ter ganhos ainda maiores”, prevê o 
presidente da Escola.

Entidade Educacional
Escola Nacional de Seguros

‘ “O prêmio é 
sabidamente 
um dos mais 
tradicionais do 
mercado de 
seguros. Sua 
importância é 
incontestável, 
pois reconhece 
as empresas e 
profissionais 
que mais se 
destacaram 
ao longo de 
cada ano”. 
Robert Bittar, 
presidente da 
Escola Nacional 
de Seguros

Roberto Westenberger, superintendente da Susep (D), procede a entrega do 
Oscar do Seguro a Robert Bittar, presidente da Escola Nacional de Seguros 

(C), acompanhado de Marcello Hollanda (presidente CVG-RJ)

Flash
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Com maior atenção ao seg-

mento de pequenas e médias 
empresas, uma das oportunidades 
para enfrentar o cenário econômi-
co adverso, a Yasuda Marítima foi 
eleita a Empresa de Vida Empre-
sarial do ano. Com produtos dife-
renciados na linha Empresarial, a 
seguradora tem uma boa oportuni-
dade pela frente: o número crescen-
te de pequenos negócios no Brasil, 
que hoje já chega a 9,8 milhões, 
segundo o Sebrae. Para o diretor 
de seguros de pessoas da empresa, 
Samy Hazan, ainda há muito espa-
ço para concentrar esforços nesse 
segmento. “De janeiro a maio deste 
ano, mais de 800 mil novas empre-
sas foram criadas, sendo a grande 
maioria de porte pequeno e médio. 
Muitos desses empreendimentos 
acabam de ser formalizados e vão 
demandar seguros”, afirma.

Com forte atuação na área de 
benefícios, a Yasuda Marítima al-
cançou um crescimento de 13,4% 
no primeiro semestre de 2015 em 
relação ao mesmo período do ano 
passado. A expectativa, para Ha-

zan, é positiva, uma vez que há 
forte investimento em novas ofer-
tas e campanhas voltadas aos cor-
retores, dinamizando ainda mais 
as oportunidades de negócios. 
Prova disso é que, mesmo enfren-
tando um processo de unificação 
entre duas empresas, a segurado-
ra implantou novos processos e 
fez investimentos importantes em 
tecnologia, estudando produtos e 
buscando soluções para incremen-
tá-los ainda mais – em prol dos cor-
retores e, é claro, clientes.

Entre as principais metas do 
grupo está expandir a atuação no 
Brasil e, para isso, a Yasuda Maríti-
ma conta com a motivação de uma 
equipe dedicada a alcançar as me-

tas. Em julho, a empresa lançou a 
campanha “Selfie dos Campeões”, 
que visa incrementar as oportuni-
dades de negócios na área de segu-
ro de vida. Por meio de cadastro no 
hotsite e download de aplicativo, 
o corretor colhe pontos por cada 
produto que vender, que poderão 
ser resgatados em prêmios que vão 
desde eletrodomésticos até motos 
e um carro. A Yasuda Marítima 
também oferece treinamentos, que 
ajudam o profissional a identificar 
oportunidades de negócio em sua 
carteira de clientes por meio do 
cross selling, técnica de oferecer 
produtos complementares aos já 
contratados, ampliando as chances 
de fechar a venda.

Empresa de Vida Empresarial 
Yasuda Marítima

Com quase 200 mil clientes, a 
Prudential do Brasil acaba de 

ser eleita a Empresa de Vida Indi-
vidual do ano. “Continuaremos 
investindo constantemente na re-
lação com nossos clientes, corre-
tores franqueados, parceiros para 
a conscientização e disseminação 
da importância do seguro de vida 
para os brasileiros”, afirma o vice-
-presidente financeiro da empresa, 
Marcelo Mancini.

O executivo comenta que a crise 
econômica não impactou os resul-
tados financeiros referentes ao pri-
meiro semestre do ano. Mas alerta 
que estes momentos de instabilida-
de podem despertar a necessidade 
de contratar um seguro de vida. “A 
empresa oferece produtos de sobre-
vivência que trazem tranquilidade 

ao indivíduo e sua família em tem-
pos de crise”, explica Mancini.

Com sede no Rio de Janeiro, a 
Prudential possui oito filiais nas 
cidades brasileiras das regiões Su-
deste e Sul, além do Distrito Fede-
ral, com 27 agências e dois escri-
tórios comerciais. Para expandir 
ainda mais sua atuação, a segura-
dora abriu, só neste ano, três no-
vas agências em São Paulo e ainda 

uma filial de sua matriz no Rio de 
Janeiro. Os números mostram o 
resultado dessa expansão: no pri-
meiro semestre do ano, a empresa 
teve um crescimento de 40% do 
total de prêmios de seguros em 
comparação ao mesmo período 
do ano passado, atingindo R$ 447 
milhões. Em relação a lucro líqui-
do, a empresa somou R$ 52,1 mi-
lhões no período.

Empresa de Vida Individual  
Prudential do Brasil

“As ações 
da entidade 

nesses 49 anos 
de existência 

foram 
determinantes 

para que os 
produtos 

de seguros 
conquistassem 

mais espaço 
na cesta de 

benefícios das 
empresas”.

