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Editorial

O país vive um momento de mudanças bruscas e o mercado de 
seguros poderá ser impactado. Nesta edição da Revista CVG-RJ, 
fazemos um panorama de duas áreas em que o novo governo 

pretende realizar reformas profundas e urgentes: a previdência social e 
a legislação trabalhista. No primeiro caso, a ligação com o nosso setor é 
intrínseca, já que a crise no sistema previdenciário não é de hoje, e vem 
tornando cada vez mais essencial para a população o desenvolvimento 
de um plano B para garantir conforto em seu futuro.

No segundo, não é diferente. Todo e qualquer mercado deve suas 
conquistas aos profissionais que dedicam tempo e mão de obra a fazê-lo 
prosperar. Com a flexibilização das leis trabalhistas, nossos sindicatos – 
dos corretores, dos securitários e dos seguradores – ganharão força, mas 
também mais responsabilidade sobre os acordos coletivos. A expectativa 
dos adeptos à reforma é de que o emprego aumente e os conflitos judi-
ciais diminuam, mas no âmbito jurídico, e até mesmo nos sindicatos, há 
quem preveja os efeitos contrários.

Tema que também pega carona na atual conjuntura político-econômi-
ca do Brasil é a proposta de criação de um plano de saúde popular, em 
tentativa de desafogar o SUS, sobre a qual abordamos os prós e contras. 
Em suma, o leitor desta edição terá a oportunidade de entender melhor 
as mudanças que farão, em breve, parte da história de nosso país. Em 
meio a esse turbilhão de acontecimentos, conforta constatar que o merca-
do de seguros segue resiliente, tendo alcançado crescimento de 6,4% no 
primeiro semestre de 2016.

Nosso próximo encontro promete um cenário mais familiar: trará a 
cobertura completa da tradicional festa Destaques do Ano do CVG-RJ, 
que premia os principais agentes do setor com o Oscar do Seguro. Este 
ano, o evento ganha estrutura diferenciada por conta do cinquentenário 
da entidade. Mas esse é um assunto para a próxima edição.

Boa leitura!

Marcello Hollanda
Presidente do CVG-rJ
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DESTAQUES 
DO ANO 
TERÁ 
NOVIDADES
Como parte das comemorações dos 50 
anos do CVG-RJ, a diretoria decidiu inovar a 
premiação de 2015/2016. O prêmio Entidade 
Destaque de Seguros - 50 Anos do CVG-RJ foi a 
forma encontrada para prestigiar a parceria profícua 
com os órgãos de representação do mercado. 
O evento também contará com lançamento e 
distribuição do livro do cinquentenário.

“Este ano, todo o nosso esforço foi concentrado no reco-
nhecimento das pessoas e entidades que, de alguma 
forma, contribuíram para a longevidade do Clube. Bus-

camos homenagear os sócios fundadores, todos os ex-presidentes 
que integram o conselho consultivo, as sócias beneméritas e, por con-
sequência, as entidades do mercado de seguros, que sempre apoia-
ram todos os nossos eventos técnicos e sociais, não poderiam ficar de 
fora. Por isso, em 2016, especificamente, a diretoria executiva ideali-
zou a premiação Entidade Destaque de Seguros - 50 Anos do CVG-
-RJ”, explica Marcello Hollanda, presidente da entidade.

Esta será a 40ª edição da tradicional premiação do mercado: a 
entrega do Oscar do Seguro. O evento, que reunirá as principais 
lideranças do setor, será realizado no dia 29 de setembro, no Ho-
tel Guanabara, no Centro do Rio.

Outra novidade aguardada com grande expectativa é o lan-
çamento do livro em homenagem aos 50 anos do Clube. Funda-
dores e ex-presidentes prestaram os seus valiosos depoimentos 
para reconstruir a história do CVG-RJ, relembrando as contribui-
ções que deram ao seu desenvolvimento, desde a sua pioneira 
criação até a conquista da condição de referência do Seguro de 
Pessoas no Brasil pela entidade. “O livro nos gera uma expecta-
tiva muito grande e, com certeza, o resgate cronológico de toda a 
memória da instituição e de seus colaboradores será o ponto alto, 
considerando também os momentos políticos econômicos mais 
importantes durante os 50 anos”, registra o presidente do Clube. 

Conheça os 
homenageados: 

ANS
Agência Nacional de Saúde Suplementar

ANSP
 Academia Nacional de Seguros e Previdência

CNseg
Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, 

Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização

CNSP
Conselho Nacional de Seguros Privado

ENS
Escola Nacional de Seguros

FenaCap
Federação Nacional de Capitalização

Fenacor
Federação Nacional dos Corretores de Seguros 

Privados e de Resseguros, de Capitalização, de Previdência 
Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e de Resseguros

FenaPrevi
Federação Nacional de Previdência Privada e Vida

FenaSaúde
Federação Nacional de Saúde Suplementar

Ibracor 
 Instituto Brasileiro de Autorregulação do Mercado de Corretagem 

de Seguros, de Resseguros, de Capitalização e de Previdência 
Complementar Aberta

IRB Brasil RE
Instituto de Resseguros do Brasil

Sincor-RJ 
 Sindicato dos Corretores de Seguros, de Empresas Corretoras de 

Seguros, Resseguros, de Saúde, de Vida, de Capitalização, de 
Previdência Privada no Estado do Rio de Janeiro

Sindseg-RJ/ES 
Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de 

Capitalização dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo

Susep  
 Superintendência de Seguros Privados
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O novo titular da Superintendência de Seguros Pri-
vados (Susep), Joaquim Mendanha de Ataídes, é 
o segundo corretor de seguros a assumir o cargo 

máximo da autarquia. Há quase 30 anos no mercado, o 
até então presidente do Sindicato dos Corretores de Se-
guros de Goiás (Sincor-GO) acredita que sua experiên-
cia e familiaridade com as principais demandas do setor 
poderão contribuir para o objetivo de alçar os seguros 
ao patamar que merecem na economia brasileira. Como 
foco da gestão, o executivo aponta a ampla proteção da 
sociedade e o estabelecimento de um diálogo afinado 
com as entidades representativas do mercado, incluindo-se aí 
o CVG-RJ. Em entrevista, ele garante que a regulamen-
tação do seguro Auto popular está sendo tratada como 
prioridade e que vê com bons olhos o projeto de criação 
de um polo de resseguro no Rio de Janeiro.

Com a sua liderança, o que muda na estrutura da Susep?
Faremos ajustes, se forem precisos. Mas, a princípio, não 

vejo a necessidade de mudanças estruturais profundas. O 
qualificado corpo técnico da Susep vai nos ajudar bastante, 
a mim e ao meu colegiado, para que a autarquia possa criar 
as condições adequadas para o crescimento do mercado de 
seguros sobre bases sólidas. 

Como estou neste mercado como empreendedor há 

quase 30 anos e conheço bem as suas demandas, pretendo 
trazer essa experiência como contribuição pessoal no pro-
cesso que visa a conduzir o setor de seguros ao patamar 
que deve ocupar no contexto da economia brasileira. Afi-
nal, não há nação que tenha como sustentar um processo 
de desenvolvimento prolongado se não tiver, entre seus 
pilares, a atividade do seguro.

Qual será o foco de sua administração?
O foco será sempre direcionado à ampla proteção da 

sociedade. Para tanto, a Susep trabalhará com o objetivo 
de consolidar um marco regulatório adequado, que possa 
contribuir para o desenvolvimento do mercado. A linha de 
atuação da autarquia seguirá as orientações do Ministério 
da Fazenda, o órgão do governo responsável pela política e 
pelas diretrizes do setor. 

Ressalto que a Superintendência faz parte do Sistema 
Nacional de Seguros Privados como entidade supervisora e 
fiscalizadora do mercado de seguros e, portanto, dará ênfa-
se aos consumidores de seguros. Também observaremos a 
conduta ética e boas práticas por parte de todos os entes su-
pervisionados, para que o setor possa ter um funcionamento 
pleno e permeado pela disciplina. A estratégia é manter um 
amplo diálogo com a população e todas as entidades repre-
sentativas do setor, incluindo o CVG-RJ.

Esta é a segunda vez que um corretor de seguros assu-
me a superintendência da autarquia. O que isso representa 
para a categoria?

Mais importante que ser um corretor de seguros, atuá-
rio ou técnico do setor deve ser o fato de que quem assu-
me o cargo tenha pleno conhecimento do mercado. A nova 
gestão não dará prioridade para demandas específicas de 
um ou outro segmento. Sou o superintendente de todo o 
mercado. Mas, certamente, o corretor de seguros, como 
legítimo representante do consumidor, terá plenas con-
dições para melhor exercer sua atividade quando conso-
lidarmos um cenário de crescimento do setor sustentado 
por um marco regulatório eficaz.

A criação de um polo de Resseguro no Rio de Janeiro 
vem sendo discutida desde antes da deflagração da crise 
política brasileira e contava com o apoio da Susep. O Sr. 
pretende continuar prestigiando o projeto? 

Sim. A Susep sempre vai apoiar propostas que possam 
contribuir para a evolução e o crescimento do mercado 
de seguros e de resseguros, que, certamente, possuem um 
grande potencial. O projeto do Polo de Resseguro tem, en-
tre seus objetivos, o de promover um maior desenvolvi-
mento dessa atividade no Rio de Janeiro, além de inserir 
o Brasil como mais um player no mercado internacional de 

resseguros. No ano passado, este segmento movimentou 
R$ 7 bilhões em prêmios, o que representa menos de 10% 
do total de prêmios do setor de seguros, que no ano passa-
do foi de R$ 95 bilhões. Portanto, são números que ainda 
podem crescer bastante.

O seguro Auto popular é uma das promessas do mer-
cado para este ano. A Susep pretende absorver e dar con-
tinuidade às reivindicações das seguradoras para alterar 
a regulamentação do novo produto?

A Susep fez a consulta pública e, agora, vai editar a 
melhor regulamentação possível para o novo produto o 
quanto antes. Neste momento, estamos estudando as su-
gestões apresentadas pela sociedade e por entidades re-
presentativas do mercado. O seguro Auto popular é muito 
importante para o mercado e para o consumidor. Então, 
estamos dando tratamento prioritário ao assunto.

As associações de proteção veicular, que dividem opi-
niões no setor, estão buscando autorregulamentação. Que 
avanços os corretores podem esperar em relação ao trata-
mento deste assunto?

Consumidores, corretores e a sociedade podem esperar 
uma atuação firme da Susep na fiscalização e, se for o caso, 
punição de quem atua irregularmente no mercado.

Entrevista | Joaquim Mendanha

Superintendente da Susep querCom a nomeação 
de Joaquim 
Mendanha como 
líder da autarquia, 
o mercado deve 
contar com a rápida 
regulamentação 
do seguro Auto 
popular, além 
de uma gestão 
focada em dois 
pilares: a proteção 
da sociedade e o 
desenvolvimento 
do setor. 

CONSOLIDAR 
MARCO 
REGULATÓRIO

Joaquim 
Mendanha 
afirma que não 
dará prioridade 
a demandas 
específicas para 
um ou outro 
segmento. “Sou o 
superintendente 
de todo o 
mercado”, diz.
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O mercado de seguros brasileiro fechou 
o primeiro semestre de 2016 com cres-
cimento de 6,4% em relação ao mesmo 

período do ano passado, mantendo-se acima do 
Produto Interno Bruto (PIB) e de indicadores como 
emprego e renda nominal. Os dados da Confede-
ração Nacional das Empresas de Seguros Gerais, 
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e 
Capitalização (CNseg) registram arrecadação de 
R$ 113,9 bilhões em prêmios no período. 

