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ACESSE AGORA MESMO
www.maisicatu.com.br
Entre em contato com o seu gerente 
comercial e saiba mais.

Central de Relacionamento: 0800 285 3002

MAIS+ ICATU. 
TUDO O QUE VOCÊ 
PRECISA PARA 
VENDER MAIS ICATU.
O Mais Icatu é um conjunto de soluções que 

reúne todo o suporte necessário para o corretor 

ajudar os seus clientes a proteger o presente 

e a planejar o futuro. Aqui, você encontra cursos 

online, materiais de venda, ferramentas, 

programa de incentivo e muito mais.



Editorial

Após 15 meses de mandato, chegamos ao final deste ano de 2018 com 
um balanço de atividades extremamente positivo e com a consciên-

cia de que mais uma etapa foi concluída com êxito e o dever, cumprido. 
Começando pela retomada da programação intensiva de treinamentos 
e palestras que trouxeram para o centro dos debates temas da atualida-
de e indispensáveis para a capacitação dos profissionais do mercado de 
seguros, a diretoria do CVG-RJ concluiu a sua agenda anual premiando 
com o Oscar do Seguro aqueles que mais se destacaram nos anos de 
2017/2018.

Foi uma celebração maravilhosa, no icônico Museu do Amanhã - 
que acaba de receber o “Oscar dos Museus” em Londres. Em sua 42ª 
edição, a mais tradicional premiação do mercado de seguros, conhecida 
como “Oscar do Seguro”, contemplou 13 vencedores, entre personali-
dades e empresas do mercado segurador. Os sócios efetivos da institui-
ção foram os responsáveis pela indicação dos premiados, que passa-
ram, também, por avaliação da diretoria. Para a definição, o foco foi a 
contribuição concedida, nos últimos 12 meses, para o desenvolvimento 
do segmento de Pessoas e Benefícios.

Além dos grandes homenageados da noite, a festa contou com a 
presença de importantes lideranças do setor de seguros. Foi uma honra 
para a diretoria do CVG-RJ receber cada um deles para essa confrater-
nização, em que reconhecemos o importante trabalho realizado pelos 
profissionais do nosso segmento.

Terminamos o ano com as eleições para deputados estaduais e 
federais, senadores, governadores e presidente, realizadas com suces-
so e pautadas pela ordem, pela livre manifestação dos eleitores e pela 
consagração dos resultados revelados pelas urnas em todo Brasil. Tudo 
dentro da Lei e da normalidade, conforme estabelecido no regime de-
mocrático adotado em nosso país. 

Com essas duas celebrações, uma de cunho de valorização profis-
sional do mercado de Pessoas e Benefícios, e outra de reconhecimen-
to ao pleno exercício da cidadania, concluímos o ano de 2018 repletos 
de esperança em dias ainda melhores tanto para o mercado de seguros 
quanto para o nosso País.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos associados do 
CVG-RJ e às nossas sócias beneméritas pelo apoio que temos recebido, 
sem o qual não seria possível pôr em prática a nossa agenda de trabalho. 

Desejo a todos um Feliz Natal e um Ano Novo de renovação e fé no 
futuro do nosso mercado e da nossa Nação.

Esperança 
no futuro

Carlos Ivo de Jesus Gonçalves
Presidente do CVG-rJ
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Oscar do Seguro
do CVG-RJ

Balanço da gestão

Fenacor completa
50 anos

CVG-RJ homenageia 
a Aconseg-RJ pelos 
seus 20 anos - 
Clube participou da 
comemoração, no 
início de novembro, 
e também recebeu 
uma placa de 
reconhecimento 
pelo apoio à 
entidade

EM TEMPO
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OSCAR 
DO 
SEGURO 
REÚNE 
300 
PESSOAS

Foi no Museu do Amanhã, 
não por acaso, que aconte-

ceu a cerimônia Destaques do 
Ano 2017-2018 do CVG-RJ, na 
noite do dia 4 de outubro. O 
local, premiado com o “Oscar 
dos Museus” em Londres no 
último dia 28 de setembro, foi 
palco da premiação tradicio-
nalmente conhecida como “Os-
car do Seguro”, que agraciou, 
em sua 42ª edição, 13 empresas 
e profissionais do mercado de 
Seguros de Pessoas. O evento 
reuniu cerca de 300 pessoas.

O presidente do Clube, Car-
los Ivo Gonçalves, fez questão 
de dividir o palco, durante o 
seu discurso de abertura, com 
a sua diretoria, composta por 
Leila Nogueira (vice-presiden-
te), Alexandre Henry (diretor 
social), Delmar Pereira (dire-
tor financeiro) e Sonia Marra 
(assessora da presidência). Ele 
afirmou que a entidade pre-
tende iniciar uma nova fase de 
eventos técnicos, cada vez mais 
aprofundados e específicos, 
propiciando ao mercado dis-

Treze profissionais e empresas 
foram reconhecidos pela tradicional 

premiação, conhecida como Oscar do 
Seguro, em sua 42ª edição

cussões relevantes sobre o que o 
futuro reserva.

Quem declarou a cerimônia 
oficialmente aberta foi o conse-
lheiro Octávio Perissé, em nome 
de todos os ex-presidentes do 
CVG-RJ. E, responsável pelo ce-
rimonial, o assessor da presidên-
cia, Isaque Farizel, convidou, um 
a um, os homenageados a busca-
rem seus merecidos troféus.

O grande destaque entre as 
companhias da noite foi a Icatu 
Seguros, eleita Seguradora do 
Ano. “É uma honra, para mim, 
que estou há 35 anos no merca-
do, receber esse prêmio em nome 
da Icatu Seguros, que é líder em 
Vida e Previdência entre as se-
guradoras independentes e vem 
buscando oferecer sempre os 
melhores produtos e serviços aos 
seus corretores e clientes”, disse 
o diretor regional do Rio de Ja-
neiro, Ronaldo Marques.

 O Homem de Seguros do 
Ano, presidente do Conselho 
de Administração da Mongeral 
Aegon, Nilton Molina, há muito 
tempo defensor e entusiasta do 
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VEJA A LISTA 
COMPLETA DE 
PREMIADOS

Seguradora do Ano 
ICATU SEGUROS

Homem de Seguros do Ano
NILTON MOLINA, 

Presidente do Conselho de Administração 
da Mongeral Aegon

Mulher de Seguros do Ano
RAQUEL GIGLIO, 

Diretora Técnica e de Relacionamento com 
Clientes Saúde & Odonto da SulAmérica

Profissional de Vendas de Seguros 
de Pessoas do Ano

MARCOS KENJY KOBAYASHI, 
Superintendente Comercial Nacional Vida da 

Tokio Marine

Corretora de Saúde do Ano
D’OR CONSULTORIA DE SEGUROS 

E BENEFÍCIOS

Personalidade do Ano (Institucional)
JOAQUIM MENDANHA DE ATAÍDES, 

Superintendente da Susep

Instituição de Destaque do Ano 
IBRACOR

Empresa Destaque em Resseguro
IRB BRASIL RE

Produto Destaque em Seguro de Vida 
VIDA INDIVIDUAL DA SOMPO 

SEGUROS

Empresa Destaque de Assistência 24h
IKÊ ASSISTÊNCIA

Melhor Campanha de Marketing (Empresa) 
CONQUISTADORES DA PORTO SEGURO

Melhor Campanha de Produção (Empresa) 
“TALENTOS”, DA BRADESCO SEGUROS

Melhor Produto de Saúde Dental (Empresa)
PRIMA VIDA INDIVIDUAL

seguro de Vida, comemorou o 
momento em que recebeu o tro-
féu do CVG-RJ: “no ano passa-
do, pela primeira vez na história 
do mercado de seguros brasi-
leiro, Vida superou Auto. Essa 
é uma marca e, mais que isso, 
uma amostra do futuro. Posso 
apostar que, daqui a 10 ou 12 
anos, o maior benefício da pre-
vidência social será equivalente 
a um salário mínimo. As pesso-
as em sua longevidade não po-
derão se sustentar apenas com 
esse valor: terão que poupar 
durante a vida inteira”, avaliou. 
Para ele, finalmente, chegou a 
vez dos profissionais de Vida, e 
o mercado irá se reinventar para 
criar produtos mais amplos e 
com mais benefícios.

Já a Mulher de Seguros do 
Ano, a diretora técnica e de rela-
cionamento com clientes Saúde 
e Odonto da SulAmérica, Raquel 
Giglio, destacou a participação 
feminina na companhia: “Nos-
sa vice-presidência de Saúde e 
Odonto é composta por quatro 
executivos: dois homens e duas 

mulheres. Nos cargos de gestão 
dessa área, 61% são mulheres. 
E não porque são mulheres ou 
porque são homens, mas porque 
são as pessoas mais competen-
tes identificadas para estarem ali 
naquele momento”, ressaltou. À 
frente de uma equipe de 350 pro-
fissionais, ela elogiou o esforço 
de todos os colaboradores para o 
bom desempenho da seguradora.

A cerimônia de premiação 
dos Destaques do Ano contou, 
ainda, com a presença de lide-
ranças como Marcio Coriolano, 
presidente da CNseg; Solange 
Beatriz Palheiro Mendes, presi-
dente da FenaSaúde; Luiz Phi-
lipe Baeta Neves, presidente 
da Aconseg-RJ; Jayme Torres, 
presidente do Clube dos Cor-
retores de Seguros do Rio de 
Janeiro (CCS-RJ), acompanha-
do do diretor Amilcar Vianna; 
Osmar Bertacini, presidente da 
APTS; Antonio Santa Catarina, 
presidente do CVG-ES; Silas Ka-
sahaya, presidente do CVG-SP; e 
Marcia Simplicio, presidente do 
Sosai, entre outras.
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RJ Comercialização digital, con-
tato direto dos corretores 

com a presidência e classifica-
ção dos produtos em nichos, 
respaldados por grupos de 
atendimento especializados em 
cada um deles. São essas algu-
mas das realizações que leva-
ram a Icatu Seguros a receber o 
prêmio de Seguradora do Ano 
na cerimônia Destaques do 
Ano 2017-2018 do CVG-RJ. 

A avaliação é de Ronaldo 
Marques, que há quatro anos 
atua como diretor regional do 
Rio de Janeiro e, na noite de 4 de 
outubro, subiu ao palco do Mu-
seu do Amanhã para receber o 
prêmio em nome de sua equipe. 
Honrado pelo reconhecimento, 
o profissional comemorou os 
resultados da empresa: cresci-
mento de 8% a 10% ao ano, com 
20 mil novos clientes entre Vida, 
Previdência e Capitalização.

“A premiação é um reconheci-
mento a todo o trabalho que vie-
mos realizando. Nosso objetivo é 
levar aos clientes e corretores os 
melhores produtos disponíveis 
no mercado”, afirmou. Sem es-
conder o orgulho de quem já acu-
mula 35 anos no setor, Marques 
também revelou que parcerias 
com lojas de varejo, bancos e coo-
perativas fazem parte da estraté-
gia da Icatu Seguros.

Considerada uma das maiores 
seguradoras independentes do 
Brasil em Vida, Previdência e Ca-
pitalização, atualmente a empre-
sa conta com mais de 5 milhões 
de clientes e R$ 23 bilhões sob 
gestão. Na visão do diretor regio-
nal, a expectativa para o futuro 
continua positiva, pois a compa-
nhia mantém seus investimentos 
em novos produtos, gestão qua-
lificada e facilitação do acesso de 
investidores. O debate em torno 
da reforma da Previdência tam-
bém seria outro motivo para esse 
eventual crescimento.

