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Editorial

Agosto de 2014 será de excelente lembrança para os corretores de segu-
ros. Afinal, não é todo mês que se vence uma batalha profissional. Ainda 
mais uma luta de 12 anos. Foi o que ocorreu quando a presidente Dilma 

Rousseff sancionou a Lei que incluiu a categoria no Simples Nacional, regime 
tributário que simplifica e reduz os impostos destes profissionais do setor e de 
tantos outros, elimina os entraves burocráticos, traz a promessa de subtração de 
custos e, como consequência, mais negócios, empregos e oportunidades. E o me-
lhor: o profissional foi incluído na tabela que mais trará benefícios para a categoria 
– conquista política histórica do setor. O cenário é estimulante, e tem tudo para 
ocorrer a partir de janeiro de 2015, quando a nova regra começa a valer.

O critério geral para aderir ao Simples passará a 
ser o faturamento das empresas, que pode chegar a 
até R$ 3,6 milhões por ano, e não mais a natureza de 
sua atividade. Apesar de a adesão não ser automáti-
ca, os corretores devem se inscrever para conseguir 
os benefícios – as promessas são muitas. De acordo 
com os dados do setor, cerca de 85% das corretoras 
de seguros serão enquadradas na primeira e na se-
gunda faixas de faturamento, respectivamente 
R$ 180 mil e de R$ 180 mil a R$ 360 mil. Esta é a 
grande maioria dos pequenos corretores de seguros. 
A revista do CVG-RJ fala sobre o que pode ocorrer 
com a boa notícia, e suas implicações para o dia a 
dia do corretor de seguros.

Na mesma linha, a edição de outubro da revista 
do Clube mostra ainda que pensar nas micro e pe-
quenas empresas é mais do que importante, é fun-
damental para o desenvolvimento da economia, e 
como as empresas de seguros estão criando produtos para este segmento.

Além desta notícia festiva, a edição desse mês traz ainda um exame dos nú-
meros do DPVAT, o retrato mais fiel dos sinistros nas estradas brasileiras. Os 
dados mostram que as indenizações aumentaram, assim como os acidentes, e 
que as vítimas agora são os motociclistas. Informações preocupantes, mas que 
servem de alerta para ações de prevenção. Bom é saber que um número cada 
vez maior de brasileiros conhece este seguro tão importante, usado em momen-
tos tão difíceis.

Nesta edição, o leitor poderá encontrar também uma entrevista com Roberto 
Westenberger, superintendente da Susep, e as novidades do ensino e do trei-
namento do setor de seguros, conhecendo as novidades da Escola Nacional de 
Seguros, além de reportagens especiais sobre os produtos voltados para as pe-
quenas e médias empresas.

Marcello Hollanda
Presidente do CVG-rJ

Coordenação editorial: VTN Comunicação Ltda.
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Cerca de 85% das 
corretoras de seguros 
serão enquadradas na 
primeira e segunda 
faixas de faturamento, 
respectivamente R$ 
180 mil e de R$ 180 
mil a R$ 360 mil. Esta 
é a grande maioria 
dos pequenos e 
médios corretores 
de seguros.
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É bom, é diferente
Chubb Seguros oferece produtos sob medida para atender ao mercado

Em um mercado competitivo como o de seguros, ser dife-
rente pode significar ser grande. Mas a diferença deve ser 
acompanhada de qualidade. É a filosofia da Chubb Segu-

ros que, no ramo de vida, atua com diversas opções de cobertu-
ras e serviços para atingir todos os segmentos, independente do 
porte da empresa.  Além de produtos sob medida para atender 
às necessidades de todo tipo de empresa, al-
guns  dos  destaques no segmento vida são o 
atendimento diferenciado e equipe altamen-
te especializada, que efetua palestras sobre  o 
seguro para os colaboradores.

“Podemos citar as coberturas como dife-
renciais. Entre elas, adaptação da casa e dos 
carros do segurado, em caso de invalidez, 
garantia de despesas com reabilitação do 
segurado e o treinamento profissionalizante 
para o cônjuge, para garantir a continuida-
de de uma renda na falta do titular do seguro”, explica Robert 
Craddock, diretor das carteiras de massificados e seguros de 
pessoas da Chubb.

Tanto esforço para inovar e adaptar seus produtos para o con-
sumidor tem significado resultados positivos para a empresa. Pelo 

sétimo ano consecutivo, a agência de classificação de risco Moody’s 
manteve o rating da Chubb do Brasil em Aaa.br na escala local, o 
mais alto grau de investimento. Motivo: a diversificação favorável 
de produtos da empresa, a sólida capitalização e sua eficiência de 
distribuição por meio de múltiplos canais.