O valor revela resiliência diante de uma crise 
que vem afetando duramente outros fortes se-
tores da economia, como o de bens de consu-
mo duráveis, que caiu 22,2% de janeiro a junho 
deste ano, a fabricação de automóveis, com 
queda de 21,7%, e dos bens de capital, com 
retração de 20,1%.

Na outra ponta, o setor retribuiu aos segura-
dos R$ 61,7 bilhões em indenizações, pagamen-
to de benefícios, resgates e sorteios de capita-
lização. A variação nominal foi de 14,3% frente 
aos seis primeiros meses de 2015. Já as provi-
sões técnicas (reservas guardadas para saldar 
sinistros) alcançaram R$ 716,8 bilhões e varia-
ção, também positiva, de 19,2%.

Entre os segmentos que se destacaram em 
termos de crescimento, aparecem Vida indivi-
dual (26,8%), VGBL (13,6%), Crédito e Garan-
tia (13,1%) e Habitacional (10,1%). Por outro 
lado, registraram queda os seguros Prestamis-
ta (-10,7%), Garantia Estendida (-9,4%), Auto 
(-3,2%) e Capitalização (-1,7%). 

Crédito e Garantia
Sobrepujando o aumento de 4,9% do Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC) nos últimos 12 meses, a arrecadação do Seguro 
Garantia voltada às obras públicas acumula um notável crescimento 
nominal de 29,8% de janeiro a junho de 2016. Este ramo se destacou 
dentro de Crédito e Garantia, grupo que teve variação nominal de 
13,1% no acumulado de janeiro a junho deste ano. A participação no 
mix do mercado foi de 1,2%.

Família VGBL
Produto vendido majoritariamente de forma individual e com uma 
concentração de aproximadamente 99% dos prêmios arrecadados 
em seguradoras que fazem parte de conglomerados financeiros, os 
planos VGBL se mantêm como o maior propulsor do crescimento do 
mercado supervisionado pela Susep, com uma variação nominal na 
arrecadação de prêmios de 13,6% no acumulado de janeiro a junho 
deste ano. A participação no mix do mercado foi de 42%.

Vida Individual
Responsáveis por mais de 40% dos prêmios arrecadados nos 
produtos de Coberturas de Pessoas – Planos de Risco, entre os 
produtos Vida, os planos individuais foram o grande destaque, 
apresentando variação nominal de 26,8% de janeiro a junho deste 
ano em relação ao mesmo período do ano anterior. A participação 
no mix do mercado foi de 2,7%.

Seguro Habitacional
O Seguro Habitacional apresentou crescimento ligeiramente acima 
da inflação até junho de 2016, com 10,1% de variação nominal. 
Num cenário econômico de restrição de crédito habitacional e de 
empreendimentos na construção civil comparando-se aos anos 
anteriores, o principal propulsor para que o ramo não fosse tão 
fortemente afetado foi o avanço da força de venda de algumas 
empresas, não-líderes, que aumentaram seu marketshare no mercado 
de seguro habitacional. A participação no mix do mercado foi de 1,5%.

Seguro Rural
O Seguro Rural apresentou crescimento nominal de prêmio 
acentuado de 58,6% de janeiro a junho de 2016, evidenciando 
maior independência da sua contratação à subvenção do governo, 
cuja estimativa para 2016 é 60% menor - R$ 400 milhões - do que 
a do ano anterior. O crescimento do prêmio observado demonstra 
alta correlação com a previsão de safra comparada com o 
observado em 2015. No início deste ano, havia a estimativa de 
recorde de produção para 2016, que foi prejudicada pela piora das 
condições climáticas ao longo do ano, chegando ao recuo de 8,4%, 
comparada com 2015. Consequentemente, o prêmio do Seguro 
Rural passou de uma variação nominal negativa em janeiro para 
58,6% de crescimento nominal acumulado até junho de 2016. A 
participação no mix do mercado foi de 1,4%.

Seguro de Automóvel
O Seguro de Automóvel, representado principalmente 
pelos ramos Casco (70%) e Responsabilidade Civil 
Facultativa RCF-V (22%), apresentou um decrescimento 
nominal de prêmio de 3,2% até junho deste ano. Uma vez 
que cerca de 80% dos automóveis segurados são novos, 
tal desaceleração no setor veio como consequência de 
uma grande queda na venda de veículos, chegando a 
25,1% no período analisado.

Seguro de Garantia Estendida (bens patrimoniais)
O ramo de seguro de garantia estendida de bens 
patrimoniais vem sentindo o impacto da atual situação 
político-econômica do país e alcançou o total de R$ 1,3 
bilhão de janeiro a junho de 2016, acumulando uma 
queda nominal de 9,4% comparado a igual período do 
ano anterior. Apesar das baixas expectativas para o ramo, 
este vem se mostrando bastante resiliente, com uma 
queda mais suave do que a observada pela venda de 
móveis e eletrodomésticos, que já acumula 30,5% neste 
ano (período disponível: até maio de 2016).

Capitalização
Houve uma diminuição de 1,7% em termos nominais da 
arrecadação do segmento de capitalização no acumulado 
do ano, que se justifica em função da desaceleração do 
PIB, pressões inflacionárias e a alta da taxa de juros, que 
repercutem negativamente na venda de novos produtos e 
retenção de clientes do segmento. Além do mais, o setor está 
aguardando mudanças no marco regulatório do setor, por 
parte da Susep, ensejando que as sociedades de capitalização 
fiquem cautelosas no lançamento de novos produtos.

Prestamista
Diante do momento adverso da economia, no final de 
2014 o produto prestamista apresentou um crescimento 
acima do padrão histórico, possivelmente, como reflexo 
da preocupação das pessoas em ver quitadas as suas 
dívidas em caso de morte, invalidez ou desemprego. 
No segundo e terceiro trimestre de 2015, no entanto, o 
cenário se estabilizou com uma variação nominal de 
7,9%, comparado com o mesmo período do ano anterior.  
Atualmente, verifica-se, no acumulado do semestre, 
uma contração nominal de 10,7% da arrecadação de 
prêmios, justificada pela impossibilidade financeira de 
manutenção desse tipo de seguro frente ao aumento da 
taxa de desemprego. Vale ressaltar a importância desse 
produto para a sociedade, que pode ser expressa pelo 
crescimento nominal de 23,4% no valor dos sinistros 
pagos pelas seguradoras no mesmo período.

 Arrecadação Arrecadação Arrecadação Variação Participação
 2014  1º sem/2015 1º sem/2016 nominal no Mix   
 (em bilhões de reais) (em bilhões de reais) (em bilhões de reais) 2016/2015 de Seguros
     1º sem/2016

Crédito e Garantia R$ 2,2 bi R$ 1,2 bi R$ 1,4 bi 13,1% 1,2%

Família VGBL R$ 71,4 bi R$ 42,1 bi R$ 47,8 bi 13,6% 42%

Seguro Individual R$ 4,2 bi R$ 2,4 bi R$ 3 bi 26,8% 2,7%

Habitacional R$ 2,6 bi R$ 1,5 bi R$ 1,7 bi 10,1% 1,5%

Rural R$ 2,9 bi R$ 1 bi R$ 1,6 bi 58,6% 1,4%

Ramos em destaque

Fonte: CNseg

NO 1º 
SEMESTRE

6,4%
Taxas de crescimento comprovam 
resiliência do setor, cuja 
performance se mantém acima do 
observado pelo PIB e indicadores 
como emprego e renda.

MERCADO 
CRESCEU

EM QUEDA

     EM ALTA
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PREVIDÊNCIA 
PRIVADA

A proposta de reforma 
da Previdência Social 
em debate prevê mais 
tempo de contribuição 
e idade mínima para 
receber o benefício 
do INSS. As medidas 
buscam reverter 
rombo de mais de 
R$ 60 bi nas contas 
públicas e recuperar 
a sustentabilidade do 
sistema previdenciário 
- e podem impactar 
positivamente 
o mercado de 
Previdência Privada.

 “Se as regras não mudarem rapidamente, a única saída será 
o aumento brutal da carga tributária, que já se encontra em pa-
tamares insustentáveis para a economia”, afirma o economista 
e especialista em Previdência Privada Keyton Pedreira, CEO do 
site Buscaprev e da KLP Soluções em Seguros. Ele reconhece que 
a principal causa do desequilíbrio do sistema ao redor do mun-
do decorre do envelhecimento da população, mas declara que o 
brasileiro tem um agravante: “envelheceu antes de enriquecer, 
perdendo o bônus demográfico da última década em virtude do 
fraquíssimo desempenho da economia”.

Nesse cenário, o presidente da FenaPrevi, Edson Luís Franco, 
acredita que a reforma “representa um pilar fundamental para 
o desenvolvimento de todos os setores da economia, já que o 
consenso é de que o país não retomará um regi-
me fiscal responsável nem alcançará a retomada 
do crescimento econômico sem resolver a ques-
tão da previdência pública”. Além disso, pontua 
que se trata de um tema de interesse direto do 
mercado de seguros, pois tem implicação no po-
tencial de seu crescimento e de seu perímetro de 
atuação. Se a mudança for efetiva, os produtos 
oferecidos pelo segmento de Previdência Priva-
da precisarão atender às novas necessidades da sociedade. 

Ele conta que a média de idade do investidor que aplica em 
planos do tipo é de 45 a 46 anos, “a geração que ainda tem uma 
memória inflacionária”. Já as novas gerações tendem a ter visão 
de curto prazo, pois até então haviam vivido experiências de es-
tabilidade macroeconômica e monetária. “A cultura de poupança 
de longo prazo muda com o tempo, e nós temos a responsabilida-
de de formar pessoas, ajudá-las a entender a importância desses 
mecanismos de investimento e de proteção que correspondam a 
essas expectativas. Isso gera a necessidade de soluções mais sofis-
ticadas”, pondera Franco. 

“Todos querem viver mais e ter mais dinheiro disponível, mas 
a equação não fecha sem os devidos esforços”, diz Pedreira. Para 

ele, garantir uma renda durante a idade avançada, quando a ati-
vidade laboral naturalmente decai, requer o direcionamento de 
recursos do consumo presente para a poupança previdenciária.

O executivo cita pesquisa realizada pelo Instituto IPSOS, se-
gundo a qual, no Brasil, apenas 30% da população se preocupa 
em realizar alguma poupança para o futuro, e 33% deste contin-
gente consegue economizar mais que 10% de seus rendimentos. 
Sendo assim, modestos 10% da população poupam o suficiente. 
Há ainda outro fator: 85% desse total utiliza a caderneta de pou-
pança como forma de investimento, aplicação que vem empatan-
do ou até perdendo da inflação nos últimos anos. 

Após todos estes cortes, chega-se a somente 1,5% dos brasilei-
ros poupando valores com rentabilidade satisfatória para viver 

de maneira confortável durante a aposentado-
ria. Enquanto isso, os planos de Previdência Pri-
vada apresentam crescimento vigoroso desde a 
adoção do Plano Real, em 1994, e ainda contam 
com adesão de apenas 5% dos indivíduos.

Pedreira acredita que produtos como o 
VGBL Saúde e o VGBL Educação, com regula-
mentação travada há quase uma década, pro-
porcionariam enormes ganhos à população e à 

própria economia brasileira a longo prazo. Segundo ele, o entrave 
se dá tanto por divergências entre a Agência Nacional de Saúde 
(ANS) e a Superintendência de Seguros Privados (Susep) como 
pela recusa do governo em abdicar de uma receita ínfima que 
nem é capaz de calcular. “Essas iniciativas trariam benefícios fis-
cais a quem utilizasse recursos poupados ao longo dos anos para 
quitar despesas ligadas a saúde e educação durante a aposenta-
doria, incentivando a poupança individual”, esclarece. 