 “O impulso da Previdência 
vai carregar o seguro de Vida, 
que é o próximo produto a ga-

nhar novo dimensionamento na 
sociedade brasileira. A popula-
ção começa a estar mais cons-
ciente do equilíbrio financeiro 
como um todo. Esse engajamen-
to também ecoa na preocupação 
de proteger e planejar. Buscamos 
propagar essa cultura e já vemos 
uma maior aceitação desse pro-
duto. Hoje, apenas 5% a 8% da 
população têm esse seguro”, ar-
gumentou.

Com o objetivo de se ade-
quar ao cenário de mudanças, 
Marques conta que a Icatu 
Seguros segue a todo vapor, 
não só desenvolvendo novos 
produtos e ferramentas, como 
buscando se antecipar às neces-
sidades de seus clientes e cor-
retores. Nesse sentido, a tecno-
logia figura como protagonista 
e a seguradora conta, inclusive, 
com um time focado em desen-
volvimento digital. 

Outro pilar no “colchão de 

sustentabilidade” desenvolvido 
pela empresa é a constante moti-
vação de seus profissionais. Um 
exemplo levantado por Marques 
é o Projeto Mobilidade, a partir 
do qual os corretores conseguem 
ter uma visão completa de suas 
carteiras, acompanhando o pa-
gamento dos clientes.

Segundo o representante da 
Icatu Seguros, há uma série de 
campanhas de vendas e pre-
miações ao longo do ano, e os 
corretores também são encora-
jados a trocar experiências di-
retamente com o presidente da 
companhia durante a viagem 
anual do Prêmio Antonio Car-
los de Almeida Braga. A maior 
interação entre todos, assim 
como uma gestão mais efetiva 
da equipe, foram impulsiona-
das pela mudança da filial do 
Rio de Janeiro para um novo 
escritório, mais bem localizado 
e próximo ao Centro da cidade.

Ronaldo Marques, diretor regional RJ da Icatu Seguros, recebe 
troféu de Octávio Perissé, conselheiro do CVG-RJ

SEGURADORA DO ANO

Icatu Seguros
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Assim como o CVG-RJ, a 
Superintendência de Segu-

ros Privados (Susep) está sem-
pre em busca de desenvolver o 
mercado segurador nacional. 
Sua gestão, aliás, é pautada por 
três grandes pilares: fomento 
à indústria; busca pela eficiên-
cia, com a desburocratização de 
processos internos e externos; e 
aperfeiçoamento do modelo de 
supervisão, sempre alinhado às 
melhores práticas nacionais e in-
ternacionais. 

Em reconhecimento a esse 
trabalho, o superintendente da 
autarquia, Joaquim Mendanha 
de Ataídes, foi escolhido a Per-
sonalidade Institucional do Ano 
na última cerimônia do “Oscar 
do Seguro”. O profissional não 
pôde estar presente para receber 
o troféu em mãos, mas gravou 
um vídeo no qual agradecia a 
homenagem e parabenizava o 
Clube pelos esforços para desen-
volver ainda mais os seguros de 
Pessoas no país.

Segundo Ataídes, a atuação 
da Susep é “pautada em mo-
delos de supervisão e de regu-
lação proativos, com o objetivo 
de se antecipar às necessidades 
do consumidor de seguros e do 
mercado supervisionado”. Além 
de monitorar tendências nacio-
nais e internacionais, a entidade 
elabora normativos, políticas e 
propostas legislativas para o se-
tor, visando a impactar a socie-
dade de forma geral.

Apenas em 2017, foram 14 re-
soluções aprovadas e, em 2018, 

cinco. Neste ano, o foco esteve 
na aprovação das resoluções 
CNSP 361 e CNSP 362. A primei-
ra prevê o Seguro Obrigatório 
de Responsabilidade Civil do 
Transporte Rodoviário – Carga 
(RCTR-C), enquanto a segunda 
discorre sobre o “limite de tábu-
as de risco em seguros de Pesso-
as e a operação das coberturas 
por morte e invalidez, em planos 
de Previdência complementar 
aberta”. 

Para o final deste ano e o iní-
cio de 2019, também já existem 
temas de atenção. Estão entre 
eles os seguros de garantia es-
tendida, atualmente em consulta 
pública, e de vida universal, que 
passa por uma análise junto à 
Receita Federal. Na agenda da 
Susep também constam o estí-
mulo ao desenvolvimento de 
novos produtos e um maior es-
paço para seguradoras de nichos 
específicos.

Titular da Susep enviou vídeo de agradecimento

PERSONALIDADE INSTITUCIONAL DO ANO 

Joaquim Mendanha de Ataídes

Combate ao mercado marginal
Não menos importante, outra grande frente de atuação é o combate a irregularidades no setor 

de seguros. Autora principal de 190 ações civis públicas contra entidades do mercado marginal, a 
superintendência informa que há em curso 200 processos administrativos para apuração de indícios 
de irregularidades.

“No final de 2017 foi criado um grupo de trabalho com objetivo específico de debater o mercado 
marginal em toda sua abrangência”, explicam. Neste ano aconteceu a primeira reunião desse grupo, 
que passou a encaminhar ao Ministério Público Federal a relação de entidades que estão operando 
sem a autorização do Estado.
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RJ O currículo de Nilton Molina 
lhe rende muitos elogios.

São mais de 50 anos dedicados 
ao setor de seguros, nos quais 
colecionou conquistas como a 
cofundação da Icatu Seguros e 
da Bradesco Vida e Previdência. 
Hoje, é presidente do Instituto de 
Longevidade Mongeral Aegon 
e também do Conselho de Ad-
ministração da Mongeral Aegon 
Seguros e Previdência. Em um 
agradecimento do mercado a tan-
ta dedicação, no dia 4 de outubro 
o Museu do Amanhã aplaudiu de 
pé enquanto ele recebia o prêmio 
de Homem de Seguros do Ano. 

Administrador de formação 
e entusiasta do seguro de Vida 
por vocação, Molina comemorou 
o fato de que, em 2017, a moda-
lidade superou o Auto pela pri-
meira vez na história do mercado 
nacional. “Essa é uma marca e, 
mais que isso, uma amostra do 
futuro”, disse, avaliando que o 
mercado precisa se reinventar 
para criar produtos mais amplos 
e com maiores benefícios. Outra 
mudança que já bate à porta dos 
brasileiros é o crescimento na ex-
pectativa de vida, comprovado a 
cada nova projeção do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE).

“A longevidade é uma ques-
tão do presente. As pessoas deve-
rão trabalhar cada vez por mais 
tempo e, consequentemente, se 
planejar financeiramente para 
uma vida cada vez mais longe-
va. Nesse cenário, o segmento 
de seguros de Pessoas deverá 
oferecer soluções mais modernas 
e aderentes às novas demandas 
e necessidades da população”, 
argumentou. Para Molina, esse 
é um desafio não apenas para as 
seguradoras, mas, também, para 
o regulador. 

Embora acredite que a pre-
miação venha do conjunto de sua 
carreira, o tema faz parte da sua 
rotina no Instituto de Longevida-
de Mongeral Aegon e, sem dúvi-
das, foi desse campo que vieram 

as mais recentes contribuições do 
profissional para o setor de segu-
ros. “O nosso trabalho através do 
Instituto tem fomentado essa dis-
cussão, que é fundamental nos 
dias de hoje e para o futuro do 
nosso país”, reconheceu. 

Sempre pensando no longo 
prazo, Molina também estuda 
modelos alternativos de pre-
vidência social, visando à sus-
tentabilidade desse sistema. O 
assunto, aliás, tem sido pauta 
frequente nos veículos de mídia 
e avanços em uma possível refor-
ma do modelo vigente prometem 
impactos significativos nos segu-
ros de Vida. Independentemente 
do caminho a se seguir, o pro-

fissional defende a importância 
de iniciativas que promovam o 
desenvolvimento do setor, “prin-
cipalmente em um país onde não 
há a cultura do planejamento fa-
miliar”. 

“O CVG-RJ certamente é pilar 
importante para o fomento do 
mercado segurador no estado”, 
avaliou Molina, destacando a 
satisfação de ser premiado pelo 
seu trabalho. “Eu, em particular, 
já passei dos 80 anos e, mesmo 
assim, me mantenho ativo e de-
dicado ao desenvolvimento da 
Mongeral Aegon e do setor. Acre-
dito que esta premiação também 
possa ser uma inspiração para 
outros colegas”, finalizou.

Carlos Ivo Gonçalves, presidente do CVG-RJ; o 
homenageado Nilton Molina; Marcio Coriolano, presidente 
da CNseg; e Leila Nogueira, vice-presidente do CVG-RJ

HOMEM DE SEGUROS DO ANO

Nilton Molina
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Não há dúvidas de que, assim 
como na maioria dos países, 

o Brasil ainda tem um longo ca-
minho a percorrer quando o as-
sunto é igualdade de gênero no 
campo profissional. Ponto fora 
da curva, a SulAmérica Seguros 
se orgulha da significativa par-
ticipação feminina em todas as 
áreas da companhia. Na vice-
-presidência de Saúde e Odonto, 
por exemplo, há quatro execu-
tivos: dois homens e duas mu-
lheres. Elas também respondem 
por 61% dos cargos de gestão do 
departamento. 

“E não porque são mulhe-
res ou porque são homens, mas 
porque são as pessoas mais 
competentes para estarem ali 
naquele momento”, ressaltou 
Raquel Giglio, diretora técnica e 
de relacionamento com os clien-
tes Saúde e Odonto desde 2015. 
Ela recebeu o prêmio Mulher de 
Seguros do Ano, oferecido pelo 
CVG-RJ em cerimônia no Mu-
seu do Amanhã. 

Giglio agradeceu a homena-
gem e estendeu o reconhecimen-
to a toda a equipe. “Ainda que 
em período de crise, a SulAmé-
rica vem apresentando um cres-
cimento na casa dos oito pontos 
percentuais, sem indicadores de 
que isso vá mudar. Mas esse tra-
balho não é feito por uma pessoa, 
é feito por um time de quase 6 
mil funcionários”, argumentou.

Em seu tempo à frente do de-
partamento, a equipe de Giglio 
cresceu, e hoje conta com quase 

350 profissionais. Para ela, se 
cada um deles não tivesse de-
sempenhado suas tarefas diárias 
com perfeccionismo, certamente 
o troféu do “Oscar do Seguro” 
não estaria em suas mãos. 

“É com grande honra que rece-
bo este reconhecimento do CVG-
-RJ, entidade que contribui para 
o fortalecimento do mercado se-
gurador. É um sinal de que meu 
trabalho pela excelência e susten-

tabilidade no relacionamento com 
clientes e corretores da maior car-
teira da SulAmérica está no cami-
nho certo”, completou.

A profissional ainda que-
brou o protocolo da cerimô-
nia e, em seu discurso, fez um 
agradecimento especial a So-
lange Zaquem, diretora da Re-
gional Rio de Janeiro e Espírito 
Santo da SulAmérica, que esta-
va na plateia. 

Solange Beatriz Palheiro Mendes, presidente da 
FenaSaúde, entrega o Oscar do Seguro a Raquel Giglio

MULHER DE SEGUROS DO ANO 

Raquel Giglio

De olho no futuro
Com 120 anos de história, a SulAmérica conta com mais de 7 milhões de clientes em sua carteira 

de produtos. Nos últimos tempos, a empresa tem investido no relacionamento com cada um deles, 
priorizando uma experiência de excelência. “Minha atuação tem sido orientada por uma visão de 
inovação e gestão integrada de saúde, com foco no beneficiário”, explicou Giglio. 