Samy Hazan, 
diretor de 

seguros de 
pessoas 

da Yasuda 
Marítima

‘

“Sentimo-nos 
muito honrados 
em comemorar 

com o CVG 
este marco 

e de sermos 
mais uma vez 
contemplados 

com o Prêmio”.
Marcelo 
Mancini, 

vice-presidente 
financeiro da 
Prudential do 

Brasil

‘

Isaque Farizel (diretor social CVG-RJ) e Marcello Hollanda (presidente 
CVG-RJ) homenageiam Dora Carvalho, gerente de benefícios da Yasuda 

Marítima, com o Oscar do Seguro

Carlos Ivo Gonçalves (vice-presidente CVG-RJ), Wellington Costa (diretor 
tesoureiro CVG-RJ) e o presidente, Marcello Hollanda, entregam o troféu a 

Marcelo Mancini, vice-presidente financeiro da Prudential
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Empresa de Previdência e Vida Resgatável
Mapfre Seguros

C om mais de 60 mil clientes, 
a Mapfre Previdência con-

centra esforços para expandir 
sua atuação no Brasil por meio 
de parcerias estratégicas, de 
forma a alcançar os agentes de 
investimentos e também o setor 
bancário de alta renda. Eleita a 
Empresa de Previdência e Vida 
Resgatável, a seguradora oferece 
hoje planos individuais a mais 
de 40 mil pessoas e empresariais 
para mais de 20 mil empresas. 

A Mapfre Previdência conta 
hoje com três produtos de peso 
em seu portfólio. Além daqueles 
voltados para a área corporativa 
e para indivíduos, a seguradora 
oferece o seguro de vida dotal 
misto com performance, conhe-
cido como Bién Vivir. O produto, 
visto como uma das oportunida-
des para o próximo ano dentro 
da companhia, tem como objeti-
vo atender às novas necessidades 

dos clientes da seguradora e, ao 
mesmo tempo, oferecer proteção 
para as famílias.

Mesmo diante da instabilida-
de econômica, a seguradora se 
mantém confiante no potencial 
de seus produtos. “O segmen-
to continua crescendo porque, 
neste tipo de cenário, as pessoas 
ficam com medo dos efeitos da 

crise e acabam poupando mais. 
Existem outras pessoas que, 
em situações de emergência, 
acabam sacando seus recursos. 
Entretanto, o mercado ainda 
contrata mais do que resgata”, 
afirma a diretora de previdên-
cia e vida resgatável da Mapfre 
Serviços Financeiros, Maristela 
Gorayb.

Os presidentes do conselho consultivo e da diretoria executiva do CVG-RJ, Olívio 
Américo e Marcelo Hollanda, respectivamente, dedicam o Oscar do Seguro a 

Camila dos Santos Galdino, coordenadora de Previdência da Mapfre, que estava 
em companhia de Regina Monteiro, gerente da Mapfre

‘“Nos sentimos 
orgulhosos pelo 
reconhecimento 
de tão 
conceituada 
entidade, 
criadora da 
mais tradicional 
e importante 
premiação 
do mercado 
segurador do 
Rio de Janeiro”.
Maristela 
Gorayb, diretora 
de previdência e 
vida resgatável 
da Mapfre 
Previdência

Flash
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Uma das gigantes do segmento 

de saúde suplementar, a Amil 
Saúde foi eleita a Empresa de Saú-
de Empresarial do ano, prêmio que 
chega para consolidar ainda mais 
os resultados positivos da empresa 
que, apesar do ambiente econômi-
co instável, não sentiu impactos 
no resultado das vendas. “Dedi-
camos esse desempenho a uma 
série de medidas que englobam o 
lançamento de uma nova grade de 
produtos, o posicionamento com-
petitivo de preços e a qualidade de 
nossos serviços, que seguem em 
aperfeiçoamento contínuo”, expli-
ca Cássio Zandoná, diretor comer-
cial da operadora.

Diante de um leque de oportu-
nidades por conta do potencial de 
crescimento do número de benefi-
ciários brasileiros, a Amil enxerga 
a necessidade de investir em pro-
dutos inovadores, que aliem preço 
competitivo à garantia de acesso. 
“Outra tendência irreversível é o 
investimento em tecnologia e, por 
isso, apostamos em plataformas 
de atendimento online e digitais 
para os nossos diversos públicos”, 

ressalta Zandoná.
Atuante por meio de linhas de 

produto diversas que compõem 
as marcas Amil, Amil Dental, One 
Health e NEXT Saúde, a empresa 
observa uma demanda cada vez 
maior por planos de saúde pre-
mium, atendidos pela One Heal-
th. “O plano oferece um leque de 
facilidades exclusivas como reem-
bolso para livre escolha, cobertura 
especial para vacinas, transplan-
tes, check-up anual e até a Assis-
tência Viagem Internacional - com 
a maior cobertura do mercado”, 
lembra o diretor da operadora.

Com mais de quatro milhões 
de clientes de assistência médica 
e 1,9 milhão de clientes de planos 

odontológicos, a Amil tem inves-
tido continuamente em inovação 
e plataformas tecnológicas para 
reforçar seu posicionamento de 
mercado e auxiliar no desenho 
de novos produtos. Um exemplo 
disso é o aplicativo Amil Clientes, 
por meio do qual o beneficiário 
pode agendar consultas e exames, 
além de acompanhar seu históri-
co clínico por meio de prontuário 
eletrônico. Para os corretores, a 
Amil lançou o Amil Corretores, 
que apresenta informações de-
talhadas sobre todas as linhas de 
produto da Amil e disponibiliza 
material de vendas, além de per-
mitir consultas à rede credenciada 
dos planos.

Com 27 anos de vida, a tradi-
cional e genuinamente ca-

rioca Assim Saúde acaba de ser 
eleita a Empresa de Saúde Indi-
vidual do ano. Com mais de 400 
mil clientes, a operadora busca 
expandir sua atuação ao abrir o 
canal de vendas para os correto-
res de seguros, o que tem valido 
a pena. “No ano passado, inicia-
mos essa estratégia, o que vem 
ampliando o nosso faturamento. 
Até o momento, já crescemos 
30%”, avalia o diretor comercial 
da Assim Saúde, José Florippes Jr.