“Há ainda inúmeras alternativas de investimentos para apo-
sentadoria, como as mais diversas modalidades de aplicações 
financeiras e imobiliárias”, exemplifica o economista, e admite: 
“não basta o governo alterar as regras da Previdência se a popu-

A discussão sobre a reforma na Previdência 
Social em curso no governo deverá estimular 
os brasileiros a se informarem melhor acerca 
da aposentadoria. De acordo com pesquisa 
realizada em todo o país pela Federação Na-
cional da Previdência Privada e Vida (Fena-

Previ), apenas 11% dos cidadãos consideram que sabem muito ou o suficiente 
a respeito do assunto, enquanto 86% assumiram que sabem pouco, não sabem 
nada ou desconhecem completamente o tema.

Os dados deixam claro que a preocupação real com o futuro ainda não 
faz parte da cultura do país, mas o déficit previdenciário recorde de mais de 
R$ 60 bilhões no primeiro semestre de 2016 é um alerta de que a discussão 
extrapola a equipe econômica do Executivo: diz respeito a toda a sociedade. 
A expectativa é de que haja uma corrida dos consumidores na busca por 
planos de Previdência Privada que possam complementar a renda e garantir 
uma velhice mais confortável. Até maio deste ano, os recursos aplicados em 
fundos individuais já cresceram 10,7%, somando R$ 40,3 bilhões. 

O que se desenha hoje na proposta que irá ao Congresso é o estabele-
cimento da idade mínima de 65 anos para a aposentadoria, mudança que 
valerá para os que acabaram de entrar no mercado de trabalho. Para cumprir 
a nova regra, os profissionais mais experientes devem seguir uma transição, 
tendo o tempo de contribuição aumentado em 40%. Ou seja, uma pessoa que 
se aposentaria dentro de 12 meses precisará trabalhar quase cinco meses a 
mais para receber o benefício.

* Fonte: IBGE.

Ano População  População
 Economicamente  acima
 Ativa (14 a 64 anos) de 65 anos

2000 91% 8,70%
2010 89% 11,50%
2020 85% 15,30%
2030 79% 21,50%
2040 71% 28,70%
2050 61% 39,00%

REFORMA PODE 
ESTIMULAR

Continua na próxima página

“Tendência é catastrófica para as 
contas da Previdência Social”, diz 

o economista Keyton Pedreira

Edson Luís Franco, 
presidente 

da FenaPrevi

José Cechin, 
diretor executivo 

da FenaPrevi

R$ 683 

BILHÕES GASTOS 
COM A PREVIDÊNCIA 
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QUADRO ATUAL É

*Fonte: Buscaprev (1) Simulações com taxa de juros reais de 6%.
(2) Taxas de Gestão Financeira e de Carregamento já descontadas

Perfil Idade da Renda Investimento Investimento Reserva Seguradora
 Aposentadoria Extra inicial mensal Acumulada

Menina  60 anos R$1.000 - R$190  R$326.911,72 A
com 2 anos   R$4.000 - R$300 R$1.146.503,41 B

Menino  65 anos R$1.000 - R$150 R$367.411,10 A
com 2 anos   R$4.000 - R$200 R$1.102.233,31 A

Mulher  60 anos R$1.000 - R$350 R$498.846,28 B
com 18 anos    R$4.000 - R$680 R$1.108.785,32 B

Homem  65 anos R$1.000 - R$300 R$551.217,24 B
com 18 anos  R$4.000 - R$398 R$853.269,36 B

Mulher  60 anos R$1.000 - R$345 R$277.399,93 B
com 30 anos  R$4.000 - R$1.380 R$1.109.599,73 B
   R$4.000 R$130.900 R$690 R$1.108.120,64 B

Homem  65 anos R$1.000 - R$300 R$293.908,87 B
com 30 anos  R$4.000 - R$785 R$856.842,55 B
  R$4.000 R$80.000 R$392,50 R$858.997,23 B

Mulher  60 anos R$1.000 - R$1.100 R$287.899,17 C
com 45 anos  R$1.000 R$65.000 R$550 R$277.051,20 C
  R$4.000 - R$4.150 R$1.113.421,61 B
  R$4.000 R$275.900 R$2.075 R$1.108.047,67 B

Homem 65 anos R$1.000 - R$535 R$214.525,35 C
com 45 anos  R$1.000 R$40.700 R$267,50 R$213.380,13 C
  R$4.000 - R$2.130 R$854.091,57 B
  R$4.000 R$165.000 R$1.065 R$857.251,68 B

lação não adotar medidas individuais para com-
pensar as reduções que virão”. 

“A dura conclusão a que chegamos é que 
o país precisa urgentemente de mudanças go-
vernamentais e individuais. Não há mais tem-
po para continuar errando ou permanecer na 
inércia dos últimos 18 anos, sob pena de a atual 
geração ficar sem cobertura da previdência pú-
blica e o INSS se tornar apenas um capítulo de 
nossa história”, alerta o economista.

Simulações do site Buscaprev, que compara planos de 
Previdência Privada para encontrar o que melhor se ade-
qua ao perfil do investidor, reafirmam a importância de 
começar a poupar cada vez mais cedo. 

Fazendo um plano de previdência privada para a filha de 2 
anos, os pais podem garantir, com investimento mensal de R$ 300, 

uma renda extra de R$ 4.000 quando ela comple-
tar 60 anos. Começando a investir aos 18 anos, a 
jovem chegaria ao mesmo resultado se poupas-
se R$ 680 por mês. Já para aquelas que passam a 
investir aos 30, a reserva deve ser maior: são ne-
cessários R$ 1.380 mensais para contar com renda 
semelhante a partir dos 60 anos, e R$ 345 para 
receber R$ 1.000 com essa idade.

No caso dos homens, considerando-se 
como o início da aposentadoria os 65 anos, R$ 

200 mensais seriam suficientes para um rendimento de R$ 
4.000, desde que o plano fosse feito ainda na infância. Para 
os jovens, o valor sobe para R$ 398 e, a partir dos 30, para R$ 
785. As projeções valem para acumulações sem investimento 
inicial, e a receita extra alcançada é influenciada também pela 
expectativa de vida de cada sexo (veja o quadro abaixo).

1,5% 

DOS 
BRASILEIROS 

POUPAM 
O SUFICIENTE

APENAS

INSUSTENTÁVEL

Os inúmeros pontos de estrangulamento levantados 
por estudiosos e especialistas sinalizam a total precarie-
dade do atual sistema previdenciário e reforçam a neces-
sidade de correção de rumo para evitar o seu colapso. 
Para lançar luz sobre o debate da reforma, será necessá-
rio ouvir a sociedade, mas também conscientizá-la acerca 
da importância de se preparar financeiramente.

A Willis Towers Watson realizou duas pesquisas so-
bre o tema. A primeira indica que 26% dos trabalhado-
res investiriam em uma aposentadoria caso recebessem 
uma quantia a mais das companhias onde estão empre-
gados. Foram ouvidos mais de mil profissionais. Já a 
segunda fez uma análise por faixa etária que permitiu 
concluir que o brasileiro começa a ficar mais atento ao 
seu futuro financeiro a partir dos 30 anos. A poupança 
para a aposentadoria aparece no ranking de prioridades 
já nessa idade, aumentando gradativamente até os 50, 
de acordo com a base de dados de 56 grandes compa-
nhias nacionais e multinacionais no Brasil.

Dor de cabeça – A vulnerabilidade do sistema é cada vez 
mais evidente. O economista e diretor executivo da Fena-
Previ, José Cechin, demonstra como se dá a insustentabi-
lidade do INSS: 14% da sociedade são compostos por apo-
sentados e pensionistas. Porém, apenas 12% são idosos com 
mais de 60 anos e menos de 8% têm mais de 65 anos. “Os 
beneficiários são muito jovens”, conclui o executivo. 

Indo além, ele informa que, com o aumento da expec-
tativa de vida e a queda da taxa de natalidade, a razão de 
dependência dos idosos passará de 18% para 54% em um 
período de oito anos. “Haverá mais de 60 idosos para cada 
grupo de 100 pessoas ativas. Cada duas pessoas ativas terá 
de suportar mais de um aposentado”, diz Cechin.

Tudo isso em um sistema que já sofre com altos 
custos para os cofres públicos. No ano passado, o 
Brasil desembolsou R$ 683 bilhões com a Previdência 
Social. Os gastos aumentaram de 2,6% do PIB em 1988 
para 7,4% em 2015. “Em 27 anos, o país multiplicou 
por três os gastos da previdência”, resume o diretor. 
Em comparação com outros países, o Brasil é o que 
apresenta a menor idade de aposentadoria, mas o 
quinto que mais gasta com esse benefício.

Saída – O economista Keyton Pedreira defende uma com-
binação de medidas relacionadas às receitas e às despesas 
da Previdência Social para conter a trajetória de suas con-
tas, que define como “explosiva”. De um lado, recomenda a 
venda de imóveis do INSS, a prevenção às fraudes, a taxa-
ção a jogos de azar e exportadoras de agronegócio e o fim 
ou revisão das desonerações e isenções para alguns setores 
da economia. Do outro, a revisão das regras de acúmulo de 
benefícios (como as pensões) e da diferença entre a aposen-
tadoria de homens e mulheres, a desvinculação do salário 
mínimo e a criação da idade mínima.
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SAÚDE PARTICULAR 
MAIS BARATA?

Para reverter déficit nas contas do SUS e diminuir as 
demandas ao sistema, o ministro da Saúde propõe 
a criação de um plano mais barato e com cobertura 

abaixo do rol mínimo exigido pela ANS. A 
iniciativa pode ajudar na recuperação de 

segurados pelas operadoras do segmento, 
mas precisa de ajustes para convencer a 

defesa do consumidor e 
alcançar seu objetivo. 

O sistema de saúde brasileiro está na berlinda e, ao que 
tudo indica, fará parte da agenda das eleições muni-
cipais. É que dados das últimas pesquisas do Ibope 

apontaram que, em todas as regiões do país, a saúde é a maior 
preocupação entre os eleitores. No Rio de Janeiro, 54% de-
les afirmaram que esta é a área em que a população está en-
frentando maiores dificuldades. Em segundo lugar, aparece a 
segurança, escolhida por apenas 15% dos cidadãos cariocas 
- mais de 30 pontos percentuais de diferença.

Toda essa apreensão tem fundamento: a Constituição bra-
sileira determina que o acesso à saúde é direito garantido 
pelo Estado ao cidadão. Desde 2012, entretanto, os repasses 
do Sistema Único de Saúde (SUS) a estados e municípios, 
que deveriam fazer valer a norma, somam um déficit de R$ 
3,5 bilhões, conforme anunciado no último mês de agosto 
pelo Ministério da Saúde. 

Segundo o sistema público, engorda este rombo o fato 
de que, em 2015, mais de 430 mil serviços médicos foram 
prestados, pela rede pública, a pacientes que possuem pla-
no de saúde, levados a hospitais públicos como procedi-
mento padrão em casos de emergência. A cobrança foi de 
R$ 709 milhões às seguradoras responsáveis, mas apenas 
R$ 399 milhões foram devolvidos ao sistema, segundo da-
dos da Agência Nacional de Saúde (ANS). O restante foi 
questionado pelas companhias e depositado em juízo na 
conta da entidade ou incluído na dívida ativa federal.

À primeira vista, a proposta de criação do chamado pla-
no de saúde “popular” ou “acessível”, introduzida pelo 
ministro da Saúde, Ricardo Barros, poderia unir o útil ao 
agradável ao proporcionar tanto o desafogamento do SUS 
como recuperação de parte dos 1,3 milhões de usuários 
perdidos pelo segmento suplementar no último ano, mas 
vem dividindo opiniões.

A ideia inicial, a ser discutida e transformada em projeto 
até outubro deste ano, era permitir a disponibilização de pla-
nos de saúde com cobertura menor que o rol mínimo de pro-
cedimentos estabelecido pela ANS e, portanto, mais baratos. 
Diante de contestações ligadas aos direitos do consumidor, o 
ministro declarou posteriormente que o foco não estaria na 
redução da cobertura obrigatória, e que haveria outra manei-
ra de reduzir o preço dos planos, sem especificar qual. 