Segundo ela, a estratégia está em linha com as demandas do mercado segurador, responsável por 
uma significativa fatia do PIB brasileiro. A executiva ainda acrescentou que, cada vez mais, os consu-
midores buscam soluções customizadas e conectadas.

“O nosso grande diferencial é que a gente não tem uma área comercial. A SulAmérica é uma em-
presa 100% comercial. O atual vice-presidente, André Lauzana, sabe que tem 6 mil comerciais com ele. 
Eu sou uma delas e estou à disposição”, disse Giglio ao finalizar o seu discurso, em meio a aplausos.
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RJ Marcos Kobayashi atua no 
mercado segurador há 

nada menos que 34 anos. Em-
bora leve no currículo a experi-
ência de diferentes empresas e 
modelos de negócio, em 2017 ele 
acompanhou algo inédito para o 
setor no Brasil: a superação da 
categoria Auto pelos seguros de 
Vida, ainda vistos como muito 
promissores pelos profissionais 
da área. 

Foi com esse contexto que, 
na posição de Superintenden-
te Comercial Nacional Vida da 
Tokio Marine, Kobayashi rece-
beu o troféu de Profissional de 
Vendas de Seguros de Pessoas, 
durante a cerimônia Destaques 
do Ano 2017-2018 do CVG-RJ. 
Na sua avaliação, o reconheci-
mento reflete o excelente tra-
balho dos gerentes comerciais 
da empresa e o apoio das su-
cursais à comercialização desse 
produto. 

“É uma grande honra rece-
ber esse prêmio tão importante 
para o nosso setor. Divido essa 
homenagem com toda a equipe 
e quero agradecer especialmen-
te a Sérgio Brito, Diretor Comer-
cial Varejo RJ/ES, e aos gerentes 
Maria Cristina Régis, Marcio 
Esteves e Lucinei Cortez pela 
parceria e pelo apoio regional”, 
afirmou o profissional.

Kobayashi, que também é 
diretor de Relações com Mer-
cado do CVG-SP, assumiu a 
Superintendência da Tokio 

Marine em 2014, iniciando 
um trabalho de divulgação da 
marca e expansão comercial 
do produto.

Marcos Kobayashi e Luiz Philipe Baeta Neves, presidente 
da Aconseg-RJ

PROFISSIONAL DE VENDAS DE SEGUROS DE PESSOAS

Marcos Kobayashi

Os destaques da Tokio Marine
Em abril de 2017, a empresa lançou no mercado o Seguro Vida Individual, com a previsão de arre-

cadar R$ 4 milhões no primeiro ano de comercialização. A aceitação entre corretores e clientes foi tão 
grande que o resultado chegou à casa dos R$ 10 milhões – mais do que o dobro do esperado para o 
período. 

O Tokio Marine Vida Individual é dividido em cinco produtos: Vida Mulher, Vida Homem, Vida 
Sênior, Acidentes Pessoais e AP Estagiário. Segundo explica Kobayashi, isso significa que esse seguro 
“tem coberturas específicas para homens, mulheres e público sênior, além de uma ampla gama de 
serviços oferecidos aos segurados”.

Outro dos destaques da companhia nos últimos tempos se relaciona com a tecnologia. A Tokio 
Marine foi a primeira seguradora brasileira a oferecer aos seus corretores, chamados de Parceiros de 
Negócios, a possibilidade de vender os produtos da carteira de Vida por meio de um aplicativo. 

A ideia, segundo o superintendente, é aumentar as vendas e reduzir o trabalho operacional. “Es-
tamos trabalhando continuamente para oferecer as melhores soluções em seguros de Pessoas, um 
mercado que tem um enorme potencial de crescimento no Brasil”, concluiu Kobayashi.



D’Or celebra 
conquista 
e projeta 
expansão

Nascida em 2015 visando ser uma das maiores corretoras do 
mercado, a D’Or Consultoria alcançou sua meta em pouco 
tempo. E a coroação desse grande trabalho veio recentemente, 
quando seu CEO, Bruno Blatt, subiu ao palco do Museu do 
Amanhã para receber o prêmio conquistado pela empresa, de 
melhor corretora de saúde 2018, no 42º Destaques do Ano, o 
“Oscar do Seguro”, evento promovido pelo Clube Vida em Grupo 
do Rio de Janeiro (CVG-RJ).

Para Bruno, o reconhecimento é a cereja do bolo de uma 
receita que deu certo: conhecimento de mercado, exper-
tise de seus diretores, dedicação dos colaboradores e o 
fundamental apoio do maior grupo hospitalar da América 
Latina. Exatamente por isso, para ele, o célere crescimen-
to da D’Or Consultoria não pode ser considerado nenhu-
ma surpresa. “Tudo aconteceu muito depressa, mas o 
planejamento traçado, o conhecimento de mercado e a 
qualidade de todo o nosso time, somados ao alicerce da 
Rede D’Or São Luiz, já nos davam a nítida noção do que 
estava por vir”, revela. 

Para se ter uma dimensão, a Rede D’Or São Luiz, hoje, soma 
38 hospitais espalhados por regiões estratégicas de todo o 
país, contemplando aproximadamente 6,6 mil leitos, 90 mil 
médicos credenciados e mais de 41 mil funcionários. Além 
disso, seis novos hospitais estão em construção e há 14 pro-
jetos de expansão. Por sua vez, a D’Or Consultoria, empresa 
do grupo, em pouco mais de três anos de mercado já admi- 
nistra mais de 1,5 milhão de vidas e está presente em São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia.

Cenário positivo, números expressivos, há espaço para cresci-
mento? Para Bruno Blatt, sim, e a amplificação de resultados 
pode vir a partir de uma fórmula que tem dado certo. “A ex-
pansão do canal de corretores de seguros, que hoje conta com 
60 parceiros, além do apoio das principais seguradoras e ope- 
radoras do mercado de saúde, que acreditaram na D’Or Consul-
toria e na credibilidade do grupo Rede D’Or São Luiz, são e con-
tinuarão sendo fundamentais nessa crescente”, explica o CEO.

Hoje, esses corretores parceiros contam com inovação 
tecnológica e suporte especializado nas mais diversas 
áreas da operação. Assim, conseguem vender mais, 
melhor e reduzir custos, potencializando resultados e 
atendendo empresas de todos os tamanhos sem neces-
sidade de estrutura própria. “Quem, hoje, não quer ter 
um significativo aumento de carteira aliado à diminuição 
de custo operacional?”, questiona Blatt. “E vem mais por 
aí, temos um projeto de aceleração de pequenas e médias 
corretoras que certamente trará resultados expressivos para 
as empresas selecionadas. Mas esse é um assunto para de-
pois”, finaliza.

“ A ampliação do canal de 
corretores, que hoje conta com  
60 parceiros, além do apoio  
das principais seguradoras  
e operadoras, foram e serão 
sempre fundamentais.”

Bruno Blatt  
CEO D’Or Consultoria

DOR_RevistaCVG_OscarDOR_210x280mm_002.indd   3 12/11/18   15:13
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RJ Os números do Instituto de 
Resseguros do Brasil (IRB 

Brasil RE) impressionam. Se-
gundo dados levantados em 
setembro de 2018, em apenas 
quatro anos, seu valor de merca-
do passou de R$ 2,7 bilhões a R$ 
20,4 bilhões. Isso levou o órgão, 
que já acumula quase 80 anos de 
atuação, a figurar entre as dez 
maiores companhias ressegura-
doras do mundo. 

No Brasil e na América Lati-
na, a empresa é  líder absoluta e 
chama a atenção por sua alta ca-
pacidade financeira e tecnológi-
ca. No último dia 4 de outubro, 
em reconhecimento aos resulta-
dos atingidos, seus dirigentes 
receberam o título de Empresa 
Destaque em Resseguro durante 
a premiação do CVG-RJ. 

“O ano de 2017 foi um marco 
para o instituto. Estamos, cada 
vez mais, investindo em inova-
ção e buscando sempre oferecer 
os melhores produtos e serviços 
aos nossos clientes. Seguimos 
liderando o mercado nacional, 
expandindo nossa atuação in-
ternacional de forma sólida e 
entregando resultados cada vez 
melhores aos nossos clientes e 
acionistas”, comemorou o pre-
sidente do IRB Brasil RE, José 
Carlos Cardoso.

Segundo no ranking de CEOs 
da respeitada Institutional In-
vestor, o profissional agradeceu 
o reconhecimento oferecido du-
rante a cerimônia no Museu do 
Amanhã. “Receber este prêmio 
nos enche de orgulho, seja pela 
qualidade dos profissionais que 
integram o CVG-RJ, seja pela re-
presentatividade do clube no se-
tor securitário, fato que aumenta 
ainda mais a nossa responsabi-
lidade em desenvolver ideias e 
novos produtos não só para o 
mercado brasileiro, mas também 
para todo mercado latino-ameri-
cano”, assegurou. 

Confiante da recuperação 
econômica do Brasil, Cardoso 
nutre boas expectativas para o 

futuro do setor de seguros e res-
seguros. “Mesmo em tempos de 
recessão, o mercado se mostrou 
resiliente e seguiu crescendo. 
Acredito que há muito por se fa-
zer em tempos de novos produ-
tos e coberturas de seguro. Isso 
deverá trazer uma nova etapa 
de crescimento, gerando empre-
gos e desenvolvimento sustentá-
vel ao nosso país”, completou.

Em seu discurso de agrade-
cimento ao troféu, o executivo 
também falou sobre a categoria 
Vida – que representava apenas 

3% do volume total de prêmios 
oferecidos quando chegou ao 
IRB Brasil RE e hoje, quatro anos 
depois, já responde por cerca de 
16%. Nesse sentido, Cardoso en-
xerga o CVG-RJ como um ator 
fundamental para a “dissemi-
nação da cultura do seguro de 
vida no Brasil, reunindo todos 
os players e fomentando debates 
relevantes”. De acordo com ele, 
o clube se firmou como uma re-
ferência para o mercado e deve 
continuar trabalhando com afin-
co para o seu desenvolvimento.

José Carlos Cardoso agradece ao CVG-RJ pelo 
reconhecimento

EMPRESA DESTAQUE EM RESSEGURO

IRB Brasil RE
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Orientar e promover as me-
lhores práticas do mercado 

de seguros nacional: é esse o 
objetivo do Instituto Brasileiro 
de Autorregulação do Mercado 
de Corretagem de Seguros, de 
Resseguros, de Capitalização e 
de Previdência Complementar 
Aberta (Ibracor), criado em 2012 
na condição de órgão auxiliar 
da Superintendência de Seguros 
Privados (Susep). 

Seu recente trabalho com o 
Recadastramento dos Corretores 
de Seguro ganhou destaque e, na 
noite de 4 de outubro, foi hora de 
colher os frutos. Durante a ceri-
mônia Destaques do Ano 2017-
2018 do CVG-RJ, seus dirigentes 
receberam o troféu na categoria 
Instituição de Destaque. 

O prêmio vem como um re-
conhecimento aos benefícios ad-
vindos de regularizar a situação 
de tantos profissionais. Em seus 
números mais recentes, o institu-
to divulgou que mais de 55 mil 
corretores apresentaram pedidos 
de recadastramento. Embora 
quase um quinto das solicitações 
tenha sido indeferido, mais de 
44 mil passaram não só a poder 
operar normalmente, como a so-
licitar suas carteiras de identida-
de profissionais. 