Outro setor que mereceu a atenção estratégica da Chubb foi 
o das micro e pequenas empresas, vital para o 
crescimento econômico. Para este segmento, a 
Chubb lançou a ferramenta online Cotador On-
line de Seguros de Vida, que permite o cálcu-
lo do seguro para empresas com até 300 vidas, 
além de gerar as Cartas de Oferta e de Comis-
sionamento, facilitando a atuação dos corretores 
e agilizando o atendimento. O Cotador já pro-
cessou 10% da produção total da companhia.

Para o futuro, a ordem é continuar ino-
vando e crescendo, principalmente nas 

PMEs. “O foco da Chubb para o próximo ano é crescer no 
segmento de pequenas e médias empresas, garantindo pro-
cessos totalmente automatizados, simplificando o dia a dia 
do corretor e prestando um serviço de excelência para os 
clientes”, afirma Robert Craddock.

O foco da Chubb 
para o próximo ano é 
crescer no segmento 

de pequenas e médias 
empresas, garantindo 
processos totalmente 

automatizados.

Robert Craddock 
(Chubb)
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OMINT.COM.BR

Maurício Vinhão
Diretor-geral no Grupo 
Brasil Insurance

Nenhum outro plano de saúde é tão desejado 

pelos profissionais do mercado como a Omint. 

Para Maurício Vinhão, a relação entre a Omint, 

o associado, o prestador e o corretor é a melhor 

possível. Daí o nome que ele mesmo deu 

para a parceria: “relação Omint”. Na opinião dele, 

o produto, o atendimento e as pessoas envolvidas 

nessa relação entregam a tranquilidade que a 

corretora oferece. Assim, além de cuidar da saúde 

dos seus clientes, ele cuida da saúde do seu negócio.

Prestígio é 
cuidar de você.

ASSISTA A OUTROS DEPOIMENTOS EM WWW.YOUTUBE.COM/OMINTBRASIL
OMINT RIO DE JANEIRO: RUA VINÍCIUS DE MORAES, 266 – IPANEMA 

0800 726 4000 | CONSULTE SEU CORRETOR.

AFA-15842-39 Omint_Mauricio Vinhao 210x280.indd   1 9/22/14   4:11 PM
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Do ponto de vista corporativo, es-
tudar é vencer. No mercado de 
seguros não é diferente. É até 

mais importante, considerando que o se-
tor é cada vez mais competitivo. Por isso 
a importância da Escola Nacional de Se-
guros, que há 43 anos treina os profissio-
nais do setor, difundindo conhecimento, 
estimulando a pesquisa e o conhecimento 
do profissional de seguros. O aperfeiçoa-
mento do profissional no setor de seguros 
pode significar, praticamente, um melhor 
desempenho comercial. Além dos ganhos 
pessoais para o funcionário e colabora-
dor da empresa. Hoje, este mercado é 
extremamente competitivo, as empresas 
estão muito bem estruturadas, lançando 
produtos cada vez mais segmentados em 
um curto espaço de tempo. Isso faz com 
que o consumidor se torne ainda mais 
exigente, pois sabe que, se determinada 
companhia não o atender com excelência, 
irá procurar outra que lhe dará aquilo que 
esperava.

“Vivemos na era dos serviços, um tem-
po em que o consumidor quer ser bem tra-
tado, se sentir importante, e esse tipo de 
relação é construída através de contatos 
pessoais, fidelização. Consequentemente, 
o profissional que detiver mais conheci-
mentos, que souber explanar com pro-
priedade sobre um determinado produto, 
fornecendo detalhes técnicos que muitas 

vezes escapam à maioria, fará a diferença 
na tomada de decisão do cliente”, analisa 
Renato Campos, presidente da Escola Na-
cional de Seguros.