Ainda assim, a possibilidade continua em aberto, e o 
assunto ficará a cargo do grupo de trabalho criado para 
discutir sobre a criação do produto. Entre os membros, es-
tão representantes do Ministério, da Confederação Nacio-
nal das Seguradoras (CNseg) e de instituições convidadas 
após as reações contrárias à iniciativa, como a Associação 
Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste) e a Asso-
ciação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge). A avalia-
ção de cada um deles mostra que ainda não há consenso 
sobre o plano de saúde popular. Enquanto as arestas não 
forem aparadas, a proposta não avançará.

FenaSaúde – A presidente da Federação Nacional de Saúde 
Suplementar - que representa a CNseg no debate -, Solange Be-
atriz Palheiro Mendes, defende que os representantes do setor 
se unam para construir uma proposta aderente. Ela ressalta as 
severas restrições pelas quais o segmento passa, com uma média 
de cem mil beneficiários a menos por mês. “O desemprego e a 
falta de renda dos brasileiros foram a gota d’água nesse copo, que 
já estava cheio. Este é o momento para discutir como dar maior 
acesso ao plano de saúde privado à população”, enfatiza. A exe-
cutiva acredita que um modelo com custo reduzido é bem-vindo, 
mas que o melhor caminho para alcançá-lo é trazer o consumi-
dor para a discussão. “Temos que ouvir aqueles que, de fato, se 
beneficiarão com os serviços. Eles são os principais interessados 
e vão dizer o que querem de um plano e quanto podem pagar. 
A expectativa deve estar associada à capacidade de pagamento, 
sem perder de vista o cuidado com a saúde e as melhores práti-
cas. Acredito que esse modelo passará por prestigiar a atenção 
primária”, explica. Segundo Solange, a Saúde Suplementar ofere-
ce maior alcance à assistência a saúde, portanto, desonera o SUS.

Proteste – A coordenadora institucional da Proteste, Maria 
Inês Dolci, afirmou que a entidade não será a favor de um plano 
restrito. “Não cremos que resolveria o problema da saúde públi-
ca: o gasto com ações de atenção básica, como consultas em pos-
tos de saúde, representou, no ano passado, 13,7% do orçamento 
do Ministério da Saúde, enquanto as despesas com procedimen-

tos de média e alta complexidade, como internações e cirurgias, 
consumiram 42,1%”, declara, citando dados do órgão. “Não faz 
sentido o consumidor investir num plano que o obrigará a procu-
rar o SUS em casos mais complexos”, reitera a executiva.

Para Dolci, o desafio do brasileiro hoje é garantir o atendimen-
to à saúde diante da escassa oferta de planos de saúde individu-
ais, elevados preços e as filas demoradas do SUS. “É preocupante 
o consumidor perder a cobertura mínima obrigatória,  que foi 
conquista da lei 9.656, em 1998. Uma proposta nesses moldes vai 
na contramão do que a ANS tem feito”, completa.

Abramge – O diretor executivo da Abramge, Antonio Carlos 
Abbatepaolo, afirma que a associação está disposta a enriquecer 
o debate a respeito do tema. “A entidade considera positivas ini-
ciativas que tenham como objetivo garantir a sustentabilidade 
do setor de saúde brasileiro em um momento em que sofre uma 
grave crise orçamentária nas esferas pública e privada”, pontua. 

Ele acredita ainda que a oferta de planos  acessíveis poderá abrir 
portas para o ingresso de beneficiários na saúde suplementar e pro-
piciar uma alternativa para o retorno de indivíduos que perderam 
seus planos  devido ao aumento do desemprego no país. “Desde ja-
neiro de 2015, quase dois milhões de cidadãos perderam seus planos 
de saúde em virtude da crise econômica”, informa. De acordo com 
a FenaSaúde, desse total, 187 mil perdas foram oriundas dos planos 
coletivos empresariais. Uma posição final sobre o assunto, Abbate-
paolo só garante após o detalhamento e avaliação da proposta.

Solange Beatriz Mendes Maria Inês Dolci Antonio Carlos Abbatepaolo

Continua na próxima página
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A legislação 
trabalhista, 
traduzida pela CLT, 
será alvo de mais uma 
das reformas previstas pelo novo governo. De um lado, 
a flexibilização é atrelada à criação de novos empregos 
e a um melhor relacionamento entre patrões e 
empregados; de outro, à possível redução dos direitos 
dos empregados e a batalhas ainda maiores na Justiça 
do Trabalho. No mercado de seguros, também não há 
consenso.

Flexibilização 
da CLT

Continua na próxima página

A conta do SUS
Para solucionar parte da crise, o ministro da Saúde, 
Ricardo Barros, estuda também um modelo de 
contrato direto entre hospitais públicos e operadoras, 
que possibilite ressarcimento mais rápido de valores 
já acordados para os atendimentos de emergência. 
Mas o impasse continua, pois seguradores apontam a 
necessidade de uma discussão mais ampla acerca do 
assunto, incluindo a reavaliação da tabela de valores 
utilizada e do tempo que o SUS leva para comunicar 
a entrada de um paciente, por exemplo. Segundo eles, 
há casos em que o segurado passa 15 dias internado 
em hospital público e a operadora recebe apenas a 
cobrança, sem ter a oportunidade de transferi-lo à sua 
rede credenciada. Situações como essas seriam, afinal, 
motivadoras dos numerosos questionamentos por parte 
das companhias que fazem com que a conta não feche.

Usuário agradece
A principal característica do projeto tem potencial 
para atrair os consumidores de planos de saúde: o 
preço baixo. O treinador de futsal Rodrigo Martins 
somente percebeu a importância da proteção 
quando ele e sua filha de apenas dois anos de idade 
precisaram ser internados em um hospital público. 
“Hoje, considero uma necessidade, investimento que 
você só valoriza quando precisa de atendimento”, 
diz. Entretanto, os altos valores das mensalidades 
o impedem de manter os planos. Para garantir 
cobertura de saúde à sua família, composta por três 
pessoas, precisaria comprometer quase 30% de sua 
renda mensal.
Conforme vem sendo amplamente debatido pelo 
segmento de saúde suplementar, fatores como os 
altos custos médicos, o envelhecimento da população 
brasileira e a alta judicialização acabam causando 
grande aumento nos preços dos planos oferecidos 
e afetando a sustentabilidade do sistema. Nesse 
cenário, mesmo um plano com cobertura restrita 
poderia ser interessante de acordo com Martins, 
desde que o produto atendesse às suas necessidades. 
Contar com o SUS tem sido uma verdadeira roleta 
russa em sua vida. “Em algumas ocasiões fui 
bem atendido, em outras, não. Na ultima vez que 
procurei a emergência, a demora foi tão grande que 
precisei recorrer ao atendimento particular”, conta.

Agência Nacional de Saúde – Consultada em 23 de agosto, a 
autarquia afirmou desconhecer a comissão de trabalho que estuda 
a viabilidade do plano de saúde acessível. “A Agência reitera sua 
autonomia técnica para regular o mercado de Saúde Suplementar, 
nos termos delimitados pelas leis 9.656/98 e 9.961/2000”, informou 
comunicado oficial divulgado na mesma semana.

Ministério da Saúde – O ministro da Saúde, Ricardo Barros, 
bate na tecla de que a discussão busca elaborar um projeto que me-
lhore a qualidade no atendimento primário e acabe com as gran-
des filas, além de permitir o acesso de mais pessoas ao atendimento 
médico, ampliando a integração hospitalar no país. Ele garante que 
caberá às seguradoras propor seus modelos para os novos planos, 
e que a oferta não será obrigatória. “Quem regula é a ANS, quem 
fiscaliza é o Procon, e as pessoas aderem ou não, livremente. Nin-
guém é obrigado, e quem não está satisfeito não precisa continuar 
pagando o plano de saúde. É uma questão de oferta e qualidade do 
serviço e de manutenção dessas pessoas no sistema, o que alivia o 
SUS”, explica.

Ele estima que, com a criação de planos acessíveis aos quais a 
sociedade queira aderir, os recursos para investimento na saúde 
possam crescer em R$ 20 ou até R$ 30 bilhões. Ressalta ainda ser 
contra a criação de qualquer tipo de imposto para financiar a saúde 
e que a ideia não ensaia uma privatização do setor, como apontado 
em algumas críticas. Seu foco seria melhorar a gestão dos recursos 
existentes.

SAÚDE PARTICULAR 
MAIS BARATA?
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Diante do avanço generalizado 
da taxa de desemprego no Brasil, com 

média atual de 11,3%, segundo o IBGE, 
o Palácio do Planalto tem se dedicado a 

discutir um assunto delicado: a  legisla-
ção trabalhista. O ministro do Trabalho, 

Ronaldo Nogueira, estuda uma reforma 
na área e promete apresentar, até o final do ano, proposta que dará 
mais força às negociações coletivas entre patrões e empregados. A 
denominada modernização das relações de trabalho permitiria, na 
prática, que as decisões tomadas pelas entidades representativas de 
cada categoria se sobrepusessem à Consolidação das Leis Traba-
lhistas (CLT), que normatiza direitos como salário mínimo, férias 
anuais, jornada de trabalho e previdência social.

No mercado de seguros fluminense, os principais responsá-
veis pelos acordos desse tipo são o Sindseg-RJ/ES, que responde 
pelas seguradoras, o Sincor-RJ, que atua em nome dos correto-
res, e o Sinsec-RJ, representante dos securitários. Entre os seus 
líderes, os dois primeiros compartilham a opinião de que uma 
reformulação é, sim, necessária. “Muita coisa mudou desde que 
a CLT foi aprovada, em maio de 1943. Essa foi, sem dúvida, uma 
grande conquista para os trabalhadores, mas o cenário atual é 
completamente distinto e os ajustes são importantes”, afirma 
Henrique Brandão, presidente do Sincor-RJ. 

O presidente do Sindseg-RJ/ES, Roberto Santos, frisa que é im-
portante que a lei reflita a nova realidade das relações de emprego e 
da situação econômica. “Não se pode querer criar uma situação fora 
do contexto em que se vive, pois a lei pode se tornar inócua. A norma 
deve ser consequência do fato e não a sua criação”, explica. “Eu não 
diria que há falhas na legislação, mas sim inadequações que a impe-
dem de contemplar todas as demandas do atual panorama econômi-
co e social, ensejando a sua reforma a possibilidade de crescimento 
mais efetivo das atividades empresariais”, completa o executivo.

Já o presidente do Sinsec-RJ, Adolfo Lima, defende que toda 
mudança na CLT deve ser somente para beneficiar, e não para ti-
rar diretos adquiridos pelos empregados. “Não podemos concor-
dar que, em função de momentânea crise financeira, nossos tra-
balhadores tenham seus direitos 
reduzidos”, afirma, e aposta na 
união das Centrais Sindicais para 
evitar que eles sejam prejudica-
dos, seja pelo enfraquecimento 
das leis ou pela regulamentação 
da terceirização – que também 
não vê com bons olhos. 

Hoje, a Constituição já permite 
a flexibilização, em acordos cole-
tivos, da jornada de trabalho (8h 
diárias ou 44h semanais), da jor-
nada de seis horas para trabalho 
ininterrupto, do banco de horas, 
da redução de salário e da parti-

cipação nos lucros e resultados, por exemplo. Além desses direitos, 
a proposta vai incluir aqueles que foram regulamentados na CLT: 
férias, 13º salário, adicional noturno e de insalubridade, salário mí-
nimo, licença-paternidade, auxílio-creche, descanso semanal remu-
nerado, FGTS, entre outros. 