 “É uma sensação muito po-
sitiva e estimulante para que o 
Ibracor continue a evoluir e aten-
der, adequadamente, os anseios 
e as expectativas da categoria 
econômica dos corretores de se-
guros, resseguros, capitalização 
e previdência complementar 
aberta”, comemorou Gumercin-
do Rocha Filho, presidente do 
instituto, após receber o “Oscar 
do Seguro”. 

O advogado está desde de-
zembro de 2016 oficialmente à 
frente do Ibracor, que tem como 
mantenedores a Federação Na-
cional dos Corretores de Segu-
ros Privados e de Resseguros, 
de Capitalização, de Previdência 
Privada, das Empresas Correto-
ras de Seguros e de Resseguros 

(Fenacor) e os Sindicatos de Cor-
retores de Seguros a ela filiados. 

O representante da autorre-
guladora também parabenizou 
o Clube por sua solidez e pela 
interação entre seus associados, 
“com o propósito de estimular 
um mercado de seguros crescen-
te, sadio e muito concorrencial”. 
Já a respeito da premiação, ele 
não poupou elogios: “Gostaria 
de parabenizar o CVG-RJ pela 
brilhante iniciativa de promover, 
mais uma vez, a entrega do tro-

féu Destaque do Ano, que já se 
tornou tradicional no mercado 
de seguros”.

Por fim, no que se refere ao 
futuro do setor, Rocha Filho se 
mostrou bastante otimista. Para 
ele, pode-se esperar um mercado 
de seguros regulado, robusto e 
dinâmico. “Com transformações, 
especialmente na questão da dis-
tribuição por meio digital, além da 
experiência em lidar com clientes 
cada vez mais exigentes nas suas 
opções de coberturas”, concluiu. 

Osmar Bertacini, presidente da APTS, entrega troféu 
a Gumercindo Rocha Filho, presidente do Ibracor

INSTITUIÇÃO DE DESTAQUE

Ibracor
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RJ Os últimos anos não foram 
fáceis para a economia bra-

sileira, mas pode-se dizer que os 
seguros de Vida souberam surfar 
a maré de incertezas com maes-
tria. Em 2017, eles ultrapassaram 
a categoria de Auto pela primeira 
vez na história do Brasil. Segun-
do dados da Superintendência 
de Seguros Privados (Susep), o 
prêmio total do segmento avan-
çou 10,8%, frente aos 6,7% dos 
seguros para automóveis.

 Antes mesmo de tomar co-
nhecimento dos números ofi-
ciais, a Sompo Seguros percebeu 
um crescimento no interesse dos 
consumidores por essas solu-
ções e, partindo da estratégia de 
desenvolver produtos aderentes 
a diferentes perfis de segura-
dos, criou o Vida Individual. O 
lançamento deu tão certo que 
a empresa recebeu o “Oscar do 
Seguro” na categoria Produto 
Destaque Vida.

 “O produto conta com cober-
turas e serviços diferenciados, 
que fazem com que os segurados 
tenham a real percepção do que 
um seguro de Vida pode propi-
ciar”, explicou Edglei Monteiro, 
Diretor de Vida e Saúde da Som-
po Seguros. Em termos de cober-
turas, o Vida Individual e o Vida 
Top Mulher são bons exemplos. 
Seja no plano básico ou no esten-
dido, eles preveem o pagamento 
de indenização ao próprio se-
gurado, caso seja diagnosticada 
uma enfermidade pré-definida 
em contrato. 

Já no que se refere a servi-
ços, a experiência do Assistência 
Nutricional vem sendo bastante 
elogiada. Por meio dele, “o se-
gurado pode ter um programa 
personalizado de informações 
nutricionais, que inclui um pla-
nejamento alimentar segundo 
seus objetivos e orientações so-
bre alimentos e atividades físi-
cas”. O serviço Personal Fitness 
funciona de forma parecida, mas 
com o objetivo único de orientar 
sobre a realização de exercícios, 

incentivando sua prática cons-
ciente e adequando-a à rotina do 
segurado.

Entre 2017 e 2018, Monteiro 
assegura que as expectativas em 
relação ao produto foram cum-
pridas. O objetivo, de acordo com 
ele, era incrementar o portfólio e 
aumentar sua assertividade. As-
sim, alcançariam uma qualidade 
superior de atendimento e uma 
manutenção na rentabilidade da 
carteira.

“A sensação é de que esta-
mos no caminho certo. O seguro 
de Vida Individual também foi 
reconhecido num levantamento 
feito pela Associação Brasileira 
de Defesa do Consumidor. A 
entidade avaliou 25 apólices de 
oito companhias e nos conside-
rou a melhor em sua categoria. 

Ou seja, tivemos o reconheci-
mento da qualidade de nosso 
produto por uma associação 
de consumidores e, agora, pelo 
CVG-RJ, que reúne os profissio-
nais que mais conhecem sobre o 
setor no Rio de Janeiro”, come-
morou o dirigente.

Para ele, o duplo reconheci-
mento mostra que o produto não 
só atende a diferentes perfis de se-
gurados, como viabiliza negócios 
para os corretores de seguros. 

A motivação dos funcioná-
rios, aliás, é tema recorrente na 
Sompo. Pensando nisso, em 
junho deste ano, foi criado o 
Programa Ponto a Ponto, por 
meio do qual os corretores vão 
acumulando pontos que podem 
ser trocados por prêmios a cada 
venda na categoria Vida. 

Edglei Monteiro recebeu o prêmio de seu 
colega Alexandre Henry, diretor do CVG-RJ

PRODUTO DESTAQUE VIDA

Seguro de Vida Individual Sompo
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RJ “A chave do bom atendi-
mento está em estreitar 

laços de empatia com quem está 
do outro lado da linha. Ouvir, se 
colocar no lugar dessa pessoa e 
oferecer, naquele momento, um 
atendimento humanizado”. As 
palavras são de Marusia Gomez, 
presidente da Ikê Assistência, 
Empresa Destaque em Assis-
tência 24h na última premiação 
do “Oscar do Seguro”, oferecida 
pelo CVG-RJ. 

Para a executiva, o foco na 
experiência do cliente – a cha-
mada customer journey – se fir-
mou como o grande diferencial 
da marca, hoje também presente 
na Argentina, Colômbia e Méxi-
co. Do início do atendimento ao 
término do serviço, cada etapa é 
acompanhada meticulosamente. 
“Na Ikê, somos uma empresa de 
pessoas que atendem pessoas”, 
resumiu Gomez. 

Sem diminuir os benefícios 
da tecnologia, ela ainda ressal-
tou que um atendimento huma-
nizado chama a atenção no atual 
contexto de evoluções high tech. 
“Cada interação positiva que um 
cliente tem com o nosso atendi-
mento e a prestação dos nossos 
serviços é parte fundamental da 
nossa estratégia”, argumentou.

Honrada com o reconheci-
mento prestado pelo CVG-RJ, 
ela afirmou que o prêmio é “o 

resultado de um sonho coletivo 
de 350 colaboradores que bus-
cam, todos os dias, oferecer a 
melhor experiência para o clien-
te, no momento em que ele mais 
precisa”. 

Gomez ainda reconheceu a 
responsabilidade atribuída à 

assistência 24h. “Ela é a tangi-
bilização do serviço do seguro 
de forma positiva, sem a neces-
sidade de haver um sinistro, vi-
sando o conforto e comodidade 
dos clientes, e ajudando os cor-
retores na venda das apólices”, 
defendeu.

Marusia Gomez, presidente da Ikê Assistência, e o 
conselheiro do CVG-RJ Marcello Hollanda

EMPRESA DESTAQUE ASSISTÊNCIA 24H

Ikê Assistência

Olhar à frente
Não há dúvidas de que a estratégia da Ikê Assistência tem colhido bons resultados. Em 2017, a em-

presa cresceu 30%. No compilado deste ano até o mês de setembro, por sua vez, o avanço já se encontra 
na casa dos 17%. Quando questionada sobre projeções para o futuro, Gomez mantém o otimismo. 

Na sua visão, assim como os demais mercados, o nicho de assistência 24h promete sofrer grandes 
transformações graças a novas plataformas tecnológicas. A executiva aposta que as ferramentas irão 
acelerar a produtividade dos serviços, permitindo cada vez mais interação por parte dos usuários.

“Teremos o uso de ferramentas de omni channel cada vez mais disseminadas. Nesse cenário, inova-
ções tecnológicas serão capazes de oferecer ainda mais comodidade e segurança, garantindo uma boa 
experiência para o cliente, além da melhoria e padronização dos processos”, opinou, reforçando que o 
atendimento automatizado deve sempre trabalhar lado a lado com o humanizado.

“A tecnologia ajudará o agente do atendimento e/ou acionamento a receber dados mais precisos, de 
forma padronizada e completa. Com isso, o agente poderá se concentrar no caso que está acompanhan-
do e, certamente, sua tomada de decisão será mais precisa e rápida”, finalizou a presidente.
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Há cerca de 25 anos, a Porto Se-
guro lançou entre seus corre-

tores a campanha “Conquistado-
res”. Com o objetivo de reconhecer 
bons resultados e recompensá-los 
com prêmios, a empresa passou a 
acompanhar, a cada nova edição, 
uma escalada na adesão interna à 
iniciativa. No primeiro semestre 
de 2018, em especial, o programa 
registrou uma participação 58% 
maior do que no mesmo período 
do ano anterior.

“O fato de valorizar e presente-
ar os corretores que conscientizam 
a população sobre a importância 
de se ter seguros de Vida e Previ-
dência torna a campanha um des-
taque entre esses profissionais”, 
opinou Fernanda Pasquarelli, 
diretora de Vida, Previdência e 
Investimentos da Porto Seguro. 
A empresa recebeu o troféu de 
Melhor Campanha de Marketing 
2017/2018 pelo CVG-RJ, represen-
tada, na ocasião, por Anderson Al-
ves, gerente de sucursal da Porto 
Seguro, e Pedro Henrique Castro, 
da Comunicação de Vida e Previ-
dência da companhia. 

“Os corretores são os nossos 
parceiros. Com eles, conseguimos 
construir um mercado melhor 
e mais estruturado, entregando 
uma solução prática e completa 
aos clientes. Por isso, é uma hon-
ra sermos reconhecidos por uma 
campanha pela qual trabalhamos 
há 25 anos, sempre aprimoran-
do”, reforçou a diretora. De acor-

do com ela, a “Conquistadores” 
recebe uma média anual de mil 
novos corretores a cada ano.

Pasquarelli também elogiou 
o papel desempenhado pelo 
CVG-RJ para estimular e cons-
cientizar o crescimento do segu-
ro de Pessoas no Brasil. Na sua 
avaliação, com o mercado segu-

rador nacional em ascensão, as 
previsões para o futuro são po-
sitivas. “A população está bus-
cando diferentes soluções para 
proteger seus patrimônios e o 
setor está trabalhando para ofe-
recer os melhores produtos, cada 
vez mais personalizados ao seu 
perfil”, argumentou.

Os números da Porto Seguro
Fundada em 1945, a Porto Seguro é uma empresa nacional com mais de 35 mil corretores, res-

ponsáveis por cerca de 18 milhões de clientes em todo o Brasil. Além de atuar nos principais ramos 
de seguros patrimoniais e de pessoas, o grupo segurador conta com outras 28 empresas. Elas ofere-
cem ao mercado uma faixa de 50 produtos e serviços, que vão de consórcios a soluções financeiras 
ou de proteção e monitoramento. 