Na busca por um profissional cada 
vez mais qualificado, o grande desafio 
de qualquer profissional de ensino e trei-
namento hoje é se modernizar. E a Escola 
Nacional de Seguros está consciente deste 
desafio. O nome deste desafio, no mundo 
moderno, é tecnologia. A escalada tecno-
lógica está presente em 
todos os segmentos da 
sociedade e o mercado de 
seguros não foge à regra. 
Quem não estiver atento 
a essa evolução, que traz 
a cada dia novos aplica-
tivos, ferramentas e pla-
taformas, não conseguirá 
sobreviver. “Do ponto de 
vista do ensino, temos 
incorporado muitas no-
vidades aos nossos pro-
gramas. A modalidade 
a distância é a que mais 
se vale desses recursos. 
Investimos mais de R$ 
1 milhão em uma nova 
plataforma para o En-
sino a Distância (EAD), tornando nosso 
sistema ainda mais robusto, com conteúdo 
amigável e permitindo maior interação do 

aluno com a Escola. Nossos cursos prepa-
ratórios para o Exame para Habilitação de 
Corretores de Seguros foram os primeiros 
a ganhar uma nova roupagem, com conte-
údo interativo, e-books, simulados, autoa-
valiações e vídeos complementares, entre 
outros recursos”, explica Renato.

Outro benefício oferecido pela Escola 
de Seguros através do EAD são os cursos 
gratuitos, que já são quatro e chegarão a 
cinco. Desse total, dois são cursos de ex-

tensão, sendo um deles 
disponível também em 
espanhol. Na área de 
eventos, a Escola Nacio-
nal de Seguros começou a 
oferecer em setembro um 
serviço de transmissão ao 
vivo em ambiente virtual 
conhecido como webi-
nar. A primeira palestra 
transmitida foi “Processo 
de Subscrição de Riscos 
em Seguros”, apresenta-
da pelo professor Sergio 
Ricardo de Magalhães. 
Esta iniciativa é uma al-
ternativa a quem busca 
atualização e qualificação 
profissional, mas não tem 

disponibilidade de tempo e deslocamento. 
O aluno recebe o conteúdo em seu compu-
tador, onde estiver. Ao mesmo tempo, am-

CONECTADO

Outro benefício 
oferecido pela 
Escola Nacional de 
Seguros através do 
EAD são os cursos 
gratuitos, que já são 
quatro e chegarão a 
cinco. Desse total, 
dois são cursos de 
extensão, sendo 
um deles disponível 
também em 
espanhol.

Corretor
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Escola Nacional de 
Seguros usa tecnologia 
para treinar o novo 
profissional de seguros

plia o alcance dos eventos promovidos pela 
Escola. As inscrições são feitas em nosso site 
institucional, no endereço www.funenseg.
org.br/webinar. O vídeo é compatível com 
iPhone, iPad e Android.

O curso mais procurado hoje pelos pro-
fissionais é o Curso para Habilitação de Cor-
retores de Seguros, que forma cerca de três 
mil novos corretores por ano no Brasil todo. 
Desde 2005, no Rio de Janeiro, e de 2008, em 
São Paulo, a instituição oferece a Graduação 
em Administração + Seguros e Previdência, 
um bacharelado em Administração comple-
to, com o diferencial de mais de 300 horas/
aula de disciplinas voltadas para o mercado 
de seguros. Após concluir o curso, os alunos 
se tornam administradores aptos a atuar em 
qualquer segmento, com o diferencial que 
nenhuma outra instituição de ensino for-
nece, que é essa carga horária adicional em 
Seguros e Previdência. “Podemos dizer que 
é praticamente uma especialização dentro 
do curso superior”, explica Renato. Muito 
procurados também são os cursos de MBA 
Executivo em Seguros e Resseguro, que já 
formaram mais de 20 turmas em todo o País.

E a Escola Nacional de Seguros prepara 
ainda mais novidades para o treinamento 
do mercado. Entre elas a criação do Centro 
de Pesquisa e Economia do Seguro (CPES), 
a fim de fomentar pesquisas e fazer adapta-
ções de inovações oriundas do exterior para 
o ambiente de seguros brasileiro. “Através 

do CPES, nossa ideia é promover atividades 
acadêmicas complementares e de suporte 
às já desenvolvidas pela Escola, nas áreas 
de Pesquisa, Publicações e Administração 
de Dados Mercadológicos. Vamos obter 
know-how e expertise com os parceiros in-
ternacionais com os quais temos cooperação 
técnica. O CPES será um polo de excelên-
cia, funcionando em núcleos instalados em 
universidades de grande porte no Brasil e 
no exterior, públicas e privadas. Queremos 
fazer da Escola um ponto de convergência 
das inteligências e dos estudos que abor-
dam grandes temas de interesse da socie-
dade e que possuem uma correlação direta 
com os riscos assumidos pela indústria de 
seguros”, afirma Renato Campos.