O grande diferencial de atuação 
da operadora é sua rede própria, 
que hoje já conta com 53 hospitais. 
“Podemos assim oferecer leitos 
para os nossos clientes, o que ain-
da hoje é uma grande dificuldade 

para muitas empresas do segmen-
to”, afirma Florippes. Junta-se a 
esse fator uma política de bons 
preços e um programa inovador de 
acompanhamento de doenças crô-
nicas e está formado um poderoso 
tripé de sustentação de serviços e 
atendimento da operadora.

O recém-contratado superin-
tendente geral da companhia, 
Ricardo Escórcio, destaca a im-

portância dessa iniciativa. “A As-
sim é focada para os seus serviços 
próprios – somos donos de hos-
pitais. Por conta desse modelo de 
negócio, temos um rápido cresci-
mento”, reitera. Hoje, a operadora 
conta com três linhas de produto 
na área de saúde: individual, pe-
quenas e médias empresas (PME) 
e corporativo, além de cobertura 
odontológica.

Empresa de Saúde Empresarial
Amil Saúde

Empresa de Saúde Individual
Assim Saúde

Marcello Hollanda fez a entrega do troféu a Alfieri Casalecchi, 
vice-presidente do Grupo Amil, e Sergio Cafalli, diretor 

corporativo da One Health

Marcello Hollanda (presidente CVG-RJ), Isaque Farizel (diretor 
social do CVG-RJ) e Drª Regina Coeli (médica) fizeram a entrega da 
premiação a Ricardo Escócio, superintendente geral da Assim Saúde

“É sempre 
muito bom ter o 
reconhecimento 

do mercado, 
pois mostra 

que as políticas 
e ações 

implementadas 
pela empresa 

estão no 
caminho certo. 

Sendo por 
uma entidade 

tão importante 
do setor, 

eleva ainda 
mais nosso 
prestígio”.

Cássio 
Zandoná, 

diretor 
comercial da 

Amil Saúde

‘

“A premiação 
do CVG divulga 

e reforça a 
marca, além de 

ser o prêmio 
mais importante 

do mercado 
de seguros 

brasileiro. Isso 
só consolida 
ainda mais a 
importância 
dos nossos 

esforços”. José 
Florippes Lima 

Jr., diretor 
comercial da 
Assim Saúde

‘
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Focada em melhorar a experi-
ência do usuário final e dar 

suporte à venda efetuada pelos 
corretores de seguros, a MetLife 
do Brasil foi eleita a Empresa de 
Saúde Dental do ano, mas não 
pretende parar por aí. Com pro-
dutos customizados para cada 
necessidade e perfil dentro das 
corporações, a empresa oferece 
ainda opções diferenciadas para 
as pequenas e médias empresas 
(PME), um dos públicos que é 
tendência no mercado de segu-
ros. “Eles precisam de produtos 
com gestão simplificada. Nosso 
objetivo é realmente ajudar as 
empresas na gestão de benefícios 
e isso tem proporcionado um 
resultado para nossos parceiros 
corretores”, afirma o presidente 
da MetLife do Brasil, Raphael de 
Carvalho.

Os esforços para expandir 
ainda mais a atuação no Brasil 
se justificam. Em faturamento, 
segundo a empresa, a MetLife é 
a quarta maior do segmento de 
planos odontológicos do Brasil 
e atende cerca de 700 mil bene-
ficiários. Nos Estados Unidos, a 
companhia tem mais de 24 mi-
lhões de beneficiários. Embora 
a crise econômica esteja causan-
do receio em muitas empresas, 
a gigante americana afirma que 

o impacto em suas operações, 
até o momento, foi pequeno. “O 
mercado de benefícios, de forma 
geral, tem uma grande correlação 
com o desempenho da economia 
e, principalmente, com o nível de 
emprego. Contudo, observamos 
em nossos clientes uma lineari-
dade na oferta de benefícios”, ex-
plica o executivo da MetLife.

O cenário é positivo não só para 
a empresa, mas para a comerciali-
zação de produtos odontológicos, 
que têm sido cada vez mais deman-
dados no Brasil, especialmente pela 
crescente cultura de preocupação 
com a saúde e o bem estar. “O Bra-
sil é o país com a maior quantida-
de de dentistas no mundo, porém 

o tratamento odontológico ainda é 
inacessível em termos de custo para 
boa parcela da população”, lembra 
Carvalho, ressaltando que apenas 
10% dos brasileiros possuem pla-
nos odontológicos. “Ainda há uma 
grande lacuna a ser preenchida e 
uma grande oportunidade para to-
dos nós”.

Hoje, na área dental, a MetLife 
oferece planos individuais e cor-
porativos. Para pequenas e médias 
empresas, por exemplo, a compa-
nhia dispõe de uma rede creden-
ciada com mais de 21 mil opções de 
atendimento, além de assistência 
viagem e descontos em medica-
mentos em mais de oito mil farmá-
cias parceiras.