Recentemente, a empresa divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2018, destacando 
um crescimento significativo de rentabilidade e lucro líquido de R$ 335 milhões. Em comunicado, 
a Porto Seguro ressalta que a melhora de 6,2 pontos percentuais no índice combinado do período 
“culminou num aumento do resultado operacional de seguros em quatro vezes, superando a queda 
da taxa de juros, resultado da disciplina na recomposição de preços, do aprimoramento na subscri-
ção de riscos e do aumento da eficiência operacional”.

Fernanda 
Pasquarelli, 
diretora 
de Vida, 
Previdência e 
Investimentos 
da Porto 
Seguro

MELHOR CAMPANHA DE MARKETING

Conquistadores Porto Seguro

Pedro Henrique Castro, da Comunicação de Vida e Previdência, 
e Anderson Alves, gerente de sucursal da Porto Seguro, 
receberam o troféu de Silas Kasahaya, presidente do CVG-SP
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GrupoemVida

RJ Sem perder o foco no cliente, 
a Bradesco Seguros entende 

o protagonismo desempenha-
do pelo corretor na dinâmica do 
mercado. Afinal, é ele quem tem 
contato direto com o segurado 
e pode enriquecer a companhia 
com feedback sobre novas deman-
das. Ouvir é uma arte. Valorizar 
o trabalho desses profissionais, 
também. Com isso em mente, há 
mais de 15 anos a empresa criou 
a Campanha Talento de Seguros, 
premiada como melhor campa-
nha de produção na 42ª cerimônia 
Destaques do Ano do CVG-RJ.

Segundo explicou Leonardo 
Pereira Freitas, diretor executivo 
do Canal Mercado da Organiza-
ção de Vendas da Bradesco Se-
guros, o objetivo da ação é esti-
mular os corretores e assessorias 
cadastrados no Grupo Segurador 
a superar desafios, desenvolver 
habilidades e atingir os melhores 
resultados. “Contam ponto para 
a campanha todos os produtos 
comercializados nos ramos de 
Automóvel, Ramos Elementares 
(massificado e corporativo), Saú-
de, Dental, Vida, Previdência e 
cartões”, detalhou.

Sem esconder seu orgulho, 
Freitas também contou que, a 
cada ano, a competição vem 
crescendo e superando expec-
tativas. De acordo com ele, é 
essencial motivar os profissio-
nais a otimizarem suas vendas. 
“Para o grupo Bradesco Segu-
ros é muito gratificante ver esse 
projeto, que tem contribuído de 
forma tão positiva para nossos 
corretores, ser reconhecido por 
entidades com tanta importân-
cia para o setor de seguros”, 
agradeceu o dirigente.

Na sua visão, o CVG-RJ pos-
sui papel de suma importância 
na disseminação da cultura do 
seguro e na maior abrangência 
desse mercado na sociedade bra-
sileira. O objetivo, segundo ele, é 
“provocar nas pessoas a reflexão 
de que, a todo momento, preci-
samos da proteção do seguro”. 

Para estreitar esse contato com 
o cliente, uma das estratégias da 
Bradesco Seguros é apostar em 
ferramentas tecnológicas que 
deem agilidade aos processos de 
venda e de pós-venda.

“Os nossos núcleos de tec-
nologia estão cientes do quanto 
são importantes para o nosso 
Grupo, visto que cada vez mais 
a tecnologia e a inovação contri-
buem para mudar as relações no 
mercado de seguros, proporcio-
nando novas formas de se fazer 
negócio”, enfatizou Freitas. Por 
outro lado, ele defendeu que os 
corretores sempre contem com 
todo o apoio, suporte e treina-
mento necessários. Assim, con-

seguem se adaptar a quaisquer 
mudanças ou à implementação 
de novas ferramentas.

Para entender as necessida-
des de seus clientes, a Bradesco 
Seguros também rompeu com 
padrões e hoje procura escutar 
antes de propor novas ideias. 
“Os corretores trazem a expe-
riência no trato com clientes, 
favorecendo a criação de produ-
tos, benefícios e vantagens em 
sintonia com as expectativas do 
mercado. Passamos a fazer um 
trabalho ainda mais frequente 
de ouvir dos próprios clientes 
e corretores quais são as princi-
pais evoluções que demandam a 
nossa prioridade”, finalizou.

Leonardo 
Pereira 
Freitas, diretor 
executivo do 
Canal Mercado 
da Organização 
de Vendas 
do Grupo 
Bradesco 
Seguros

Carlos Ivo Gonçalves, presidente do CVG-RJ; Fabiana 
Resende, Diretora Executiva do Clube Pasi de Seguros; 
Thiago Machado de Sayão, gerente de Relacionamento 
regional da Bradesco Seguros; e Leila Nogueira, vice-
presidente do CVG-RJ

MELHOR CAMPANHA DE PRODUÇÃO

Talentos Bradesco Seguros
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Durante o 4º 
Fórum da Saúde 
Suplementar, 
realizado em 
outubro, no 
Rio de Janeiro, 
a Federação 
Nacional de Saúde 
Suplementar 
(FenaSaúde) 
apresentou 11 
medidas para o 
desenvolvimento 
do setor. Durante 
coletiva de 
imprensa, a 
presidente da 
federação, Solange 
Beatriz Palheiro 
Mendes, o diretor 
executivo, José 
Cechin, e o 
superintendente 
de Regulação, 
Sandro Leal 
contaram quais 
são as principais 
propostas da 
entidade para o 
próximo ano

11 Saúde Suplementar 
em 2019

MEDIDAS PARA
FORTALECER 

A

As propostas incluem:

1. Atenção Primária à Saúde (APS)
Baseado no livre acesso a especialistas, o mo-

delo atual de atenção à saúde é caro, ineficiente, 
gerador de desperdícios e não promove a saúde, 
operando apenas como meio de tratamento de do-
enças.  A FenaSaúde defende o modelo de Atenção 
Primária à Saúde (APS), cuja ideia principal é a de 
que o beneficiário passe a ser acompanhado por 
uma equipe multidisciplinar, liderada por um mé-
dico de família, que passará a ser responsável pela 
gestão da saúde dos beneficiários e, quando neces-
sário, encaminhará os pacientes ao atendimento 
especializado.

2. Regulação dos prestadores e fornecedores
O fundamento econômico para qualquer regu-

lação é a existência de falhas de mercado, típicas na 
Saúde Suplementar. A principal é, hoje, a assime-
tria de regulação entre os segmentos envolvidos: a 
regulação atinge apenas as operadoras, o que de-
sequilibra o poder negocial com prestadores (não 
regulados). É imperativo que a legislação atue para 
reduzir essa assimetria regulatória entre os setores.

3.  Novas regras de reajuste                                
dos planos individuais
A regulação de preços do setor de Saúde Suple-

mentar não foi capaz de conter os reajustes acima 
da inflação – que são reflexos do aumento de custos 
– e ainda ocasionou a redução na oferta de planos 
individuais no mercado. A atual regulação atacou 
apenas o sintoma, e  não a causa, que são os custos 
crescentes com a despesa assistencial.

A FenaSaúde propõe um modelo de reajuste ba-
seado em teto de preço que seria uma síntese entre 
a proposta feita pela ANS e o modelo de regula-
ção adotado em alguns estados norte-americanos 
para seguros de saúde, que permitem a variação de 
preços acima do patamar estabelecido pelo órgão 
regulador, desde que esses reajustes sejam justifi-
cados. 

4.  Regras para a incorporação                           
de novas tecnologias
A incorporação de tecnologias é uma das prin-

cipais causas do aumento de custos no setor, aqui 
e no mundo. A FenaSaúde propõe a realização de 
uma avaliação sistemática de tecnologias em saúde 
prévia à sua incorporação, considerando-se a eficá-
cia, o custo-efetividade e a capacidade orçamentá-
ria da população, além da disponibilidade das no-
vas tecnologias.

5. Combate às fraudes 
A FenaSaúde defende que um novo marco legal 

para o setor deva tratar detalhadamente dos casos 
de fraudes e abusos em contratos de prestação de 
serviços de saúde, vide a Máfia das Próteses. A prá-
tica abusiva e fraudulenta tem um custo elevado, 
ocasionando aumento nas mensalidades dos pla-
nos, o que reduz o acesso de consumidores ao siste-
ma de Saúde Suplementar.

A proposta da FenaSaúde é a de se tipificar como 
crime a prática de fraude contra o sistema de saúde. 
Dentre as ações, a elaboração de medida legislativa 
para vedar a obtenção de qualquer forma de lucro e 
vantagem financeira por profissionais de saúde em 
razão da comercialização, prescrição ou uso de dis-
positivos médicos. 
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Solange Beatriz Palheiro Mendes, 
presidente da FenaSaúde

‘
’

6. Mudança do modelo de remuneração 
O atual modelo de remuneração a prestadores de 

saúde é baseado no fee for service (pagamento por pro-
cedimentos realizados): não incentiva a melhoria da 
qualidade da assistência nem agrega valor à saúde das 
pessoas. O que se propõe é a divisão de riscos. Hoje, não 
há qualquer consequência financeira para os prestado-
res com relação aos resultados ou à qualidade do serviço 
oferecido, desencorajando o seu aprimoramento. 

Ao realizar um atendimento hospitalar, todos os 
custos associados à internação – inclusive aqueles 
resultantes da prestação de um mau serviço, impe-
rícia ou negligência – são assumidos pelas operado-
ras, o que gera aumento dos custos assistenciais e, 
por fim, impacta no aumento das mensalidades dos 
planos de saúde.

7.  Análise de Impacto Regulatório (AIR) 
É fundamental que seja instituída a Análise de Im-

pacto Regulatório (AIR) nos moldes previstos no Pro-
jeto de Lei 6.621/2016, a chamada Lei das Agências, 
em debate no Congresso Nacional. Esse projeto prevê 
a obrigação de se realizar AIR, a fim de subsidiar a 
tomada de decisão antes da publicação de uma nova 
norma regulatória. Definida de maneira sucinta, é 
uma metodologia voltada para avaliar os custos e be-
nefícios de uma determinada regra regulatória. Além 
disso, pode e deve ser feita para avaliar o resultado de 
normas já em vigor. 

8. Governança regulatória (Consu)
O Conselho de Saúde Suplementar (Consu) foi 

criado pela Lei 9.656/98 e aprimorado pela Medida 
Provisória 2.177/01. É um órgão colegiado integran-
te do Ministério da Saúde e tem como competências, 
entre outras, estabelecer e supervisionar a execução 
de políticas e diretrizes gerais do setor de Saúde Su-
plementar e supervisionar e acompanhar as ações e 
o funcionamento da ANS. É importante reforçar sua 
atuação para aperfeiçoar a política regulatória do se-

tor, direcionando seu foco ao aprimoramento da efici-
ência e qualidade do setor.

9. Hospitais públicos na rede credenciada
É possível pensar em iniciativas conjuntas entre os 

sistemas público e privado para reduzir o vazio assis-
tencial na área da saúde. O resultado seria o aumento 
da eficiência no uso dos recursos e da infraestrutura, 
por meio do compartilhamento de instalações e capa-
cidades para que um mesmo prestador de serviço de 
saúde possa atender tanto pacientes do SUS quanto 
pacientes da Saúde Suplementar.

Assim, o atendimento a beneficiários da Saúde Su-
plementar acrescentaria um importante componente 
financiador da remuneração dos profissionais de saú-
de e da modernização das próprias instalações hospi-
talares, que são comuns.