Por outro lado, direitos como a remuneração 50% mais alta por 
hora extra trabalhada, a licença-maternidade de 120 dias e o aviso 
prévio proporcional ao tempo de serviço continuariam fixados, pois 
constam na lei maior e só uma Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) poderia alterá-los - o que significaria uma longa batalha 
do Congresso. Também o seguro-desemprego e o salário-família 
permaneceriam garantidos por lei, por serem considerados previ-
denciários e não trabalhistas. De acordo com fontes envolvidas na 

elaboração da reforma, a intenção 
é tornar menos rígidas normas que 
não aparecem na Carta Magna e 
geram reclamações recorrentes. É o 
caso do horário de almoço, que não 
pode ser reduzido nem se o traba-
lhador desejar sair mais cedo.

A lógica daqueles que são a favor 
da reforma é a seguinte: o conjunto 
de normas da CLT enrijece as rela-
ções de trabalho por conta de uma 
quantidade excessiva de normas e 
burocracia, inibindo o empregador. 
Com o seu afrouxamento, o ambien-
te se tornaria favorável à criação de 

novos empregos, pois o trabalhador passaria a custar menos. “Eu 
arriscaria dizer que 30% a 40% dos desempregados voltariam ao 
mercado em um período não superior a um ano se a retomada do 
crescimento da economia for acompanhada pelas mudanças nas 
leis trabalhistas”, estima Brandão. Lima, por outro lado, diz que 
“não há estatística que informe aumento no número de empregos, e 
sim precarização no desempenho das funções”.

Elisabete Prado, diretora comercial e de marketing da Delphos, 
empresa prestadora de serviços ao mercado de seguros, acredita 
que a desoneração do processo poderia incrementar as contratações 
e proporcionar mais investimentos nos próprios empregados, com 
“cursos, treinamentos e especializações”. Ela aponta fatores, como 
elevada carga tributária e excesso de protecionismo nas leis, que 
considera desalinhados ao atual 
contexto social e econômico do país. 
“Tudo isso eleva o peso do custo da 
mão de obra na composição final do 
preço dos serviços, com perda de 
competitividade. Menos mercado, 
menos empregos”, relaciona.

Para a executiva, “as leis tra-
balhistas atuais acabam sobrecar-
regando a Justiça do Trabalho e, 
sob certos aspectos, banalizando-
-a, pois muitas demandas em ju-
ízo poderiam ser evitadas com o 
estreitamento das relações entre 
as partes”. Este também é um dos 

argumentos utilizados pelo Executivo para a reforma, ao apon-
tar diversos casos em que juízes do trabalho anulam acordos fe-
chados entre sindicatos e empresas. “O projeto vai delimitar os 
parâmetros e limites da negociação coletiva, dando aos acertos 
força de lei”, diz o ministro Ronaldo Nogueira. 

Segundo o juiz trabalhista Paulo Guilherme Santos Péris-
sé, enxergar a atuação da Justiça do Trabalho como barreira 
para o bom funcionamento e competitividade do mercado é 
desviar o foco do real problema. “A modernização da legisla-
ção trabalhista deve vir acompanhada pela reformulação das 
relações sindicais: o ponto de equilíbrio será a garantia de di-
reitos aos trabalhadores tanto quanto a autonomia das suas 
entidades de representação em relação ao Estado”, pontua, 
destacando a enorme credibilidade conquistada pelo sistema 
junto aos trabalhadores ao longo de seus mais de 70 anos de 
existência.

“A intervenção dos tribunais trabalhistas não impediu impulsos 
de euforia e crescimento econômico em diversos momentos da his-
tória do Brasil, sem qualquer alteração significativa em seu modelo”, 
lembra o juiz. Ele considera perigoso realizar reformas em momentos 
de crise, nos quais os objetivos precisam ser alcançados de forma ur-
gente. “Sem visão de futuro, cria-se mais uma vez um obstáculo ao 
tratamento do problema central, que passa por uma enorme massa 
de desocupados e excluídos em idade de trabalhar, para os quais ne-
nhuma alternativa significativa é proposta senão a adesão a empre-
gos de pior qualidade”, argumenta.Adolfo Lima, 

do Sinsec-RJ
Henrique Brandão,

do Sincor-RJ
Roberto Santos, 

do Sindseg-RJ/ES

Continua na próxima página

‘ ‘
“30% a 40% dos desempregados 
poderiam voltar ao mercado em 
menos de um ano se a retomada 
do crescimento da economia for 
acompanhada pelas mudanças 
nas leis trabalhistas” 
Henrique Brandão

“A flexibilização já ocorrida em 
países ricos e da América Latina 
não gerou postos de trabalho, 
agravou o nível de desemprego 
e, em alguns deles, criou uma 
crise social” 
Cintia Yazigi
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O Tribunal Superior do Trabalho registra aproximadamente 2 
milhões de novas ações a cada ano. Até agosto, um contador exibia 
no site da instituição mais de 162 mil processos já julgados no perí-
odo. Em andamento, são mais de 100 milhões. “A estrutura sindical 
que existe hoje não dá espaço para interlocução e consenso entre 
trabalhadores e patrões, por isso a justiça é tão procurada. Ela não é 
o problema, é parte da solução”, afirma Périssé. 

O juiz frisa ainda a importância dos direitos sociais nas relações 
de trabalho, pauta constante de discussões de organismos como a 
Organização Internacional do Trabalho e dos principais acordos de 
livre comércio internacionais, como o Trans-Pacífico, entre Estados 
Unidos e economias do sudeste asiático. “O ponto aqui é justamen-
te o oposto da nossa discussão, ou seja, a ampliação de direitos e 
garantias aos trabalhadores em nível global para que algum critério 
de justiça social seja incorporado a esse cenário extremamente com-
petitivo”, explica.

Quem também cita experiências estrangeiras é a sócia coorde-
nadora trabalhista do escritório Pellon & Associados, Cintia Yazigi. 
“Resta saber e repensar por que a flexibilização já ocorrida em paí-
ses da América Latina e em países ricos não gerou postos de traba-
lho, agravou o nível de desemprego e, em alguns deles, criou uma 
crise social que enfraqueceu o seu desenvolvimento”, questiona a 
advogada. E completa: “O universo trabalhista brasileiro, regido 
por intermináveis regras coletivas e benefícios excessivos, não tem 
maturidade para discussão de direitos que os empregados sempre 

acreditaram como irrenunciáveis. A difi-
culdade na negociação coletiva já é muito 
intensa e apenas um indício do quão com-
plicado será em caso de flexibilização”.

Resumidamente, Cintia acredita que a 
Justiça do Trabalho não só não será alivia-
da pela reforma, como virará, ao contrá-
rio, alvo de discussão por cada direito e 
benefício excluído da vida do trabalhador. 
Consequentemente, os empregadores so-
frerão uma avalanche ainda maior de 
ações trabalhistas que, como se sabe, ge-
ram custos imprevisíveis e muitas vezes 
bastante superiores ao que efetivamente 
seria devido por direito aos funcionários.

Nesse sentido, apesar de ser a favor da 
reforma, o representante dos corretores de 
seguros, Henrique Brandão, faz a seguin-
te ressalva: “entendo que seria importante 

fortalecer os contratos de trabalho negociados entre empregadores 
e trabalhadores, desde que a legislação assegure algumas cláusulas 
de defesa da parte mais frágil nessa relação”. O presidentedo Sind-
seg-RJ/ES assina embaixo: “no caso do mercado de seguros, como 
em todo o segmento empresarial e de trabalho no país, os benefícios 
devem considerar as empresas e os empregados, porque as duas 
partes dependem uma da outra na consecução dos fins econômicos 
e sociais da atividade”. 

Cintia Yazigi, 
do Pellon & Associados

tomarão as decisões do dia a dia de forma mais direcionada e 
tornarão a organização mais saudável. “Além das práticas de re-
muneração e benefícios, as companhias devem promover o desen-
volvimento e crescimento dos seus funcionários em um ambiente 
positivo”, recomenda.

A diretora comercial da Delphos, Elisabete Prado, também ga-
rante que direitos e benefícios adicionais passaram a ter importân-
cia real na vida corporativa. “Em geral, as pessoas passam mais 
tempo no ambiente de trabalho do que em suas residências, e o 
mundo moderno exige que se dê qualidade a essa permanência”, 
explica a executiva. Essa via não é de mão única: o retorno vem 

em forma de maior produtividade. 
“Os parceiros internos se sentem 
muito mais valorizados fazendo 
parte de uma organização que se 
preocupa com o seu bem-estar e 
não somente com os seus resul-
tados. No outro lado, a empresa 
consegue atingir um maior índice 
de retenção de parceiros na equipe, 
além de uma considerável redução 
nas faltas”, relata.

Para a gerente de Recursos Hu-
manos da Tokio Marine, Juliana 
Zan, os ativos mais importantes de 
uma empresa são as pessoas, pois 
elas fazem a diferença na obten-
ção dos resultados. A seguradora 
foi eleita a 8ª melhor empresa para 
trabalhar pela Great Place to Work 
Brasil. “Todas as práticas adotadas 
para fomentar envolvimento e cres-
cimento do colaborador, proporcio-
nar qualidade de vida, gerar diver-
sidade e evidenciar preocupação 
com saúde e segurança do trabalho 
são essenciais”, afirma. Diante da 
instabilidade econômica e da possí-
vel flexibilização da legislação, ela 
garante ainda que os investimentos 
e projetos do tipo serão mantidos, 
de forma a otimizar recursos e uti-
lizá-los de forma criativa.

A profissional cita alguns dos 
benefícios oferecidos pela compa-
nhia aos seus colaboradores: parti-
cipação nos lucros e resultados, prática esportiva, Programa de 
Gestante, auxílio-creche ou babá, auxílio-medicamento, plano de 
saúde com coberturas diferenciadas, Previdência Privada, day-off 
no aniversário e bodas por tempo de casa, plano de carreira, horá-
rio flexível, entre outros. “Os bons resultados são uma consequên-
cia natural do trabalho em equipe e do engajamento do time, que 
resulta na qualidade da nossa entrega e nos ajuda a satisfazer os 
corretores, assessorias e clientes”, acredita Juliana.

Ainda que o cenário mude um pouco por conta da crise eco-
nômica, a nova geração de profissionais aprendeu a se preocupar 
com a saúde, a felicidade e a satisfação profissional, buscando 
muito além de um bom salário no mercado. O desafio da proposta 
em desenvolvimento é combinar os conflitantes interesses de tra-
balhadores e empresários sem afetar as conquistas dos primeiros 
nem a competitividade dos segundos. O tão essencial consenso 
entre as partes, que aparenta ser, afinal, o objetivo de toda a dis-
cussão, parece ainda longe de ser alcançado.

Palavra do RH 
A dúvida que fica é: a legislação 

trabalhista é rígida e deve sofrer mu-
danças, mas seria a flexibilização de 
suas normas a saída para incrementar 
o investimento, o emprego e a compe-
tividade das empresas? Em um setor 
marcado pela formação de profissio-
nais qualificados, por gerar milhares 
de empregos e pela baixa rotatividade 
como o de seguros, segundo afirma o presidente do Sincor-RJ, ha-
veria outras maneiras de continuar driblando a crise e diminuir 
os conflitos judiciais?