Empresa de Saúde Dental
MetLife do Brasil

‘“É uma grande 
honra para a 
MetLife receber 
o prêmio do 
CVG-RJ. É 
um grande 
motivador para 
as equipes e um 
indicativo de 
que estamos no 
caminho certo. 
O mérito é de 
toda a equipe.” 
Raphael de 
Carvalho, 
presidente da 
MetLife do Brasil

Marcello Hollanda (presidente CVG-RJ), Aline Motta (diretora social 
adjunta CVG-RJ) e José Florippes Jr. (diretor de seguros adjunto CVG-RJ) 
entregam o Oscar do Seguro à Denise Carvalho, representante de Raphael 

Carvalho, presidente da MetLife

Flash
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P elo segundo ano consecutivo, 

a Icatu Capitalização foi elei-
ta a Empresa de Capitalização do 
ano, reforçando a importância da 
sua presença no cenário empre-
sarial nacional. Com mais de oito 
milhões de títulos de capitalização 
vendidos, a Icatu utiliza diversos 
canais de distribuição parceiros 
como corretores, bancos, lojas de 
varejo, supermercados, farmácias, 
entre outros, dando assim maior 
acessibilidade aos seus mais de 
130 produtos. “Essa gama de dife-
rentes parceiros de distribuição e 
extenso portfólio de produtos aju-
da na nossa capacidade de inovar 
e de se adaptar às novas realida-
des”, afirma Gustavo Rosa,  dire-
tor de Produtos de Capitalização 
da Icatu Capitalização. Em 2015, 
a empresa concluiu dois projetos 
importantes: o Sorteio Fácil, pro-
duto de incentivo para promoções 
comerciais, e outro visando apri-
morar o Fiador Fácil.

Além dos investimentos, ape-
sar da crise, a empresa faturou, 
até julho deste ano, 5% a mais em 
relação ao mesmo período do ano 
passado, bem como viu suas reser-
vas crescerem 15%, se comparado 
a 2014, enquanto a indústria cres-
ceu 8,4%. “A partir do segundo se-
mestre, percebemos um ligeiro im-
pacto na curva de persistência dos 
nossos produtos de capitalização 
clássica, mas nada que atrapalhe o 
nosso desempenho. Na modalida-
de de incentivo, estamos acima da 
meta para 2015 e o nosso Produto 
Fiador Fácil, mesmo com o esfria-

mento do mercado imobiliário, 
está em linha com o almejado”, 
explica Rosa.

A empresa, que atualmente é a 
primeira empresa de capitalização 
não ligada a conglomerados finan-
ceiros, segundo a Susep, também 
tem contribuído para disseminar 
a importância do setor como ins-
trumento de acúmulo de capital, 
garantidor de obrigações, incen-
tivador de consumo e gerador de 
recursos para entidades filantrópi-
cas. “Vejo 2016 como um bom ano 
para ensinar as pessoas a guarda-
rem dinheiro”, explica Rosa. 

Mesmo com o cenário econô-
mico desafiando empresas 

ao redor do globo, a Europ As-
sistance se destacou no ano e foi 
eleita a Empresa de Assistência 24 
horas. Isso porque a empresa en-
tendeu que a tecnologia é a alma 
do negócio e tem trabalhado para 
tornar o contato com o cliente 
100% digital. Prova disso foi o in-
vestimento de R$ 30 milhões para 
desenvolver novas ferramentas, 
como aplicativos e rastreadores. 
Em 2015, por exemplo, foram lan-
çados grandes empreendimentos, 
como a plataforma FSM, que inte-
gra via aplicativo clientes e pres-
tadores, além do Concierge Auto, 
que inclui um equipamento que se 
conecta ao computador de bordo 
do veículo. Este colhe informações 
como velocidade, aceleração, frea-
das bruscas, problemas mecânicos 
ou eletrônicos, e informa até mes-
mo eventuais colisões.

Como resultado do investi-
mento, não só em tecnologia como 

em produtos personalizados, as 
operações no Brasil cresceram 
rapidamente. Um exemplo desse 
cenário é que, em breve, a empre-
sa será uma das novas moradoras 
de Alphaville, em São Paulo. Um 
moderno escritório abrigará o de-
senvolvimento das operações no 
país e o crescimento dos negócios. 
“Entre os 35 países em que a mul-
tinacional francesa opera, o Brasil 
vem ganhando destaque e investi-
mentos”, afirma o diretor da em-
presa, José Luís da Silva.

Hoje, a Europ Assistance dis-
põe de cerca de 250 serviços de 
assistência e conveniência em 
seu portfólio, oferecidos para 60 
clientes corporativos e, por meio 
deles, para 17 milhões de brasi-
leiros. Para 2016, as perspectivas 
são positivas, especialmente pelo 
aumento da demanda da assistên-
cia residencial, que teve um cresci-
mento de 41% em solicitações de 
serviços no primeiro semestre de 
2015 em relação ao mesmo perío-
do do ano passado.

Empresa de Capitalização
Icatu Capitalização

Empresa de Assistência 24 horas
Europ Assistance

O presidente do CVG-RJ, Marcello Hollanda, e o seu diretor tesoureiro, 
Wellington Costa, entregam a premiação a Gustavo Figueira Rosa, diretor 

de produtos de capitalização da Icatu Capitalização

José Luís da Silva, diretor comercial da Europ Assistance, recebe o troféu 
entregue por Ronaldo Siqueira (presidente comissão fiscal CVG-RJ), Armando 
Alcoforado (conselheiro CVG-RJ) e Marcello Hollanda (presidente CVG-RJ)