10. Previdência e Poupança vinculados à saúde
Com o aumento da longevidade da sociedade bra-

sileira, é preciso buscar fontes alternativas de financia-
mento, por isso, a FenaSaúde sugere planos de caráter 
acumulativo ou por capitalização como uma alternati-
va e complemento aos modelos atuais. Um plano pre-
videnciário estruturado em regime de capitalização, 
em contas individuais, voltado para o financiamento 
das despesas futuras do beneficiário com o plano de 
saúde. Isso irá auxiliar os idosos a arcarem com despe-
sas crescentes em saúde justamente na fase da vida em 
que sua renda diminui.

11. Mecanismos financeiros de regulação
A FenaSaúde acredita que as ferramentas de co-

participação e de franquia tornam o beneficiário um 
participante interessado e ativo na utilização dos ser-
viços de assistência à saúde, reduzindo desperdícios. 
O aperfeiçoamento da regulamentação dos mecanis-
mos financeiros de regulação encoraja a sua utilização 
e protege o consumidor ao estabelecer limites claros 
de exposição financeira.

“A FenaSaúde 
defende um 
novo marco 
legal para 

tratar casos 
de fraudes em 

contratos 
de prestação 
de serviços 
de saúde”

Solange Beatriz 
Palheiro Mendes, 
presidente da FenaSaúde
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MUDANÇAS  NO  MERCADOO

AIDA World 
Peggy Sharon

 A israelense 
Peggy Sharon 
foi eleita nova 
presidente da AIDA 
World, a Associação 
Internacional de 
Direito de Seguros, 
que representa 73 
países, incluindo 
o Brasil. Os 
integrantes da 
instituição fizeram 
a escolha durante 
Assembleia Geral 
realizada no XV 
Congresso Mundial 
da entidade, o 

AIDA Rio 2018, pela primeira vez realizado no país. 
Ela será a primeira presidente mulher da seção 

internacional da associação, com mandato vigente nos 
próximos quatro anos. “Agradeço pela confiança e conto 
com a colaboração de Jérôme Kullman, presidente anterior, 
para dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado 
pela AIDA World. Temos muito a inovar”, disse Sharon.

SulAmérica 
Ricardo Soares

A SulAmérica 
divulgou a 
chegada de 
Ricardo Soares ao 
corpo executivo 
da companhia, 
assumindo a 
Diretoria de 
Precificação, 
Produtos, 
Relacionamento 
com ANS e 
Projetos de Saúde 
e Odonto. Com 
formação em 

Engenharia Mecânica pela Unicamp e MBA pela Kellogg 
School of Management, Ricardo Soares acumula mais de 
20 anos de experiência corporativa, com passagens por 
empresas como Vale e Booz Allen& Hamilton.

Nos últimos seis anos, foi presidente da Brasil Senior 
Living, empresa especializada em cuidados de saúde pós-
agudos, especificamente moradia para idosos, home care, 
transição e paliativo oncológico, com mais de mil leitos na 
cidade de São Paulo. Paralelamente, atuou como gestor de 
portfólio de serviços de healthcare no Pátria Investimentos.

AMMS
Foi lançada, em outubro, em São Paulo, 

a AMMS (Associação das Mulheres do 
Mercado de Seguros), novo formato do Clube 
das Luluzinhas Executivas do Mercado de 
Seguros, que já existe há quase duas décadas. 
A vice-presidente da entidade, Simone Vizani, 
afirmou que a intenção é tornar a associação 
uma referência no desenvolvimento da 
mulher profissional. “O nosso objetivo é 
diminuir o número das profissionais na zona 
de achatamento e tornar as mulheres mais 
autoconfiantes para assumirem cargos de 
liderança, de modo que tenhamos um quadro 
igualitário nos cargos mais elevados, além da 
inclusão das mulheres e suas diversidades”, 
frisou. O encontro contou com a presença de 
vários profissionais que ocupam postos de 
comando em empresas do mercado segurador 
e ressegurador, além de risk managers de 
segurados, desde assistentes até CFOs e CEOs.
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Berkley 
Leandro Okita, José Marcelino e 
Eduardo Viegas 

 

Seguindo o direcionamento estratégico na busca do 
contínuo crescimento e fortalecimento dos negócios da 
companhia, a Berkley informa algumas importantes 
mudanças em sua estrutura organizacional que entraram em 
vigor no mês de setembro.

O executivo Eduardo Viegas deixa a função de diretor 
de Riscos Financeiros da Berkley e assume o cargo de vice-
presidente técnico operacional, sendo responsável pela 
gestão do portfólio dos produtos Transportes, Garantia, 
Riscos de Engenharia, RD Equipamentos, Acidentes 
Pessoais, Entretenimento, E&O, D&O, RCG, Fiança 
Locatícia, Gestão Técnica/Negócios e Sinistros.

O atual COO (Chief Operating Officer) da companhia, 
Leandro Okita, assume o cargo de vice-presidente executivo 
da Berkley e será responsável pelas áreas Financeiro, 
Contábil, Resseguro, Sinistros, Administrativo, Recursos 
Humanos, Jurídico, Tecnologia.

Segundo o presidente da Berkley, José Marcelino Risden, 
a nova estrutura operacional é resultado da evolução da 
companhia e do reconhecimento ao trabalho de Eduardo 
Viegas e Leandro Okita. “Essa reformulação visa a 
otimizar os nossos processos, utilizando o conhecimento 
e experiência dos dois executivos para reforçar e apoiar o 
trabalho dos demais colegas da equipe, sempre com vistas 
à melhoria dos nossos serviços, de forma a privilegiar os 
nossos parceiros de negócios”, ressalta.

MetLife 
Federico Acunã

A MetLife anuncia Federico Acunã para o cargo 
de CMO, Chief Marketing Officer, na América Latina. 
O executivo terá como desafio liderar e implementar 
um novo plano de marketing para a região, alinhado 
à estratégia de transformação global da companhia, 
cada vez mais pautada em pilares como simplificação 
e agilidade. Acuña irá liderar e gerir a estrutura de 
Marketing da América Latina a partir da sede da 
companhia, em Nova York. 

“As excelentes realizações alcançadas ao longo 
de sua carreira em diferentes países certificam sua 
capacidade em orientar as equipes de marketing 
da MetLife em toda região. Seu histórico comprova 
capacidade em projetar novas experiências aos clientes, 
criando mais valor para a companhia e estimulando 
a geração de novos negócios”, afirma Oscar Schmidt, 
presidente da MetLife Latin America. 

Acunã é graduado em Economia pela Universidade 
de San Andrés, na Argentina, e mestre em 
Administração de Empresas pela Columbia University. 
Antes de compor o time da MetLife, foi diretor global 
de Marketing de Produtos no Twitter. Atuou como 
vice-presidente de cartões de crédito pessoais na 
American Express e também ocupou diferentes cargos 
em marketing em companhias como Philip Morris e 
Unilever na América Latina e nos Estados Unidos.
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Um dos maiores 
investimentos da 

diretoria do 
CVG-RJ em 2018 

foi a criação 
de um rico 

cronograma de 
capacitação, 
coordenado 

pela assessora 
da presidência 
Sonia Marra, 
com foco no 

desenvolvimento 
profissional dos 
corretores de 
seguros. Além 
disso, o Clube 
realizou seus 
tradicionais 

eventos e o seu 
presidente, Carlos 

Ivo Gonçalves, 
marcou presença 

nos principais 
encontros do 

mercado. Confira 
o balanço desses 

dez meses O presidente do CVG-RJ, Carlos Ivo 
Gonçalves, a assessora da presidência, Sonia 
Marra, o coach do Instituto DNA, Sergio 
Montes, e sua sócia, Symone Perrone

DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL 

Segundo a master coach Carolina 
Augusto, da Cis Assessment, 
metas e objetivos claros, foco 
e persistência são os primeiros 
fatores a serem perseguidos por 
quem precisa de um “up” na 
carreira. O CVG-RJ reuniu, em 
janeiro, profissionais que desejam 
revolucionar suas carreiras e 
negócios para um bate-papo com a 
especialista. 

“Me sinto honrada em 
colaborar com esse trabalho tão 
importante quanto o do Clube”, 
agradeceu Carolina. O evento 
proporcionou troca de experiência 
e networking entre os participantes, 
outros fatores valiosos para o 
sucesso dos negócios.

COMO FALAR 
BEM EM PÚBLICO

O CVG-RJ promoveu, no 
mesmo mês, palestra para ajudar 
os profissionais do mercado a 
aperfeiçoarem suas técnicas de 
oratória, essenciais para o sucesso 
nos negócios em qualquer setor da 
economia. O convidado foi o coach 
Sergio Montes, do Instituto DNA. 
O especialista afirma que o fator 
fundamental está ligado ao estado 
emocional. “No geral, temos tanto 
medo de falar em público porque 
nos preocupamos com a opinião do 
outro ou não acreditamos na nossa 
capacidade de transmitir a mensagem 
de forma eficiente”, explicou. 

PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO 

O consultor Rogério Araújo, especialista em 
Vida e Previdência, realizou palestra no CVG-
RJ, em agosto, com apoio da Seguros Unimed. 
Segundo ele, entre os fatores que determinam 
se uma pessoa vai envelhecer bem, 80% estão 
relacionados à sua genética, e só 15% têm a ver com 
a qualidade de vida que ela teve ao longo dos anos. 
Já financeiramente, 100% dependem de sua atitude. 

Completando, a especialista da seguradora 
apoiadora, Viviane Mussolini, frisou a 
importância de se aprofundar nesse mercado 
que, com as mudanças na Previdência Social e 
o aumento na longevidade dos brasileiros, tem 
virado uma demanda dos clientes.

A assessora da presidência, Sonia Marra, 
ressaltou ainda o papel da venda consultiva no 
planejamento financeiro do segurado e o quanto 
requer do corretor capacitação para aproveitar as 
oportunidades de negócios. 

2018 
focado 

emCAPACI TAÇÃO
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Palestra reuniu empresários no CVG-RJ

TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL EM SEGUROS

A necessidade de reestruturar processos e produtos de 
acordo com avanços da tecnologia e o foco cada vez maior na 
experiência do cliente são dois dos impactos da transformação 
digital que chegaram com tudo ao mercado de seguros. Essa 
é a opinião do fundador da Educa Seguros, Anderson Ojope, 
que realizou palestra no CVG-RJ em fevereiro. Ele falou 

AMIL ESTREITA LAÇOS 
COM CORRETORES

Em diversos treinamentos realizados na 
sede do CVG-RJ, a Amil abordou suas regras 
de comercialização e planos disponíveis 
para cada perfil de beneficiário. Hoje, a 
maior parte dos produtos Amil chegam 
ao consumidor por meio dos chamados 
salões de vendas, em que a comercialização 
não é necessariamente feita por corretores 
de seguros. De acordo com a gerente 
comercial da operadora, Leila Nogueira, 
o projeto colocado em prática em 2018 foi 
se aproximar mais desses profissionais, 
buscando cada vez mais qualidade nas 
vendas. O Clube foi um grande aliado, 
sediando quatro eventos com esse objetivo 
somente no primeiro semestre.

Equipe 
comercial 
da Amil

TREINAMENTOS
A Porto Seguro, a 

Zurich, a SulAmérica, 
a Seguros Unimed, 
a Expermed Perícias 
Médicas e a RGA 
Global Insurance 
foram companhias 
que também contaram 
com a parceria 
do CVG-RJ para 
realização de eventos 
de treinamento 
voltados ao mercado 
de seguros de 
Pessoas, falando 
sobre Vida, Saúde e 
Previdência.

sobre como iniciar esse processo nas corretoras e frisou a 
necessidade de adaptar estratégias de marketing.