“As leis trabalhistas vigentes foram elaboradas e estabeleci-
das ao longo do tempo para criar referências de boas práticas na 
atuação dos diferentes stakeholders do mercado e, certamente, 
fizeram com que as empresas evoluíssem nesta relação”, desta-
ca a presidente da Comissão de Recursos Humanos da CNseg, 
Patricia Coimbra. A executiva diz que os resultados de uma or-
ganização serão sustentáveis se os seus gestores e colaboradores 
estiverem engajados na implementação de cada estratégia, pois 

Paulo Guilherme Périssé, 
juiz trabalhista

Elisabete Prado, 
da Delphos
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Fortalecer a noção de prevenção de riscos junto à população, 
proporcionar o melhor entendimento possível sobre os fun-
damentos do seguro e as diferentes características dos pro-

dutos, ampliando suas oportunidades de escolha, e desenvolver a 
confiança do consumidor diante de oportunidades de proteção são 
objetivos perseguidos pelo mercado de seguros há algum tempo. 
O combate à desinformação ainda é grande desafio para um se-
tor que, em 2015, foi responsável por 6,2% do PIB nacional, tendo 
alcançado R$ 350 bilhões em prêmios, montante maior do que os 
resultados das indústrias automobilística e farmacêutica.

Com base em ações realizadas pela Federação Europeia de Se-
guros e Resseguros - Insurance Europe, em inglês - e uma série de 
pesquisas e estudos para compreender os hábitos e as atitudes dos 
consumidores e da sociedade de forma geral, a Confederação Na-
cional das Seguradoras (CNseg)  lançou o Programa de Educação 
em Seguros. A iniciativa visa a reduzir, até 2020, o número de recla-
mações dos consumidores de seguros entre 15% a 25% em relação 
ao número total de apólices.

O Programa é um desdobramento da mobilização multisseto-
rial que compreende a Estratégia Nacional de Educação Financei-
ra (ENEF), integrada por 12 instituições que patrocinam o projeto, 
incluindo a Superintendência Nacional de Previdência Comple-
mentar (Previc), a Superintendência de Seguros Privados (Susep), 
a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os ministérios da Fa-
zenda, da Educação, do Trabalho e Previdência Social e da Justiça.

No decorrer do triênio 2016-2019, a CNseg implantará 21 ações 
de transformação. Para o seu desenvolvimento, foram considera-
das dúvidas recorrentes da população, como reajustes contratuais, 
coberturas do seguro, rede referenciada, mutualismo, resgates, ren-
tabilidade e limites de coberturas. Algumas delas, como o lança-
mento de livretos, guias e cartilhas já foram iniciadas, e o programa 
prevê outras mais arrojadas: a criação de simuladores de planeja-
mento financeiro e jogos interativos, a implantação de uma rádio 
corporativa, campanhas na mídia tradicional e nas mídias digitais. 

Haverá ainda parcerias com instituições de ensino e órgãos de 
defesa do consumidor, promoção de colóquios e seminários, criação 
um boletim mensal para jornalistas e organização de workshops 
para a imprensa, incentivo à certificação profissional do setor de 
seguros (CPC) e elaboração de um documento de orientação para 
Educação em Seguros nas escolas. Todas as áreas da entidade esta-
rão envolvidas no projeto.

“Nosso setor ainda é relativamente desconhecido, não apenas 
da população, mas também das autoridades que têm a responsa-
bilidade de comandar o Brasil, como os ministérios da Fazenda 
e do Planejamento, e de outros ministérios que têm a missão de 
desenhar a política econômica do País, para o qual o nosso setor 
tem muito a contribuir”, pontuou o presidente da Confederação, 
Marcio Coriolano. O executivo ressalta que o mercado segurador 
compreende 45% dos prêmios de seguros da América Latina, ocu-
pando a 13ª posição no ranking mundial, e tem provisões técnicas 
que giram em torno de R$ 789 bilhões.

A iniciativa contará com a parceria de diversos agentes do mer-

cado segurador, entre eles, a Escola Nacional de 
Seguros, a Susep, a Fenacor e os sindicatos de 
seguros regionais. A presidente da FenaSaúde e 
membro do comitê gestor da CNseg, Solange  Be-
atriz Palheiro Mendes, acredita que “a informação 
é a base da cidadania. Se o consumidor usa e paga 
pelo seguro, ele tem direito à informação”.

Embora a estratégia do programa não tenha 
o objetivo de aumentar o volume de negócios do 
setor, o presidente da FenaCap e membro do co-
mitê gestor da CNseg, Marco Barros, disse que “é 
possível que isso ocorra, mas não tem como di-
mensionar agora. O foco principal do programa é 
o consumidor”. Quanto ao valor dos recursos de-
dicados ao projeto, ele revelou que “inicialmente, 
a CNseg está investindo cerca de R$ 300 mil”.  

A primeira peça do programa, a cartilha “O 
mutualismo como princípio fundamental do Segu-
ro”, contendo esclarecimentos de questões básicas 
sobre o mercado brasileiro, foi distribuída a jorna-

listas e aos órgãos de representação dos corretores, 
Procons, em fóruns e palestras de grande alcance 
da população. Em cinco capítulos, o livreto aborda 
um pouco da história do mutualismo, suas apli-
cações aos contratos de seguro, e questiona o que 
pode ferir o mutualismo e como ele pode ser pro-
tegido. As próximas peças contemplarão os temas 
“Função Social e Econômica do Seguro”, “Geren-
ciamento de Risco e Seguro”, “Contrato de Segu-
ro”, “Proteção do Consumidor de Seguros”, entre 
outros, somando 36 publicações.

Do ponto de vista político, as ações da 
CNseg já começaram e, segundo Coriolano, a 
entidade tem sido convidada a participar de 
fóruns específicos, tais como reforma da Previ-
dência e regulamentação do Seguro Garantia. 
Ele comentou também que o escritório de Bra-
sília foi reformado e a equipe ampliada para 
dar continuidade à representação que o setor 
merece junto às autoridades.

MAIS 
INFORMAÇÃO 
SOBRE 
SEGUROS 
ATÉ 2020
Programa lançado 
pela CNseg apresenta 
conjunto de 21 ações de 
transformação que visam 
ampliar a percepção 
sobre seguros e sua 
importância no âmbito 
pessoal, familiar e na 
sociedade. 
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MUDANÇAS  NO  MERCADOO

A Superintendência de Seguros 
Privados (Susep), comandada agora por 
Joaquim Mendanha, passou também 
por mudanças técnicas. Diversas 
portarias publicadas no Diário Oficial 
da União promoveram alterações nos 
cargos em comissão de coordenações 
da autarquia. O servidor Getulio Souza 
Rego foi designado para exercer o cargo 
em comissão de Coordenador Substituto 
da Coordenação de Fiscalização 
Prudencial, da Coordenação-Geral 
de Fiscalização Prudencial – CGFIP. 
Já Izabela Giffoni Gonçalves Varejão 
assume a função de Coordenador 
Substituto da Coordenação de 
Autorização, Cadastro e Registro de 
Resseguradores Estrangeiros, Corretores 
e Autorreguladoras, da Coordenação-
Geral de Autorizações e Liquidações 
- CGRAL. Como Coordenador 
Substituto da Coordenação de Relações 
Institucionais, da Secretaria-Geral – 
SEGER, foi efetivada a funcionária Katia 
Martins Antunes.

Sidnei Calligaris 
é o novo vice-
presidente 
Comercial e 
Regional da 
Prudential 
do Brasil. 
Responsável pela 
região de São 
Paulo, o executivo 
tem como objetivo 
fazer a praça 
crescer ainda 
mais dentro da 
companhia em 
seguro de Vida, 
assim como contribuir para a constante elevação da 
operação brasileira de seguros. A história do novo 
vice-presidente começou praticamente junto com 
a atuação da seguradora no país: ele participou do 
primeiro grupo de corretores a comercializar o seguro 
de Vida individual da Prudential do Brasil, em 1998. 
Calligaris deixou sua condição de franquiado em 
2011, quando foi contratado pela companhia como 
Diretor Regional & RCMO.

Com mais de 
30 anos de 
experiência 
no mercado 
financeiro, 
o executivo 
Fernando 
Loureiro 
Brandão 
é o novo 
responsável 
pelo 
relacionamento 
com os 
investidores 
institucionais, 
especificamente fundos de pensão, da 
MAPFRE Investimentos. Sua principal 
atribuição será liderar a área com produtos 
exclusivos para esses investidores, que 
estejam em linha com as suas necessidades. 
A chegada do executivo à empresa marca um 
importante reforço no setor de Fundos de 
Pensão, que já administra R$ 320 milhões.

A SulAmérica anuncia o retorno de 
Fabiane Reschke para a posição de 
diretora jurídica da companhia. A 
profissional já havia ocupado a posição 
entre 2011 e 2013 e assume o lugar 
de Leila Gregório, que se desligou da 
companhia. Fabiane Reschke conta com 
19 anos de experiência à frente de áreas 
jurídicas em empresas de grande porte, 
e será responsável pelas estratégias 
jurídicas da companhia, mantendo sua 
posição em relação à transparência das 
relações e dos compromissos junto à 
sociedade e públicos de interesse.

A Chubb anunciou a 
nomeação de José Sosa 
como Senior Vice President 
Accident, Health & Life para 
a Chubb América Latina. O 
executivo juntou-se à empresa 
em maio deste ano como 
COO e Underwriter Manager 
de Accident & Health para 
a América Latina. Antes, 
trabalhou na AIG, onde foi 
Head of Consumer Lines para 
a América Latina; e ocupou 
vários cargos de liderança 
na Zurich Insurance na 
Venezuela, Europa, Brasil 
e Estados Unidos. Sosa se 

especializou em negócios de seguros na Escola de 
Comércio de Essen, na Alemanha, e é bacharel em 
Administração pela Universidad Metropolitana 
e Mestre em Finanças pelo Instituto de Estudios 
Superiores de Administración, ambos na Venezuela.

A Bradesco Seguros terá 
um novo gerente em 
sua sucursal voltada 
para o atendimento das 
assessorias de seguros, no 
Centro do Rio de Janeiro. 
Quem assume é Emanuel 
Paiva do Nascimento, 
até então responsável 
pela sucursal Ribeirão 
Preto. O executivo 
Emerson Barbosa Vieira, 
que ocupava o cargo na 
capital fluminense, ficará 
agora à frente da sucursal 
Fortaleza

A profissional Nathalye Morelli 
assume a superintendência 
comercial dos canais Assessorias 
e Concessionárias da Mitsui 
Sumitomo Seguros. Seu principal 
desafio será desenvolver um 
modelo de gestão de negócios, 
de relacionamento e de operação 
junto às assessorias já atuantes 
e trazer novas parcerias. 
“Melhoraremos nossa estrutura 
e estratégia visando novos 
negócios, que também suportarão 
um crescimento rentável e sustentável nas carteiras 
que já possuímos”, ressalta a executiva. A contratação 
faz parte da estratégia de crescimento no segmento 
de varejo da companhia. Nathalye já passou por 
empresas como SulAmerica, Liberty e Indiana 
Seguros e tem 20 anos de experiência no mercado de 
seguros. 

Susep Prudential do Brasil

Mapfre 

SulAmérica

Chubb Bradesco Seguros

Mitsui Sumitomo Seguros 

Fernando 
LoureiroFabiane 

Reschke

Emanuel Paiva 
do Nascimento

Nathalye 
Morelli

José Sosa

Sidnei 
Calligaris
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A cidade de São Paulo está contando os dias 
para receber o maior evento voltado para 
corretores de seguros. O XVII Congresso 

de Corretores de Seguros (Conec) acontece, este 
ano, entre 6 e 8 de outubro, no Palácio das Conven-
ções do Anhembi, em São Paulo. Em consonância 
com o tema do evento, “Aprender, Empreender e 
Ser Corretor: o caminho seguro da distribuição”, 
a programação será dividida em três auditórios 
- Aprender, Empreender e Ser -, nos quais serão 
apresentados palestras e fóruns voltados à discus-
são de questões relevantes ao mercado de seguros 
e ao aprimoramento profissional da categoria.