Para o ano que vem, a Escola Nacional 
de Seguros planeja também ampliar suas 
instalações. A grande novidade virá com a 
mudança para um novo prédio na capital 
de São Paulo, no qual, em nove andares, a 
instituição concentrará atividades acadêmi-
cas e administrativas.

Aplicativos 
ajudam a 
alavancar 
as vendas

 
Para auxiliar o corretor 

de seguros “conectado” na 
sua atividade, a Escola criou 
no ano passado o aplicativo 
para tablets  Venda Mais, 
Corretor!, que traz inúmeras 
funcionalidades, como 
informações detalhadas 
sobre os principais ramos 
do seguro, agenda com 
contatos, calculadora etc. O 
aplicativo pode ser baixado 
gratuitamente na Internet, no 
Google Play ou AppStore.

Há ainda o game 
“Acidentes são Evitáveis”, 
que cumpre um papel 
educativo e institucional 
de grande importância 
junto à sociedade. “Ele está 
disponível em nosso site 
e trata, de maneira lúdica 
e divertida, sobre como 
se precaver de acidentes 
domésticos. Em breve 
lançaremos outro jogo, dessa 
vez sobre gerenciamento 
de riscos”, afirma Renato 
Campos, diretor-executivo da 
Escola Nacional de Seguros.

Para intensificar a 
comunicação da Escola 
com seus diversos públicos 
no mundo virtual, 
principalmente os alunos, foi 
ampliado o número de redes 
sociais nas quais a Escola está 
presente. “Hoje mantemos 
páginas e perfis nas principais 
comunidades da internet, 
como Facebook, Twitter, 
Youtube, Flickr, Instagram, 
entre outras”, diz Renato.

CONECTADO
Renato Campos
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Crescimento, desenvolvimento, boas perspectivas. Isso é 
o que mostra o horizonte do mercado de previdência 
suplementar, a se levar em conta os mais recentes da-

dos divulgados pela Federação Nacional de Previdência Pri-
vada e Vida (Fenaprevi). Segundo os números, o mercado de 
planos de previdência complementar aberta alcançou o mês 
de maio deste ano com investimentos de R$ 398,9 bilhões, cres-
cimento de 11,6% sobre os R$ 357,3 bilhões verificados há um 
ano, quando o salto foi de 21,4% sobre o quinto mês de 2012.

Para o presidente da Fenaprevi, Osvaldo do Nascimen-
to, o resultado mostra que foi superada a contração expe-
rimentada em junho do ano passado, quando o auge da 
volatilidade do mercado foi atingido. “Este movimento foi 
provocado por mudanças nas regras de alocação de recur-
sos das carteiras, que desagradaram e assustaram os inves-
tidores”, diz Osvaldo.

As estatísticas da Fenaprevi mostraram também que o 
mercado de planos de caráter previdenciário vêm, recupe-

rando o crescimento mensal, embora em ritmo inferior ao 
verificado no ano passado. Em maio, com novos depósitos 
de R$ 8,5 bilhões, a expansão foi de 26,2% em relação ao mês 
anterior e de 4,9% ante a maio de 2013, quando ingressaram 
no sistema R$ 8,1 bilhões, exibindo aumento de 18,6%.

Mas, se há números para festa, há também dados que fun-
cionam como um alerta. No acumulado do ano até o mês de 
maio, por exemplo, o mercado de previdência complementar 
aberta sofreu um decréscimo de cerca de 10%. Foram cap-
tados R$ 30,084 bilhões nos cinco meses iniciais deste ano, 
contra os R$ 33,443 bilhões em igual período de 2013.

Segundo o executivo, o menor crescimento no agrega-
do do semestre ainda inspira cautela e mostra que o baixo 
crescimento da economia este ano afetará o desempenho do 
setor. “O segmento vem retomando seu desempenho. En-
tretanto, para que possa voltar aos patamares históricos, de-
pendemos diretamente do desempenho da economia brasi-
leira, em especial no que se refere a crescimento do Produto 
Interno Bruto e estabilidade no nível de emprego”, diz.

Alguns produtos mostraram desempenho extraordiná-
rio, puxando a alta do setor. É o caso dos planos individuais, 
destaque no mês de maio com depósitos de R$ 7,6 bilhões, 
uma evolução de 29,1% com relação a abril. No segmento de 
pessoas, o destaque foi o seguro de viagem, que evoluiu 50,7%, 
para R$ 9,3 milhões, contra R$ 6,2 milhões mesmo mês do ano 
passado. Outro seguro que obteve crescimento expressivo em 
maio foi o de auxílio funeral, movimentando R$ 25,6 milhões, 
avanço de 47% na comparação com maio de 2013.