Ao longo do ano, Ojope realizou, ainda, em parceria 
com o Clube, três workshops sobre temas relacionados, como 
marketing digital e marketing de conteúdo, sempre voltados 
aos corretores.

CAPACI TAÇÃO
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52 ANOS 
A noite de 28 de junho foi marcada pela comemoração dos 52 anos 

do CVG-RJ. Abrilhantado pelo lindo cenário do Museu do Amanhã, 
considerado um dos mais exuberantes monumentos da arquitetura 
moderna do mundo, o aniversário contou com o prestígio de mais de cem 
profissionais e lideranças do setor de seguros.

O presidente Carlos Ivo Gonçalves agradeceu a cada um dos diretores 
da gestão 2017/2019, além dos conselheiros, assessores, comissão fiscal 
e beneméritas, e seu antecessor na presidência, Marcello Hollanda, 
reforçando o comprometimento em “realizar todo o possível para manter 
e ampliar a disseminação do conhecimento técnico junto ao mercado 
segurador”.

O destaque foi a entrega da Medalha de Honra ao Mérito do CVG-
RJ ao presidente da CNseg, a Confederação das Seguradoras, Marcio 
Coriolano. “Por certo, essa honraria concedida pelo CVG-RJ me excede. 
Para preenchê-la, recorro aos muitos colegas que me apoiaram em 
períodos tão relevantes para o mercado segurador”, discursou.

O Clube também presenteou, com placas associativas, cinco 
novas beneméritas: Seguros Unimed, Expermed Perícias Médicas 
Administrativas e Judiciais, Grupo Negrini, MBM Previdência 
Complementar e Sudamérica Vida Corretora de Seguros.

O aniversário foi homenageado, também, com a tradicional missa na 
igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens, no Centro do Rio.

Novo site - Em primeira mão, foi apresentado, ainda, o novo site do 
CVG-RJ, inaugurando uma nova possibilidade de relacionamento com 
os associados. Com identidade visual renovada, o novo espaço permite 
confirmar presença nos eventos, treinamentos e palestras, ver online as 
revistas, além de entrar em contato diretamente com o presidente. 

EVENTOS
3º ENCONTRO DAS 
MULHERES DO MERCADO 

Reunindo mais de 
cem profissionais, o 3º 
Encontro das Mulheres 
do Mercado de Seguros 
superou todas as 
expectativas. O evento, 
promovido pelo CVG-
RJ e pela Comissão da 
Mulher do Clube dos 
Corretores de Seguros do 
Rio de Janeiro (CCS-RJ) 
no Dia Internacional da 
Mulher, em março, contou com a honrosa e 
inesperada participação da tenente-coronel 
Clarisse Antunes Barros, Comandante do 
Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar do 
Estado do Rio de Janeiro (GAM), que lidera 
uma equipe de 209 oficiais. Em sua equipe, 
apenas 10% são mulheres.

A comandante contou ter uma parceria 
de muitos anos com o mercado de seguros. 
“Fui administradora da base de helicópteros 
da base do estado. Sou testemunha de que 
não é só uma reação de cliente e seguradora: 
é muito maior. De vocês, sempre tive muita 
sensibilidade, e essa é a forma também como 
exerço o meu comando”, relatou.

Ela relembrou um acidente fatal ocorrido 
no final do ano passado, quando a queda de 
um helicóptero na Cidade de Deus causou 
a morte de quatro policiais. Na ocasião, as 
famílias das vítimas foram prontamente 
amparadas pelo seguro. “Não poderíamos 
recuperar a vida dos nossos policiais, mas os 
seus familiares receberam acolhimento do 
seguro”, destacou a policial, que tem 27 anos 
de carreira.

A corretora responsável pela venda 
desse seguro, Fátima Monteiro, que integra 
a Comissão da Mulher do CCS-RJ, estava 
entre as participantes da mesa de debates 
do encontro. Além dela, fizeram parte das 
exposições a presidente da FenaSaúde, 
Solange Beatriz Palheiro Mendes; a diretora 
de ensino técnico da Escola Nacional de 
Seguros, Maria Helena Monteiro; a fundadora 
da Ômer Corretora, Lana Carvalho; e a CEO 
do Grupo Negrini, Maria Beatriz Negrini.

Tenente-coronel 
Clarisse Antunes 
Barros

DESTAQUES DO ANO 2017-2018
A grande festa do Oscar do Seguro do CVG-RJ, que reuniu 300 

pessoas, tem cobertura completa a partir da página 5 desta edição 
da Revista CVG-RJ.

Solange 
Beatriz 
Palheiro 
Mendes, 
Marcio 
Coriolano, 
Leila Nogueira 
e Carlos Ivo 
Gonçalves
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Alguns acontecimentos ajudam a en-
tender o contexto em que a entidade 

foi criada. Quatro anos antes, em 1964, a 
regulamentação da profissão corretor de 
seguros pela Lei Nº 4.594 marcava uma 
conquista decisiva para o fortalecimento 
da categoria, que passou a ser a única 
autorizada à venda de seguros. Em se-
guida, o Decreto 56/903 incluiria na lista 
os corretores especializados em Vida e 
Capitalização, determinando a sua ins-
crição junto ao Departamento Nacional 
de Seguros e Capitalização, órgão regu-
lador que antecedeu a Superintendência 
de Seguros Privados (Susep).

A reforma bancária em vigor no país 
em 1965, porém, respingou nas segu-
radoras. Classificadas como “inves-
tidoras institucionais” pela Lei 4.595, 
de dezembro, elas poderiam passar de 
empresas comerciais para financeiras, 
o que abalaria a atuação dos corretores. 
Eles temiam que os bancos dominassem 
as vendas de seguros.

Já em 1966, o Decreto 73/66 tornou 
obrigatória a comissão de corretagem na 
comercialização do seguro. Ou seja: re-
conheceu como necessárias a consultoria 
e a assessoria no momento de contratar 
um produto tão técnico. A medida foi 
importante para a categoria, mas tam-
bém para a população, já que assegurou 
a devida proteção ao consumidor. 

Entre ameaças e avanços, ficava clara 
a urgência de uma entidade representa-
tiva de maior peso, que fosse capaz de 
unir as forças dos Sindicatos de cada 
estado. “Foi assim que as associações do 
Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina fun-
daram a Fenacor, no dia 25 de outubro 
de 1968”, conta o presidente licenciado 
da entidade, Armando Vergílio.

De acordo com dados do portal Tudo 
Sobre Seguros, ainda no final da década 
de 60, três sinistros quase quebraram o 
mercado: incêndios que destruíram a TV 

Hoje, os corretores de seguros 
respondem por 85% da produção 
do mercado segurador brasileiro, 
mas nem sempre foi assim. Houve 
um tempo em que a profissão não 
fazia parte do imaginário social 
da população e a penetração dos 
produtos desse setor, que ainda 
hoje é pequena diante do seu 
enorme potencial, era irrisória. 
Nessa época, datada do ano 
de 1968 - há exatos 50 anos -, 
nasceu a Federação Nacional dos 
Corretores de Seguros (Fenacor), 
com o objetivo de defender os 
interesses desses profissionais em 
âmbito nacional.

Paulista, a fábrica de biscoitos Marilu e a 
fábrica da Volkswagen, em São Bernardo, 
São Paulo. Isso chamou a atenção das au-
toridades para a necessidade de fortalecer 
as seguradoras. Houve, então, uma série 
de fusões e aquisições incentivadas pelo 
governo, que reduziu o número de segu-
radoras de 176, em 1970, para 97, em 1974. 

“Nessa época, o mercado era insignifi-
cante no contexto da economia nacional. 
Hoje, sabemos que isso não é mais rea-
lidade: muito pelo contrário”, comemora 
o líder. O mercado de seguros brasileiro 
movimentou, até agosto deste ano, mais 
de R$ 160 milhões em prêmios, isso sem 
contar com o ramo de Saúde Suplemen-
tar, segundo dados da Susep. Projeções 
apontam, ainda, que o mercado corres-
ponderá a 7,4% do PIB nacional até 2025.

De lá para cá, a Fenacor já teve oito 
presidentes e incentivou a criação de en-
tidades representativas em cada estado. 
“A grande capilaridade que a categoria 
amealhou gradualmente exigiu a cria-
ção de entidades que ficassem mais pró-
ximas, com a devida compreensão das 
necessidades dos profissionais de cada 
região”, explica o executivo. 

Em 1975, conquistou o reconheci-
mento como entidade coordenadora dos 
interesses da categoria econômica dos 
Corretores de Seguros e de Capitalização, 
conforme Carta Sindical de 21 de março 
de 1975, do Ministério do Trabalho e Em-
prego. Atualmente, representa, judicial e 
extrajudicialmente, 25 Sindicatos estadu-
ais e 74 Delegacias, prestando assistência 
técnica e jurídica aos seus filiados. “É 
por meio desses Sindicatos que a Fena-
cor cumpre sua missão de proporcionar 
a integração dos corretores de seguros 
na busca pela qualificação profissional 
e pela ética no exercício de sua função. 
Atuamos na defesa de seus direitos e 
criamos mecanismos para melhorar e 
ampliar o mercado de seguros no Brasil”, 
garante o presidente licenciado.

Conquistas ao longo dos anos 

1964:   Regulamentação da profissão 
do corretor de seguros pela Lei 
Nº 4.594

1966:   Decreto 73/66 torna a comissão 
de corretagem obrigatória

1968:   Fundação da Fenacor 

2003:   Novo Código Civil tem sete 
artigos dedicados ao corretor

2012:   Criação do Ibracor, órgão de 
autorregulação da categoria

2014:   Inclusão do corretor de seguros 
no SuperSimples

completa 
50
Fenacor

anos
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De acordo com Vergílio, essa é a finali-
dade básica da Federação: proteger e de-
fender os interesses da categoria econô-
mica que representa perante as entidades 
privadas e as autoridades públicas, além 
de colaborar com os poderes públicos no 
estudo e na solução dos problemas rela-
cionados a ela. “Estamos falando de cerca 
de 95 mil corretores de seguros registra-
dos na Susep, sendo aproximadamente 
60 mil pessoas físicas e 35 mil pessoas 
jurídicas”, diz. 

O início da contabilização desses 
profissionais também permeia a histó-
ria da Fenacor. Apenas em 1989 foi que 
o órgão regulador começou a coletar es-
ses dados, por meio do recadastramen-
to dos corretores. 

Por coincidência ou não, neste ano em 
que a Federação completa 50 anos, houve 
um novo processo de recadastramento, 
que contou com o apoio do Instituto Bra-
sileiro de Autorregulação do Mercado de 
Corretagem de Seguros, de Resseguros, 
de Capitalização e de Previdência Com-
plementar Aberta (Ibracor), criado em 
2012, tendo a Fenacor como uma das fun-
dadoras e mantenedoras. A composição 
de uma entidade autorreguladora para 
o mercado de corretagem de seguros foi 
mais um passo na direção da manuten-

ção das boas práticas entre os corretores e 
demais profissionais do setor.