No primeiro deles, a palestra de abertura 
será conduzida pelos jornalistas William Waack 
e Mara Luquet e pelo professor Marco Antonio 
Villa, com o tema “Passando o Brasil a limpo”. 
Ao longo dos dias, o professor doutor na Uni-
versidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
Leandro Karnal traz palestra com o tema “A es-

sência do ser”, e os publicitários Roberto Justus 
e Dado Schneider farão apresentações sobre a 
busca pelo sucesso e empreendedorismo.

Também serão abordados os mitos e verdades 
sobre a distribuição de seguros no Brasil, a atual 
conjuntura da Saúde no país, a Responsabilidade 
Civil, o seguro em conjunto com uma nova polí-
tica e a longevidade dos negócios do setor, entre 
outros. Já os fóruns debaterão sobre temas como 
transportes, empreendedorismo, agronegócios, 
certificação digital e riscos financeiros.

O evento ainda conta com a Exposeg, feira de 
negócios que reúne as principais seguradoras e 
empresas relacionadas ao ramo. Lá, os corretores 
de seguros terão acesso direto às companhias, 
estreitando relacionamento com os executivos 
do mercado e conhecendo novos produtos e ser-
viços. No site www.xviiconec.com.br, a progra-
mação completa das palestras, debates, sorteios 
e shows está disponível para acesso.

CVG-RJ: há 50 anos capacitando 
profissionais para carreiras de sucesso 

no mercado segurador
Participe de nossos cursos profissionalizantes e palestras técnicas 

com professores, especialistas e personalidades 
com notório saber e experiência nos grandes temas do seguro.

ASSOCIE-SE E GANHE DESCONTOS NA 
PROGRAMAÇÃO ACADÊMICA E SOCIAL

Telefones: (21) 2203-0393 | 2213-2787 | E-mail: cvg-rj@cvgrj.com.br | www.cvgrj.com.br

XVII CONEC 
acontece em outubro

Novidades
Nesta edição, o 
layout do evento 
foi concebido 
para enaltecer a 
importância do 
corretor de seguros. 
Assim, todas as áreas 
estarão integradas 
por vias de acesso 
personalizadas. Ao 
entrar, os visitantes 
passarão pela 
“Alameda Regionais 
do Sincor-SP”, na qual 
todos os 30 escritórios 
regionais estarão 
representadas. “O 
Caminho Seguro 
da Distribuição” 
conduzirá ao Parque 
Gastronômico e, na 
“Praça do Corretor 
de Seguros”, que 
levará aos auditórios, 
os participantes 
encontrarão espaço 
para relacionamento, 
descontração e 
integração, a exemplo 
das tradicionais 
praças do interior. 
Além disso, será 
adotada uma 
inédita dinâmica 
de participação do 
público durante 
as palestras: será 
possível enviar 
as perguntas aos 
palestrantes pelo 
celular.
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Em 29 de agosto de 2016, foi publicada 
uma pesquisa do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Os dados 
evidenciam que nos próximos 40 anos a 
população idosa do Brasil deve triplicar. 
Em 2010, os mais velhos somavam cerca 
de 10% da população total, com cerca 
de 19,6 milhões, e a expectativa é de 
que em 2050 este número atinja 66,5 
milhões, ou seja, quase 30%.
 

O marco da virada está previsto para 2030, quando o 
número absoluto e percentual de idosos deve ultra-
passar o de crianças com idade entre zero e 14 anos. 

A partir de então, a quantidade de pessoas acima dos 60 anos 
tende só a crescer e, por volta de 2040, a população como 
um todo deve retrair. Além disso, desde 2010, a taxa de fe-
cundidade está abaixo do nível de reposição populacional, 
de 2,1 filhos por mulher. Dados do governo apontam ainda 
que a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Em 1980, 
ela equivalia a 62,5 anos, mas em 2014 esse número chegou 
à casa dos 75 anos. 

Pensando nesse quadro, é preciso refletir sobre uma série 
de mudanças que o segmento de saúde deverá passar com o 
objetivo de atender às necessidades dessa camada crescente 
da população. Já sabemos que hoje as iniciativas e políticas 
públicas como a assistência social, a aposentadoria, a previ-
dência, entre outras instituições, não são o suficiente para 
auxiliar a terceira idade em sua completude. 

É nítido que nossa infraestrutura não conseguirá suprir 
em tempo hábil uma demanda tão grande de serviços geriá-

tricos e gerontológicos. Prova disso é um projeto de pesquisa 
realizado neste ano (apoiado pela FAPESP). Ele indica que a 
velocidade de envelhecimento no país está muito mais ace-
lerada do que a ocorrida na Europa, onde o mesmo processo 
de transição demográfica levou 180 anos para acontecer. Na 
França, foram necessários 120 anos para que a população 
desta faixa etária dobrasse; na Suécia, 85; e, na Áustria, 76. 

Este cenário pode parecer pessimista e até intimidador 
por um lado, contudo representa uma grande vantagem 
para o mercado de seguros voltado para os idosos. As pes-
soas estão em um processo de inserção na cultura do seguro 
e da relevância de cada um de seus ramos. Esse processo faz 
com que estejam mais cientes da necessidade de se planejar 
e adotar mais medidas preventivas em favor de si próprias e 
de suas famílias. Isso cria uma janela de oportunidades bem 
interessante. 

Portanto, as seguradoras precisam, desde já, começar a 
se preparar para este momento e se questionarem: “Qual o 
produto ideal para estas pessoas? Quanto elas serão capa-
zes de pagar por ele? Quais as tecnologias mais adequadas 
para atendê-las?”. Outro ponto importante é a longevidade 
do segurado, que tende a passar muito mais anos como con-
tribuinte ativo em comparação às gerações passadas. Nesse 
caso, um novo preço deverá ser estudado. 

Atualmente, os especialistas em seguro de Vida já tra-
balham de uma forma criativa, pensando em soluções mais 
sofisticadas e “fora da caixa”. Um exemplo é a incorporação 
de benefícios relevantes aos seguros de Vida em grupo, que 
podem ser usufruídos pelo segurado ao longo dos anos. Já 
é possível antecipar o benefício de falecimento em caso de 
doença grave coberta ou invalidez permanente.

Serviços de cuidados de longo prazo para idosos devem 
ser vistos como oportunidades para o setor. Cuidados mé-
dicos e não médicos para pessoas que tenham alguma con-
dição crônica ou alguma incapacidade em função da idade. 

Artigo | Samy Hazan*

ENVELHECIMENTO 
POPULACIONAL: 
OPORTUNIDADE PARA 
O MERCADO DE SEGUROS

Facilidades, estrutura e, principalmente, pessoal capacitado 
e especializado nestes cuidados de longo prazo. 

O estímulo a campanhas de prevenção à saúde, de riscos 
e doenças, também é importante nesse meio tempo. É muito 
válida a educação em prol da qualidade de vida. Isso porque, 
hoje, a saúde brasileira está alicerçada nas regulamentações 
da Agência Nacional de Saúde (ANS), que publica um novo 
rol de procedimentos a cada dois anos, continuamente encare-
cendo muito os serviços, recursos e medicamentos. As pesso-
as envelhecerão de qualquer forma, porém os custos tendem 
a chegar de forma mais vagarosa quando todo o mercado tra-
balha nessa mesma direção. E não é novidade que as doenças 
crônicas são responsáveis pelas contas mais caras.

A ideia é que toda essa movimentação em prol da mu-
dança seja benéfica não só para o segurado, mas também 
para a sua família, que precisará lidar com as necessidades 
especiais do idoso. Afinal, a velhice é um momento delicado 
e exige paciência por parte das pessoas que convivem com 
ela. Já existem seguros, por exemplo, que propiciam assis-
tência psicológica e social aos funcionários participantes do 

plano de Vida em grupo, além de assistência jurídica. Outras 
assistências comuns a esses planos são a funeral (que pode 
ser estendida aos familiares), cesta básica, serviços de con-
cierge e assistência a viagens.

É preciso ainda pensar a respeito da capacitação dos 
colaboradores envolvidos na venda desses produtos e no 
atendimento a este público-alvo. Uma análise personaliza-
da é muito mais eficaz na determinação da real necessidade 
do segurado. Nessa conta entram não somente as despesas 
relacionadas a saúde, mas a cobertura do seguro destinada 
à dívida de financiamento da casa própria, despesas com 
educação de filhos e renda familiar, bem como liquidez para 
pagar os impostos de propriedades e da herança. 

*Samy Hazan é Diretor de Affinity e Planejamento 
Estratégico da Sompo Seguros. Formado em Administração 
de Empresas pela FGV, Professor dos cursos de MBA 
em Seguros da Funenseg. Foi consultor da LIMRA 
INTERNATIONAL e representante no Brasil da Million Dollar 
Round Table (MDRT).
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Homenagem em dose dupla
Em agosto, a SulAmérica prestou homenagem ao Clube Vida 
em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) pelos seus 50 anos 
de fundação. Por iniciativa do presidente da seguradora, 
Gabriel Portella, a entrega foi feita na sede da entidade, pela 
superintendente comercial Leila Nogueira, que preside a 
Comissão Fiscal do Clube. No mesmo mês, o diretor da sucursal 
Rio de Janeiro da Porto Seguro, Sérgio Mendonça, também 
entregou placa alusiva aos feitos do cinquentenário da entidade 
em nome de toda a companhia. 

Carlos Ivo Gonçalves, vice presidente do CVG-RJ, Sérgio 
Mendonça e Marcello Hollanda

O presidente do Clube, Marcello Hollanda, Leila Nogueira 
e Wellington Costa, diretor tesoureiro do CVG-RJ

CVG-RJ apoia evento da ANSP
O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro 
(CVG-RJ) se uniu à Academia Nacional de 
Seguros e Previdência (ANSP) para realizar, 
em setembro, o evento “Café com Seguro: O 
Genoma, o Seguro e a Previdência”. O encontro 
contou com abertura do diretor da instituição, 
José Américo Peón de Sá, e palestras sobre 
as questões médicas, jurídicas e técnicas 
envolvidas no assunto, além dos impactos do 
código genético nos seguros de Vida, Saúde 
e Previdência. A mediação ficou por conta 
do presidente do Clube, Marcello Hollanda. 
Também apoiaram o evento, que ocorreu no 
auditório da Escola Nacional de Seguros, no 
Centro do Rio, a própria Escola e o Sindicato 
das Seguradoras do Rio de Janeiro e do Espírito 
Santo (Sindseg-RJ/ES).

Capitalização: R$ 500 milhões 
em sorteios no 1º semestre
O primeiro semestre de 2016 foi positivo para os clientes 
de títulos de capitalização. No período, as 17 empresas 
do segmento distribuíram R$ 541 milhões em prêmios 
para clientes contemplados em sorteios, avanço de 11,4%  
em relação ao mesmo período de 2015. Os recursos 
oriundos de resgates de títulos alcançaram R$ 10,1 
bilhões, crescimento de 23%, segundo a Federação 
Nacional de Capitalização (FenaCap). Já as provisões 
técnicas - acumuladas pelos clientes e resgatados ao 
fim do prazo de vigência dos títulos - atingiram R$ 29 
bilhões, e a receita global do setor  atingiu R$ 10,2 bilhões 
nesses primeiros seis meses do ano.
De acordo com o presidente da federação, Marco Antonio 
Barros, o título de capitalização “atende pessoas que querem 
guardar dinheiro e concorrer a prêmios, que desejam 
alugar um imóvel e não têm fiador e também empresas que 
desejam realizar promoções ou ações de fidelização com 
seus clientes”, exemplifica. “Há, no mercado, soluções que 
permitem iniciar uma reserva financeira com apenas R$ 28, 
contando com o atrativo adicional de participar de sorteios, 
e outras capazes de atrair  consumidores de alta renda, em 
vista da possibilidade de concorrer a prêmios de até R$ 10 
milhões”, acrescenta.  