De acordo com o presidente da Fenaprevi, o foco do se-
tor tem sido sempre voltado à educação financeira, na linha 
de permitir que o consumidor cada vez mais identifique o 
produto mais adequado às suas necessidades. Outro que 
mostrou evolução destacada foi o setor de seguro de aciden-
tes pessoais, que contabilizou R$ 446,2 milhões em prêmios, 
alta de 19,6% em relação aos R$ 373 milhões alcançados em 
maio do ano passado. A receita do seguro de vida cresceu 
3,9%, ao atingir R$ 875,8 milhões. Em maio do exercício pas-
sado, o produto registrou prêmios de R$ 843 milhões.

Os mais recentes dados e análises do setor de previdên-
cia privada serão assunto de um importante fórum que será 
realizado pela Fenaprevi em outubro, nos dias 28 e 29.

O VII Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência 
Privada terá como tema principal “O que será o amanhã? O 
setor como agente de transformação”, e reunirá presiden-
tes, diretores e lideranças do mercado segurador brasileiro 
e de previdência complementar aberta, para debater as ten-
dências dos setores de previdência privada aberta e seguros 
de pessoas. Entre os painéis de discussão, estão previstos 
os temas “Revolução do Consumidor”, “Revolução Cientí-
fica”, “Revolução Tecnológica”, “Cenário Estratégico deste 
Século”, “Desafios da Distribuição” e “Os segmentos se 
Reinventando”.

Setor 
supera 
período de 
retração 
e mostra 
números 
que 
apontam 
crescimento

Previdência 
em expansão

O foco do setor tem sido sempre voltado à 
educação financeira, na linha de permitir que o 
consumidor cada vez mais identifique o produto 
mais adequado às suas necessidades.8

Osvaldo do 
Nascimento

ASSISTÊNCIA

ASSISTÊNCIA

TRANQUILIDADE

AMIGOS

AMIGOS

TRANSPARÊNCIA

ASSISTÊNCIA SEGUROS
TRANQUILIDADE SAÚDESAÚDE

SAÚDE

VIDARESPEITO

INVESTIMENTOS
ASSISTÊNCIA

SEGURANÇA
TRANQUILIDADE

TRANQUILIDADE

TRANQUILIDADE

TRANQUILIDADE

PROTEÇÃO
PROTEÇÃO

FELICIDADE

FELICIDADE

FUTURO

FUTURO

FUTURO

FUTURO

CUIDADO

CONSÓRCIOS

CONSÓRCIOS

PESSOAS

PESSOAS

FUTURO

PESSOAS

PESSOAS

PESSOAS

RESPEITO
RESPEITO TRANQUILIDADE

VIDAVOCÊ MULHER
SEGUROS

TRANQUILIDADE

TRANSPARÊNCIA

TRANSPARÊNCIA

VIDA
VIDA VOCÊ MUTIFLEX

TRANQUILIDADE

FUTURO

FAMÍLIA

TRANQUILIDADE

ACIDENTES PESSOAIS

SEGURANÇA

SEGURANÇA

FUTURO

VIDA VIDAVIDA

PROTEÇÃO

PROTEÇÃO

PROTEÇÃO

PROTEÇÃO

TRANSPARÊNCIA

TRANSPARÊNCIA
TRANSPARÊNCIA

TRANSPARÊNCIA

TRANSPARÊNCIA

SEGUROS
PREVIDÊNCIA

CUIDADO
FAMÍLIA

FAMÍLIA

FAMÍLIA

FAMÍLIA

TRANQUILIDADE

BENEFICIÁRIOS

PESSOAS

ACIDENTES PESSOAIS

VIDA

VIDA

BENEFICIÁRIOS

PESSOAS

FUNERAL

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA
PREVIDÊNCIA

MOTO

AERONÁUTICOVIDA
VIDA
VIDA

VIDA
AUTOMÓVEL

AUTOMÓVEL
AUTOMÓVEL

RESIDENCIAL
RESIDENCIALPREVIDÊNCIAAERONÁUTICO

AUTOMÓVEL

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

IMOBILIÁRIO

IMOBILIÁRIO

IMOBILIÁRIO

IMOBILIÁRIO
PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIAVIDA IMOBILIÁRIO
IMOBILIÁRIO

AGRÍCOLAS

PREVIDÊNCIA

CAMINHÃO

PESSOAS

TRANQUILIDADE

PREVIDÊNCIA
PREVIDÊNCIAPREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA CONSÓRCIO