“Ganhar esse 
prêmio de uma 

instituição de 
grande tradição 

como o CVG-
RJ mostra o 

reconhecimento 
de que o nosso 

trabalho está 
fazendo a 

diferença”. 
Gustavo Rosa, 

diretor de 
produtos de 
capitalização 

da Icatu 
Capitalização

‘

“Nestes 49 
anos, o CVG-RJ 

promoveu 
cursos, 

palestras, 
eventos, 

convênios 
e forneceu 

informações que 
promoveram o 

desenvolvimento 
dos seguros 

para muito 
além”. José Luís 
da Silva, diretor 

comercial da 
Europ Assistance

‘
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As oportunidades criadas 
pela utilização da tecnolo-

gia nos processos foram levadas 
a sério pela Porto Seguro, o que 
rendeu à seguradora o prêmio 
de Destaque em Tecnologia do 
ano.  Com mais de oito milhões 
de clientes distribuídos em uma 
gama diversificada de produtos 
de seguro, serviços financeiros 
e outros, a seguradora conside-
ra fundamental a utilização de 
meios tecnológicos no setor de 
seguros. “A tecnologia nos apro-
xima de todos os nossos públicos 
- funcionários, parceiros, corre-
tores e clientes. Além disso, nos 
permite oferecer mais praticida-
de na interação e atendimento às 
solicitações dos clientes”, explica 
Rivaldo Leite, diretor geral da 
Porto Seguro.

No leque de oportunidades 
de negócio geradas pelo uso 

de ferramentas tecnológicas, a 
Porto Seguro tem conseguido 
facilitar o dia a dia dos clientes. 
Como exemplo, a seguradora 
apresenta os aplicativos Porto 
Seguro Auto, Vá de Táxi, Porto 
Seguro Saúde Odonto, entre ou-
tros, que ampliam a interação 
com os segurados e dão ainda 
mais dinamismo às operações. 

Considerada uma das grandes 

seguradoras brasileiras, a Porto 
Seguro trabalha constantemente 
para reforçar sua presença nacio-
nal e, nesse ponto, a tecnologia é 
fundamental. “Ela (tecnologia) 
nos aproxima muito de nossos 
públicos, dinamizando os canais 
de comunicação com eles e nos 
ajudando a reforçar nosso com-
promisso de excelência no atendi-
mento”, afirma Rivaldo. 

Seguradora Destaque em Tecnologia
Porto Seguro

‘“É muito 
gratificante 
para a Porto 
Seguro ser 
reconhecida com 
a premiação 
do CVG-RJ. 
Receber 
este prêmio 
significa ter 
nosso esforço 
e trabalho 
reconhecidos”.
Rivaldo Leite, 
diretor geral da 
Porto Seguro

Dilmo Bantim Moreira (presidente CVG-SP) e Marcello Hollanda 
(presidente CVG-RJ) fazem a entrega do Oscar a Rivaldo Leite, diretor 

geral da Porto Seguro (C)

Flash
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Uma prateleira com produtos 

inovadores e uma cartei-
ra fiel de clientes. Dessa forma, 
a Delphos se consolida como a 
Prestadora Destaque em TI do 
ano e reforça sua atuação como 
tradicional empresa do setor que 
oferece soluções customizadas e 
personalizadas, potencializando 
seu rol de abrangência.

 Um dos segredos do sucesso 
da empresa é o fato de encarar a 
tecnologia não só como uma con-
tribuição para o desenvolvimen-
to do setor, mas sim como um 
componente indispensável para 
o mercado de seguros. “Ela gera 
rapidez na comunicação, aproxi-
ma os players da cadeia de negó-
cios, melhora os níveis de contro-
le e permite análises muito mais 
assertivas para tomada de deci-
sões por meio de mecanismos de 
controle”, afirma a diretora da 
Delphos, Elisabete Prado.

 Encurtar distâncias, aumentar 
a produtividade, gerar competiti-
vidade e maximizar resultados. 
Esses são alguns dos objetivos 
dos produtos da Delphos, en-
tre os quais destacam-se o HAB 
– Sistema de Gestão do Seguro 
Habitacional, SIGAJ – Sistema 
de Gestão de Ações Judiciais, 

SisMASS – Sistema de Gestão de 
Seguros Massificados, o recém 
lançado Portal DPS, que possibi-
lita a declaração pessoal de saú-
de, entre outros. “Todos eles são 
fundamentais como soluções tec-
nológicas para suporte aos nossos 
próprios negócios”, explica a exe-
cutiva da Delphos.

Prestadora Destaque em TI
Delphos

“ O CVG é uma 
instituição 

muito séria 
que goza 

do prestígio 
do mercado 
segurador, 
justamente 

em razão de 
sua conduta 
ilibada, sem 

favoritismos ou 
discriminação”.

Elisabete 
Prado, diretora 
comercial e de 

marketing da 
Delphos

‘
Elisabete Prado, diretora comercial e de marketing da Delphos, acompanhada 
de Sergio Delecrode, gerente de desenvolvimento, Alexandre Muniz, diretor 
de TI e José Agnaldo, gerente de sistemas da Delphos, recebe o troféu de José 
Adalberto Ferrara, presidente da Tokio Marine, e do presidente do CVG-RJ

Flash
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Eleita a Profissional de Se-

guros de Vida do ano, a 
gerente da Chubb Seguros, Jac-
queline Sorensen, não tem dúvi-
das em relação aos seus desafios 
como profissional de seguros: 
conquistar e reter clientes num 
mercado competitivo e volátil. 
Essa missão já está no sangue da 
executiva e é conhecida por ela 
desde 1993, quando começou 
sua carreira na Previsão Cor-
retora, onde atuou por quatro 
anos na área comercial de ramos 
elementares. “Quando fizeram 
o convite para trabalhar na área 
técnica de seguros, não tive dú-
vidas em aceitá-lo”, afirma.