71% das empresas realizam pesquisas de opinião 
e/ou satisfação com clientes. A estatística faz parte do 
1º Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros, 
elaborado pela Confederação Nacional das Seguradoras 
(CNseg) de acordo com as diretrizes e indicadores do 
Global Reporting Initiative (GRI). 
Social: análise apontou também que 85% das seguradoras 
mantêm iniciativas ligadas à educação em seguros e 
77% das empresas de seguros mantêm algum tipo de 
engajamento com os seus stakeholders. 
Ambiental: 67% das empresas associadas à FenaSaúde 
realizam a gestão de suas emissões de gases do efeito estufa 
(GEE) e mantêm iniciativas para mitigar suas emissões. Na 
FenSeg, o percentual é de 50%. 
Governança corporativa: 96% das associadas têm código de 
ética e/ou conduta e declarações de missão, visão e valores; 
95% fazem monitoramento e tratamento de questões 
relacionadas à conduta ética; 81% mantêm canais internos 
anônimos de denúncia sobre práticas de desvio de conduta, 
como assédio moral/sexual e corrupção. 
A íntegra do Relatório está disponível no portal da 
CNseg: www.cnseg.org.br .

Prudential do Brasil cresce 
25% no Rio de Janeiro
A Prudential do Brasil, uma das beneméritas 
do CVG-RJ, registrou crescimento de 25% 
no primeiro trimestre de 2016 no Rio de 
Janeiro. Com isso, reforça sua posição como 
maior seguradora independente do estado 
no ramo de Planos Individuais de Seguros de 
Pessoas, com market share de 18,7%, de acordo 
com dados da Superintendência de Seguros 
Privados (Susep). Além disso, a companhia 
teve um aumento em número de clientes de 
24% ,no ano de 2015, apenas no estado. Ao 
todo, o lucro líquido da seguradora no país 
foi de R$ 121,3 milhões em 2015.

Sustentabilidade do setor

CSP-MG recebe Armando Vergílio 
O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) recebeu, em 
agosto, o presidente da Fenacor, Armando Vergílio, para uma palestra 
sobre as perspectivas no seguro de Pessoas. O dirigente afirmou que 
“o crescimento do segmento não vem sendo acompanhado de seu 
desenvolvimento”. Segundo ele, os produtos de acumulação, como o VGBL, 
que não tem a participação do corretor, são os mais comercializados. “Os 
produtos com cobertura de risco não apresentam crescimento expressivo 
e nem aumento de penetração na população”. Ele registrou que produtos 
inovadores, com potencial para aumentar o volume de vendas para os 
corretores, estão aguardando normatização da Susep e do governo. “O 
Universal Life, comercializado em vários países com grandes resultados, está há anos na fila, assim como o PrevSaúde, 
produto de formação de reserva para futuro uso em gastos com saúde”. O presidente da Fenacor destacou ainda que a 
capacitação dos corretores deve ser aprofundada, inclusive com ênfase para a autorregulação. Finalmente, indicou que o 
desenvolvimento da cultura do seguro junto à população deve ser priorizado, com participação das entidades do setor e 
a busca incessante pela disseminação da educação securitária. 
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AGENDA
VI ENCONSEG
O Encontro de Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro 
(ENCONSEG), promovido a cada dois anos pelo Sincor-RJ, 
acontece este ano, no dia 28 de outubro, no Centro de Convenções 
SulAmérica. Em sua sexta edição, terá como tema “Aprender, 
Vender e Vencer. Vamos Juntos?”. Contando com patrocínio da 
SulAmérica Seguros, o evento é uma oportunidade para troca de 
experiências e relacionamento entre os corretores de seguros. A 
programação inclui panorama do cenário econômico, palestras 
sobre alta performance em vendas e sobre o papel do corretor na 
sociedade, entre outros. As inscrições devem ser feitas no site do 
encontro (www.enconseg.com.br) até 18 de outubro.

Escola lança 
livros didáticos

A Escola Nacional de Seguros lança uma 
coleção de livros temáticos para quem quer 
informações sobre o mercado além dos 
interesses de um consumidor leigo. A Série 
Textos Didáticos se destina a interessados 
em se qualificar na área, técnicos, graduados, 
especialistas ou profissionais que querem 
aprimorar conhecimentos específicos – seja 
por meio da leitura, dos cursos oferecidos 
pela instituição ou combinando as duas 
ferramentas.
Serão abordados 25 temas dentro dos 
universos da Economia, Direito, Finanças, 
Administração e outras áreas que têm relação 
direta com as disciplinas oferecidas na Escola 
Nacional de Seguros. Os dois primeiros 
títulos – O Sistema de Controles Internos no 
Mercado Segurador Brasileiro, de autoria de 
Assizio Oliveira, e Matemática Atuarial para 
Administradores – Seguro de Pessoas, dos 
autores Hélio Cosentino, André Castilho e 
Álvaro Alves  – serão lançados no Seminário 
de Controles Internos & Compliance, em São 
Paulo.  Cada volume custa R$ 35 e poderão 
ser adquiridos em versão impressa no site da 
Escola Nacional de Seguros: www.funenseg.
org.br/textosdidaticos. Em breve, os títulos 
também serão disponibilizados em formato 
de e-book.

poesias& contos

Do ventre da terra 
nasce uma fonte
lá no alto da serra!

Sua água cristalina
de cima do monte
desce de sua mina!

Formando um riacho,
cresce em seu caminho
sempre para baixo...!
 
E de riacho, já é um rio...!
E vai caminhando sozinho
em seu leito com seu brio!

Segue descendo em frente
cobrindo pedras e pedreiras
e recebe adiante um afluente!

Com ele se avoluma sua voz
e cai em forma de cachoeiras
seguindo pra alcançar sua foz!

Novos afluentes pelo caminho
avolumam sua voz e seu corpo! 
E ele assim já não está sozinho!

Segue forte formando barrancas,
buscando dia a dia o seu escopo,
entre remansos de águas mansas!

Serpenteando vai descendo a serra,
rolando as águas, alegrando almas,
beneficiando as margens pela terra!

Corre o rio ao seu destino sem parar!
Oh rio, já estás chegando, te acalmas,
chegastes a tua foz, o belo bravio mar!

Aurelio Rodrigues

O RIO
A diretoria do 
Clube Vida 
em Grupo 
se orgulha 
de possuir 
entre seus 
conselheiros 
grandes poetas 
e contistas de 
qualidade. A 
coluna Contos 
& Poesias abriu 
espaço para que 
seus artistas se 
expressem. Uma 
iniciativa inédita 
do CVG-RJ 
para prestigiar 
aqueles que 
contribuem 
com a nossa 
instituição e 
também se 
destacam na 
arte da escrita.

Seguro de Pessoas tem grande potencial
De acordo com Osmar Bertacini, presidente da APTS, 125 milhões de 
brasileiros ainda não possuem seguro de Vida ou acidentes pessoais, 
182 milhões não têm seguro odontológico e 152 milhões estão sem plano 
de saúde. Em análise do segmento de Pessoas realizado em evento do 
Sincor-SP, o executivo afirmou: “são oportunidades para os corretores 
diversificarem suas carteiras e aumentarem seus ganhos”.
Na ocasião, Bertacini apresentou informações para esses profissionais 
que desejam iniciar a comercialização dos seguros de Vida e acidentes 
pessoais. Na subscrição de riscos, por exemplo, falou sobre a recusa 
de indenização com base em doença preexistente. De acordo com 
as normas da Susep, apenas os seguros de Vida de capital global 
dispensam o cartão proposta. “Seguradoras têm feito seguros de R$ 500 
mil a R$ 1 milhão sem exigir a DPS. Se não fazem subscrição rigorosa, 
como querem fazer regulação de sinistros rigorosa?”, questionou.
Ele considera a adoção de carência para segurados que apresentem 
patologias, como diabete e hipertensão, uma 
evolução no seguro de Vida, mas alerta para 
a diferença entre carência e exclusão. Se a 
seguradora aceitar o seguro para um diabético, 
por exemplo, não poderá recusar indenização 
aos beneficiários caso este morra por conta da 
enfermidade. 
Questionado sobre a diferença entre as coberturas 
laborativa e funcional do seguro da Vida, explicou: 
“Um caminhoneiro que tenha a cobertura 
laborativa deverá ser indenizado se não puder 
mais dirigir devido a alguma incapacidade. Já com 
a funcional, ele receberá a indenização apenas se 
comprovar a total incapacidade para trabalhar”.
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“Nas raízes desta árvore de 
colaboração e trabalho reside a 
nossa verdadeira grandeza” 
João Batista da Silva Joppert



O MERCADO BUSCA 
QUEM ESTÁ NO 
LUGAR CERTO.
A Escola Nacional de Seguros é o lugar certo 
para você se desenvolver e fazer parte de um 
mercado em constante expansão. 

Aperfeiçoe sua carreira na instituição de maior 
relevância do País na área de seguros e tenha a 
confiança de estudar com especialistas.

ACESSE
funenseg.org.br/mbas 

MBA
GESTÃO DE SEGUROS 
E RESSEGURO

GESTÃO JURÍDICA DO 
SEGURO E RESSEGURO

GESTÃO DE RISCOS 
E SEGUROS

Dúvidas e informações: 0800 025 3322
posgraduacao@funenseg.org.br
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www.icatuseguros.com.br

Entre em contato com o seu gerente comercial ou fale conosco: 
0800 285 3002 I Filial Rio de Janeiro: 21 3231-8404

Seguros e Previdência: 4002 0040 (Capitais e regiões metropolitanas) e 0800 285 3000 (Demais localidades). Ouvidoria: 0800 286 0047, segunda a sexta, das 8h30 às 18h30, exceto feriados.
*Em caso de eventos com LER (Lesão por Esforço Repetitivo), DORT (Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho) e LTC (Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo), a cobertura é por 
90 dias. **Ao sofrer um acidente que afaste o segurado do trabalho, ele terá direito a receber uma DIT (Diária por Incapacidade Temporária). A franquia só é zero em caso de acidente. Em caso 
de doença, a franquia pode ser 7 ou 15 dias. ***Este valor é bruto de impostos e está sujeito à tributação com base na legislação vigente à época da premiação. É proibida a venda de título de 
capitalização a menores de dezesseis anos. // Seguro de Vida em Grupo e de Acidentes Pessoais Coletivo administrado por Icatu Seguros S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.283.770/0001-
39 e aprovado pela SUSEP sob os nºs 15414.001272/2006-36 (VG Faixa Etária) e 15414.002721/2006-63 (APC). Título da modalidade de incentivo emitido por Icatu Capitalização S.A., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 74.267.170/0001-73, aprovado pela SUSEP sob o n° 15414.000311/2003-35. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou 
recomendação a sua comercialização. Este seguro é por prazo determinado, tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos 
nos termos da apólice. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, 
CNPJ ou CPF. Serviço de Informação ao Cidadão SUSEP 0800 021 8484 (dias úteis, das 9h30 às 17h) ou www.susep.gov.br. As informações contidas neste material são resumidas. Para total 
conhecimento das características deste seguro/produto, consulte sua proposta de adesão, condições gerais, condições especiais e contrato em poder do estipulante.

Conheça o seguro de vida que protege a 
renda de quem trabalha por conta própria.

UM ACIDENTE PODE AFASTAR SEU CLIENTE 
DO TRABALHO POR VÁRIOS DIAS.

Seguro Profi ssional Liberal
Proteção imediata para o seu cliente em caso de doença ou acidente.

Cobertura total:
a renda do seu 
cliente protegida 
por até 1 ano.*

Para acidentes, 
com cobertura 

para todos os dias 
sem trabalhar.**

Maior cobertura
por invalidez.

Menor carência
do mercado.

Até R$ 1 milhão 
de Capital 

Segurado por 
morte acidental.

Sorteio mensal
de R$ 100 mil.***
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