Com o Código Civil instituído em 
2003, o corretor ganhou ainda mais 
espaço e importância, com sete artigos 
(do 722 ao 729) dedicados à sua atua-
ção. No ano seguinte, outra importante 
vitória que contou com intenso apoio 
da Federação foi a inclusão, em 2014, 
do profissional de corretagem de segu-
ros no Simples Nacional. A Lei Comple-
mentar 147/14 reduziu em até 40% a 
carga tributária sobre 450 mil pequenas 
e médias empresas de diversos setores 
da economia, inclusive as corretoras. 
Graças à mudança, os corretores de se-
guros passaram a contar com uma ca-
tegoria própria no sistema, tendo sido 
enquadrados na tabela III, considerada 
a mais favorável.

A conquista chegou após luta de mais 
de uma década: desde 2011, o então de-
putado federal Armando Vergílio havia 
apresentado projeto de lei para incluir 
esses profissionais no SuperSimples e, 
posteriormente, presidiu a comissão es-
pecial da Câmara na qual a proposta foi 
analisada e ajustada, sendo determinante 
para sua aprovação. “Sempre coloquei 
essa questão como a razão do meu man-
dato”, afirmou.

O que está por vir...
Nos tempos atuais, com a crise 

econômica pela qual o país passa e, na 
outra ponta, um grande desenvolvimento 
tecnológico chegando ao setor sem bater 
na porta, o principal desafio apontado 
pelo presidente licenciado da Fenacor é 
entregar ao cliente uma proposta de valor 
mais tangível. “Um bom negócio depende 
agora de pensar no que o consumidor 
precisa, e não propriamente no que o cor-
retor quer vender. Ainda há muito para 
ser explorado no Brasil, mas é preciso es-
tar atento às mudanças de comportamen-
to das pessoas, entender o perfil e o sonho 
dos novos consumidores e as tendências 
do mercado”, avalia Vergílio.

Segundo ele, sempre haverá para onde 
avançar na relação com o segurado. Na 
classe C, por exemplo, está diagnosticado 
que 19% das pessoas estão dispostas a ad-
quirir um imóvel nos próximos anos. “Eis 
aí um campo a se subsidiar com o seguro 
residencial e seus derivados”, sugere.

O executivo ressalta que é preciso 
interagir com o cliente também. “O novo 
consumidor é multicanal, ele em algumas 
vezes deseja comprar por WhatsApp, 
não quer mais ligar e falar. O corretor 
de seguros precisa estar preparado para 
assistir seus clientes via e-mail, redes 
sociais, blogs, sites, SMS e mensageiros 
eletrônicos. Ele tem que expandir seus 
pontos de contato com o segurado”, lista 
o executivo.

Vergílio diz que a tecnologia não será 
capaz de substituir o serviço prestado 
pelos corretores de seguros, no entanto, a 
categoria deve refletir sobre a necessidade 
de ousar e inovar .“Faltam soluções arroja-
das. Há uma crise de criatividade”, afirma.

Para os próximos 50 anos, ele tem as 
melhores expectativas. Apenas para come-
çar, Vergílio acredita que o mercado reúne 
todas as condições para “dobrar de tama-
nho” dentro de dez anos. E os negócios 
do corretor de seguros podem crescer no 
mesmo ritmo. “Só depende do próprio cor-
retor. Mas, o que ele tem hoje, não perde”, 
garante. O potencial estaria no incremento 
de diferentes carteiras de seguros. 

“Mesmo que canais alternativos 
absorvam boa parte desses novos con-
sumidores, ainda restará uma parcela 
significativa para o corretor profissional. 
São milhões de pessoas que ainda não 
têm seguro”, frisou, lembrando que há 
também milhões de bens patrimoniais, 
como imóveis e veículos, que não contam 
com cobertura securitária.

Armando Vergílio, 
presidente licenciado 
da Fenacor
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Para celebrar esses 50 anos de história, 
a Fenacor promoveu, no tradicional 

hotel Copacabana Palace, no Rio de Ja-
neiro, um grande evento. Cerca de 350 
profissionais de todo o país, entre presi-
dentes e executivos das maiores segura-
doras do Brasil, dos Sindicatos dos Cor-
retores de Seguros (Sincors), da Susep e 
outras entidades do setor.

Ao saudar os convidados, o presidente 
licenciado da Fenacor, Armando Vergílio, 
acentuou que a história da Fenacor, que 
representa 25 sindicatos e quase 100 mil 
corretores de seguros, “é um registro de 
uma verdadeira crônica positiva de de-
dicação ao país, ao longo de sua própria 
existência”.

Um dos momentos mais marcantes da 
noite foi o lançamento do livro “Fenacor 
50 anos”, que narra fatos e conquistas his-
tóricas da federação e dos corretores de 
seguros. A federação também lançou, em 

parceria com os Correios, um selo perso-
nalizado. Os ex-presidentes da federação, 
Paulo Gynner, Roberto Barbosa e Octávio 
Milliet foram, ainda, homenageados por 
sua atuação à frente da instituição.

Além deles, foram reconhecidas empre-
sas e entidades do mercado que têm relação 
de longa data com a Fenacor: SulAmérica 
Seguros, Porto Seguros, Bradesco Seguro, 
Escola Nacional de Seguros e Confederação 
das Seguradoras (CNseg).

Logo depois, foram agraciados com a 
comenda de mérito do cinquentenário da 
Fenacor os presidentes do Sincor-GO, de-
putado federal Lucas Vergílio (represen-
tando todos os presidentes dos Sincors); 
do Conselho da SulAmérica, Patrick Lar-
ragoiti; e do Conselho do Banco Bradesco, 
Luiz Carlos Trabuco Cappi; o ex-presiden-
te da CNseg, João Elísio Ferraz; e o supe-
rintendente da Susep, Joaquim Mendanha 
de Ataídes.

PAINEL  AINELFenacorcompleta 
50anos

A comemoração
Ex-presidentes, empresas e entidades homenageadas no cinquentenário da Fenacor

VII Enconseg

Promovido pelo Sindicato 
dos Corretores de Seguros 
do Rio de Janeiro (Sincor-RJ), 
com patrocínio da SulAmérica 
Seguros e da Bradesco Seguros, 
o VII Encontro de Corretores de 
Seguros (Enconseg) aconteceu 
em outubro, no Centro de 
Convenções Cidade Nova. O 
presidente do CVG-RJ, Carlos 
Ivo Gonçalves, foi um dos 
mais de 1.500 participantes do 
evento. O tema “Distribuição, 
essa força é nossa” deu o 
tom da abertura e os demais 
painéis contaram com a 
presença das autoridades do 
Sincor-RJ, CNseg, Susep, ANS, 
SulAmérica Seguros, Bradesco 
Seguros e ACRJ, englobando 
temas como os desafios e 
oportunidades para o Rio de 
Janeiro, comportamento e 
consumo.

Carlos Ivo Gonçalves, 
presidente do CVG-
RJ, e Patrick Larragoiti, 
presidente do Conselho 
Consultivo da SulAmérica
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Roubo de carros em queda
A queda no número de roubos de veículos, apresentada 

pelos dados de setembro do Instituto de Segurança Pública 
(ISP), pode gerar economia para os cariocas ainda em 2018, 
a partir de novembro, quando as novas tabelas de seguros 
entram em vigor. Segundo o órgão, houve quase 18% menos 
roubos de carro no trimestre entre julho e setembro deste ano, 
em comparação com o mesmo período do ano passado.

Por conta disso, de acordo com estimativa feita pelo 
Sindicato dos Corretores de Seguro do Rio de Janeiro (Sincor-
RJ), na capital, os novos contratos de seguro de automóvel 
podem cair entre 12% na Zona Norte da cidade e 25% na Zona 
Sul, e as regiões de Niterói e Baixada Fluminense, uma das 
mais afetadas, também podem se beneficiar.

PAINELPAINEL PAINELPAINEL  AINEL
Rio recebe maior evento 
de Direito de Seguros do mundo

Pela primeira vez no Brasil, especialistas de mais de 
30 países que participam da Associação Internacional de 
Direito de Seguros (AIDA) estiveram reunidos no Congresso 
Mundial da organização, o AIDA Rio 2018, em outubro. 
O evento contou com quase 400 participantes, dentre 
membros da entidade de todos os continentes; advogados 
especializados em Seguro, Resseguro e Previdência Privada; 
magistrados e Ministério Público; professores e institutos de 
pesquisa de áreas correlatas ao Direito do Seguro.

“Somos um fórum aberto para o debate acadêmico, 
científico, dialético e crítico da mais alta envergadura. Sempre 
com o objetivo de aprimorar as instituições de seguros e 
torná-las ainda mais significativas em um contexto social e 
econômico”, afirmou o anfitrião e presidente da AIDA Brasil, 
Inaldo Bezerra Silva Junior.

Lideranças de peso do mercado de seguros, como o 
superintendente da Susep, Joaquim Mendanha de Ataídes, 
o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras 
(CNseg), Marcio Coriolano, o presidente da Escola Nacional 
de Seguros, à ocasião, também presidente da Federação 
Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor), Robert Bittar, 
participaram da cerimônia de abertura do congresso.

Entre os principais temas abordados nas mais de 20 reuniões 
temáticas e cinco palestras, estiveram novas tecnologias, como 
veículos e robôs autônomos, proteção de dados e o processo do 
seguro dentro desse contexto; e o seguro poluição, com análise 
do caso Mariana e suas implicações jurídicas.

SulAmérica vence prêmio 
com Assistência Pet

A SulAmérica venceu a etapa regional Rio de Janeiro 
e Espírito Santo do prêmio da Associação Brasileira de 
Comunicação Empresarial (Aberje) com o case “Seguro 
Residencial é bom para cachorro... E gato!” na categoria 
Comunicação e Relacionamento com o Consumidor. 

A ação foi realizada em junho com cães e gatos 
“influenciadores digitais” para a divulgação da Assistência 
Pet, serviço da companhia para esses animais domésticos. A 
seguradora concorre, agora, ao prêmio nacional com o case, que 
impactou mais de 650 mil pessoas.

“Após algumas experiências positivas nas redes, avançamos 
no trabalho de análise de perfis para definir o público-
alvo da ação e optamos por deixar que os próprios animais 
de estimação, que são ‘donos’ de perfis nas redes sociais, 
comentassem sobre a Assistência Pet”, afirma a superintendente 
de Comunicação Institucional, Solange Guimarães.

Os cães e gatos e seus tutores (naturalmente, os administradores 
dos perfis nas redes sociais) receberam infográfico desenhado 
especialmente para a campanha. Assim como todas as ações de 
relações públicas com influenciadores digitais desenvolvidas pela 
SulAmérica, a campanha com os pets não envolveu contrapartida 
financeira – todo o engajamento foi gerado de forma espontânea, 
que dá ao influenciador liberdade para relatar, com autenticidade, 
a experiência que teve.

Entre os meses de janeiro a julho, o segmento de 
capitalização registrou receita de R$ 12,1 bilhões, o que 
representa um crescimento de 4,8% em relação ao mesmo 
período do ano passado. Os dados são da Federação Nacional 
de Capitalização (FenaCap), que reúne as 16 empresas 
autorizadas a comercializar títulos de capitalização no país.

As reservas técnicas, compostas pelos recursos que 

serão resgatados pelos clientes com títulos de capitalização 
ativos, também registraram crescimento de 3%, somando 
R$ 29,3 bilhões. 

Ainda de acordo com o levantamento feito pela Federação, 
no período, foram distribuídos R$ 627,5 milhões em sorteios, o 
equivalente a R$ 4,2 milhões pagos, por dia útil, a clientes com 
títulos contemplados em todo o país.

Capitalização avança 4,8% em sete meses



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