Ao fim da primeira oportu-
nidade de emprego, Jacqueline 
aceitou o convite da Generali Se-
guros para atuar na área técnica 

de seguros de pessoas, onde che-
gou até o cargo de coordenação. 
Ainda dentro da Generali, a exe-
cutiva assumiu a área comercial 
de benefícios do Rio de Janeiro, 
onde atuou até o fim de 2009, 
saindo a convite da MetLife para 
trabalhar na área comercial de be-
nefícios. A curta carreira na ame-
ricana, até 2010, foi interrompida 

pelo convite da Chubb, onde atua 
hoje como gerente comercial de 
Seguros de Vida em Grupo e Aci-
dentes Pessoais, sendo responsá-
vel pelas regiões do Rio de Janei-
ro e Nordeste. “Torço para que o 
mercado de seguros, assim como 
a Chubb, continue oferecendo 
oportunidades e valorizando o 
profissional”, lembra.

Profissional de Seguros de Vida
Jacqueline Sorensen [Chubb Seguros]

Profissional de Seguro Saúde
Marcio Coriolano [Bradesco Saúde]

A vasta experiência no mercado 
de seguros fez de Marcio Serôa 

de Araújo Coriolano um dos profis-
sionais mais reconhecidos do setor 
de saúde brasileiro. Eleito o Profis-
sional de Seguro Saúde do ano, o 
executivo é presidente da Bradesco 
Saúde e Mediservice desde 2010, 
além de presidente da Federação 
Nacional de Saúde Suplementar 
(FenaSaúde), ligada à CNseg, da 
qual é também vice-presidente. 
À frente de entidades de peso da 
indústria nacional de seguros, o 
executivo enumera seus principais 
desafios. “Manter o foco, sempre es-
tar atualizado, superar expectativas, 
ser sempre perseverante, ainda que, 
no percurso, tenhamos que fazer 
sacrifícios, abdicando de muitas coi-
sas para que haja um cumprimento 
de todos os compromissos que a 
profissão impõe”, afirma.

Quem olha para o executivo 
hoje, talvez não imagine o longo 
caminho trilhado. O início de sua 
carreira no mercado de seguros foi 
em 1993, quando foi Secretário-Ge-
ral da Superintendência de Seguros 

Privados (Susep), autarquia vincu-
lada ao Ministério da Fazenda. Lá, 
foi responsável pela implementa-
ção das decisões do Conselho Dire-
tor nas áreas de regulação do mer-
cado, entre outras funções de peso. 
Não esquecendo seu passado, o 
executivo traça muitas metas para 
o futuro. “Hoje, minha perspectiva 
para os próximos anos é de sempre 
manter a empresa em posições de 
destaque e o mercado segurador 
em evidência, que é o maior obje-
tivo”, ressalta.

No Grupo Bradesco Seguros 
desde 1997, Coriolano é bacha-
rel em Ciências Econômicas pela 
Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro – PUC/RJ, e 
pós-graduado em engenharia de 
produção, com especialização em 
planejamento, pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 
Representante na Câmara de Saú-
de Suplementar, órgão consultivo 
da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), Coriolano 
também é membro titular do Con-
selho Diretor do IESS – Instituto de 
Estudos em Saúde Suplementar e 
membro do Conselho Institucional 
da Academia Nacional de Seguros 
e Previdência. O executivo atua 
ainda como membro titular dos 
Conselhos de Administração de di-
versas empresas. 

“O CVG teve 
uma participação 

determinante 
na definição 

da minha 
carreira. Minha 
especialização 

iniciou-se com a 
oportunidade de 

fazer um curso 
básico de seguro 

de vida através 
da instituição”.

Jacqueline 
Sorensen, 

gerente comercial 
de seguros de 
vida em grupo 

e acidentes 
pessoais da 

Chubb Seguros

‘

“Por meio 
deste prêmio, 

posso ver 
que nossos 

esforços (meu 
e do time de 

colaboradores 
que atuam 

comigo) estão 
resultando nos 

objetivos que 
almejamos 
e que ainda 

pretendemos 
superar”. 

Márcio 
Coriolano, 
presidente 

da Bradesco 
Saúde

‘
Marcio Coriolano, presidente da Bradesco Saúde, recebe o Oscar do 

Seguro de Marcello Hollanda (presidente CVG-RJ) 
e Drª Regina Coeli (médica)

Jacqueline Sorensen, gerente comercial de seguros de vida em grupo e acidentes pessoais 
da Chubb, recebe o seu troféu entregue por Antonio Santa Catarina (presidente CVG-ES), 

Danilo Sobreira (conselheiro CVG-RJ) e Marcello Hollanda (presidente CVG-RJ)
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Profissional de Saúde Dental
Fábio Maia [Amil Saúde]

Há 28 anos, quando iniciava 
sua carreira no mercado de 

seguros, no ramo de seguros de 
vida em grupo, Fábio Maia já 
começava a trilhar um caminho 
de sucesso. Premiado nesta edi-
ção do Oscar do Seguro como 
Profissional de Saúde Dental, o 
executivo consolida sua atuação 
no Grupo Amil, empresa em que 
atua há 21 anos e onde hoje ocu-
pa o cargo de diretor comercial 
no Rio de Janeiro.

No comando de um time 
responsável pelas vendas dos 
planos médicos e odontológicos 
corporativos no Estado flumi-
nense, no Espírito Santo e em Mi-
nas Gerais, ele encara otimista o 
desafio de manter as operações a 
todo vapor mesmo diante do atu-
al momento econômico, em que 
a palavra de ordem é desacelera-
ção. “É justamente nesse momen-
to em que a nossa expertise em 
gestão de saúde e de benefícios 
faz toda a diferença. Mesmo em 

períodos difíceis, conseguimos 
manter a oferta de produtos de 
qualidade que caibam no orça-
mento das empresas”, afirma.

Para os próximos dez anos, 
o executivo já prevê boas 
oportunidades para o segmen-
to odontológico, com oportu-
nidade de ampliar o número 

de beneficiários, que hoje só 
somam 10% da população. 
No comando das operações 
da Amil, o executivo terá a 
missão de dar continuidade 
ao processo de consolidação e 
qualificação das operações de 
uma das maiores operadoras 
de planos de saúde do país. 

‘“O CVG é muito 
tradicional e 
representa o 
profissionalismo 
do mercado 
segurador há 
quase meio 
século. Ser 
reconhecido por 
uma entidade 
desse calibre 
nos dá a certeza 
de que estamos 
no caminho 
certo”.
Fábio Maia, 
diretor comercial 
da Amil Saúde

Fábio Maia, diretor comercial da Amil Saúde, recebeu o Oscar entregue por 
Marcello Hollanda e Isaque Farizel (presidente e diretor social CVG-RJ) e 

por Marcia Costantini (diretora região sudeste da ABRH)

Flash
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P romovido ao cargo de vice-

-presidente de Capitali-
zação da SulAmérica em maio 
deste ano, o executivo André 
Lauzana vê seu trabalho na com-
panhia, de três anos e meio, ser 
reconhecido com a entrega de 
uma nova função, novos desa-
fios e perspectivas. Eleito Profis-
sional de Capitalização do ano, 
o executivo, que atuava como 
diretor financeiro na companhia, 
terá agora a missão de comandar 
o time e as ações do segmento de 
capitalização de uma das maio-
res seguradoras do país.

Com ampla experiência no 
mercado segurador, Lauzana 
atuou por mais de 15 anos em 
posições de liderança e terá 
como desafio consolidar a inte-
gração das operações de capita-
lização, iniciada em 2013 com a 
compra da SulaCap. Além disso, 
o executivo terá em sua pauta 
de trabalhos a promoção da ex-

pansão dos negócios, levando 
em conta a sinergia com os de-
mais segmentos de atuação da 
SulAmérica.

Formado em Ciências Con-
tábeis pela Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ), 

Lauzana tem pós-graduação 
em Seguros pela IAG da Pon-
tifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e 
MBA Executivo pelo Instituto 
COPPEAD de Administração 
da UFRJ. 

Profissional de Capitalização
André Lauzana [SulAmérica]

“Esta 
premiação e o 
engajamento 

dos 
profissionais 

em torno 
do CVG-RJ 
refletem o 

sucesso de 
uma entidade 

que tem quase 
meio século 

de história 
e continua 

olhando para o 
futuro”. André 
Lauzana, vice-
presidente da 

SulAmérica

‘
André Lauzana, vice-presidente da SulAmérica, recebe a sua premiação, 

entregue por Marcello Hollanda, Carlos Ivo Gonçalves (presidente e vice-
presidente CVG-RJ) e Altair Santos (presidente SOSAI)

Flash
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Os mais de 35 mil clientes da 
Segna têm muito que se or-

gulhar. Eleita a Corretora de Se-
guros de Vida do ano, a empresa 
está investindo esforços na comu-
nicação para qualificar ainda mais 
seus processos. Com atuação em 
mais de dez ramos, a Segna, que 
inicialmente estava focada no se-
guro de automóvel, um dos mais 
rentáveis no mercado segurador 
brasileiro, hoje já atua no segmen-
to de vida, que representa 35% de 
sua carteira de clientes.

A premiação do CVG-RJ chega 
no ano em que a Segna criou a hol-
ding A12, que iniciou as operações 
em abril devido a uma junção de 
onze corretoras de seguros nacio-
nais, como forma de ampliar a 
presença no mercado de seguros 
brasileiro. As iniciativas têm dado 
tão certo que a empresa encara o 
momento de incertezas econômi-
cas como uma oportunidade de 

expandir o seguro de vida e levar 
tranquilidade ao cliente.

Para o próximo ano, o sócio 
diretor da Segna, Silvio Guedes, 
afirma que as expectativas são 
ainda melhores. “Estamos oti-

mistas para 2016, ano em que a 
economia tende a melhorar. Os 
brasileiros estão cada vez mais 
preocupados com seus bens e 
essa cultura está aos poucos mu-
dando no país”, explica.

Corretora de Seguros de Vida
Segna Consultoria de Seguros

“A premiação 
do CVG-RJ 

traz ainda mais 
credibilidade 
e visibilidade 

para os clientes 
da corretora”.

Silvio Guedes, 
sócio diretor 

da Segna 
Consultoria de 

Seguros

‘
O presidente da Segna, Antonio Fernandes Sá (C) recebe o troféu da 
diretoria do CVG-RJ e do presidente do Clube dos Corretores do Rio 

de Janeiro, Jayme Torres (D)

Flash
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Flash

Por meio de parcerias com 
os corretores de seguros, a 

Admix reforça sua atuação no 
mercado brasileiro e se conso-
lida como a Corretora de Se-
guro Saúde do ano. Com mais 
de 2,5 milhões de vidas em sua 
carteira de clientes e mais de 
três mil clientes empresariais, 
a empresa investe, além do pla-
no de saúde, que é o principal 
produto da Admix, no seguro 
odontológico e nos benefícios 
do Programa de Alimentação 
do Trabalhador (PAT), uma 
iniciativa do Governo Federal 
que incentiva empresas a ofe-
recerem o benefício refeição e 
alimentação aos colaboradores. 
Hoje, a Admix, em parceria com 
a Alelo Benefícios, oferece um 
completo portfólio de produtos 
e serviços neste segmento, que 
tem grande potencial de cresci-
mento para os próximos anos.

Apesar da recessão econô-
mica, o momento traz grandes 

desafios para todos os setores 
da economia e, no caso do se-
tor de saúde, o diretor da Ad-
mix entende que estes são ain-
da maiores, especialmente pela 
elevada inflação médica nos 
últimos anos. Por isso, para 
expandir sua atuação no Bra-
sil, a empresa tem priorizado o 
Programa Corretor Parceiro, na 
busca por transformar relacio-
namentos em negócios.

“Acreditamos que a constituição 

d e 

alianças estratégicas potencializa 
as qualidades das empresas e faz 
com que alcancemos melhores 
resultados”, afirma o diretor da 
Admix, Carlos Renato Martins de 
Queiroz, ressaltando que a empre-
sa possui capacidade financeira, 
conhecimento técnico e tecnologia. 
“Isso proporciona aos corretores 
parceiros condições diferenciadas 
para incrementarem seus negó-
cios, sem investimento em estrutu-
ra própria”, lembra.

Corretora de Seguro Saúde
Admix

Carlos Renato Martins de Queiroz, diretor-executivo da 
Admix, é homenageado com o Oscar entregue por Leila Nogueira (vice-

presidente da comissão fiscal CVG-RJ) e Ernani da Silva Ribeiro (assessor 
da presidência CVG-RJ)

‘“A postura do 
CVG-RJ, ao 
longo destes 
quase 50 anos, 
possibilitou o 
fortalecimento 
do mercado de 
seguros no Rio 
de Janeiro”.
Carlos Renato 
Martins de 
Queiroz, 
diretor-
executivo da 
Admix
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C riada há mais de 50 anos com 
o objetivo de sustentar sua 

principal obra social: o Lar Fabia-
no de Cristo, a Capemisa Segura-
dora se diferencia pela sua história 
focada nos conceitos de seguran-
ça, felicidade e valorização do ser 
humano. Eleita o melhor Produto 
Vida do ano com o Bilhete Premi-
ável, a empresa já possui mais de 
dois milhões de clientes e aposta 
em produtos adequados às neces-
sidades de cada um deles.

Entre tantos produtos disponí-
veis no mercado de seguros, que 
tem em sua prateleira diversas 
opções inovadoras, o Bilhete Pre-
miável da Capemisa se diferencia 
por dar autonomia para que o 
corretor possa ofertá-lo nos di-
versos canais de relacionamento 
que ele possui com seu cliente. 
Por meio de um link gerado no 
simulador do produto, os corre-
tores abordam os clientes através 
de e-mail marketing, além de ter 
a possibilidade de comercializar 

em seu site pessoal e em sites de 
parceiros. “O produto foi estru-
turado e pensado a partir dos ar-
gumentos de vendas que nossos 
corretores usariam na abordagem 
com seus clientes”, afirma o dire-
tor presidente da Capemisa, Jorge 
de Souza Andrade.

Além do Bilhete Premiável, a 
Capemisa oferece 13 produtos e 19 
serviços aos seus clientes. Apesar 
da ampla gama de produtos, um 
dos focos de atuação da segura-
dora são os seguros voltados para 
as pequenas e médias empresas 

(PME), um dos públicos em ascen-
são nos últimos anos. Essas e ou-
tras estratégias fazem parte do pla-
no da seguradora para expandir 
ainda mais sua atuação no Brasil. 
“Somos uma seguradora nacional, 
com sucursais em quase todas as 
capitais do país. Temos desenvol-
vido um trabalho de interiorização 
nos últimos dois anos e procura-
mos atender não só os corretores 
que estão nos grandes centros, 
mas também aqueles do interior 
dos estados”, explica o presidente 
da Capemisa.

Produto Vida
Capemisa

Laerte Tavares, diretor comercial da Capemisa, recebe o troféu entregue 
por Enio Miraglia D’Silveira (secretário do conselho consultivo CVG-RJ), 

Aurélio Rodrigues (conselheiro CVG-RJ) e pelo presidente do CVG-RJ

‘“Com 49 anos 
de existência, 
o CVG-RJ 
assume posição 
de grande 
relevância 
no mercado 
segurador da 
região. É um 
privilégio poder 
participar de 
tão tradicional 
premiação e 
celebrar data tão 
importante para 
a instituição”.
Jorge de Souza 
Andrade, 
presidente da 
Capemisa

33



“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





O conhecimento não tem limites

www.funenseg.org.br | 0800 025 3322

Faça seu MBA com a melhor Escola de 
Negócios do mercado de seguros:

 ● atuante no setor há mais de 40 anos;

 ● com profundo conhecimento do mercado  
e de suas particularidades;

 ● com corpo docente formado por executivos do 
segmento. 

www.facebook.com/EscolaNacionaldeSeguros

twitter.com/escoladeseguros

CURSOS CONFIRMADOS 
PARA O 1º SEMESTRE DE 2016

 ■ MBA GESTÃO DE SEGUROS E RESSEGURO 

São Paulo | Campinas | Rio de Janeiro 
Belo Horizonte | Curitiba | Goiânia 
Porto Alegre | Salvador | Recife

 ■ MBA  GESTÃO DE RISCOS E SEGUROS
São Paulo | Rio de Janeiro | Curitiba 
Goiânia | Recife

 ■ MBA GESTÃO JURÍDICA DO SEGURO  
E RESSEGURO 
São Paulo

 ■ MBA DIREITO SECURITÁRIO 
Rio de Janeiro | Belo Horizonte 
Brasília | Porto Alegre

Ficou interessado em algum curso? 
Envie e-mail para: 
posgraduacao@funenseg.org.br 

Mais informações: 
www.funenseg.org.br/mbas
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