CAMINHÃO

AERONÁUTICO
AERONÁUTICO
AERONÁUTICO
AERONÁUTICOAERONÁUTICOAERONÁUTICOAERONÁUTICO AERONÁUTICO

AUTOMÓVEL

AUTOMÓVELRESIDENCIALRESIDENCIALIMOBILIÁRIO
IMOBILIÁRIO

PREVIDÊNCIA

VIDA
AUTOMÓVEL

AUTOMÓVEL

VIDA EM GRUPO
RESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIAL
RESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIAL

RESIDENCIAL

CAPITALIZAÇÃO

IMOBILIÁRIO

IMOBILIÁRIO

PREVIDÊNCIAPREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA
PREVIDÊNCIA VIDA

VIDA
VIDA

VIDA
AUTOMÓVEL

AUTOMÓVEL
AUTOMÓVEL

RESIDENCIAL
RESIDENCIALPREVIDÊNCIAAERONÁUTICO

AUTOMÓVEL

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

IMOBILIÁRIO

IMOBILIÁRIO

IMOBILIÁRIO

IMOBILIÁRIO
PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIAVIDA IMOBILIÁRIO
IMOBILIÁRIO

AGRÍCOLAS

CAMINHÃO

PREVIDÊNCIA
PREVIDÊNCIAPREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA CONSÓRCIO

CAMINHÃO

AERONÁUTICO
AERONÁUTICO
AERONÁUTICO
AERONÁUTICOAERONÁUTICOAERONÁUTICOAERONÁUTICO AERONÁUTICO

AUTOMÓVELRESIDENCIALRESIDENCIALIMOBILIÁRIO
IMOBILIÁRIO

PREVIDÊNCIA

VIDA
AUTOMÓVEL

AUTOMÓVELRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIAL
IMOBILIÁRIO

IMOBILIÁRIO

PREVIDÊNCIAPREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA
PREVIDÊNCIA VIDA

VIDA
VIDA

VIDA
AUTOMÓVEL

AUTOMÓVEL
RESIDENCIAL

RESIDENCIALPREVIDÊNCIAAERONÁUTICO
AUTOMÓVEL

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

IMOBILIÁRIO

IMOBILIÁRIO

IMOBILIÁRIO

IMOBILIÁRIO
PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIAVIDA IMOBILIÁRIO
IMOBILIÁRIO

AGRÍCOLAS

CAMINHÃO

PREVIDÊNCIA
PREVIDÊNCIAPREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA CONSÓRCIO

CAMINHÃO

AERONÁUTICO
AERONÁUTICO
AERONÁUTICO
AERONÁUTICOAERONÁUTICOAERONÁUTICOAERONÁUTICO AERONÁUTICO

AUTOMÓVEL

AUTOMÓVELRESIDENCIALRESIDENCIALIMOBILIÁRIO PREVIDÊNCIA

VIDA

AUTOMÓVELRESIDENCIALRESIDENCIAL
RESIDENCIALRESIDENCIAL

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

IMOBILIÁRIO

IMOBILIÁRIO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA
PREVIDÊNCIA VIDA

VIDA
VIDA

VIDA
AUTOMÓVEL

AUTOMÓVEL
AUTOMÓVEL

RESIDENCIALPREVIDÊNCIAAERONÁUTICO
AUTOMÓVEL

RESIDENCIAL
IMOBILIÁRIO

IMOBILIÁRIO

IMOBILIÁRIO

PREVIDÊNCIA
PREVIDÊNCIA IMOBILIÁRIO
IMOBILIÁRIO

AGRÍCOLAS

PREVIDÊNCIA
PREVIDÊNCIAPREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA CONSÓRCIO

CAMINHÃO

AERONÁUTICO
AERONÁUTICO
AERONÁUTICOAERONÁUTICOAERONÁUTICOAERONÁUTICO AERONÁUTICO

AUTOMÓVEL

AUTOMÓVELRESIDENCIALRESIDENCIALIMOBILIÁRIO

IMOBILIÁRIO

IMOBILIÁRIO
PREVIDÊNCIA

VIDA

AUTOMÓVELRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIAL
RESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIAL

RESIDENCIALRESIDENCIAL
IMOBILIÁRIO

IMOBILIÁRIO

TRANQUILIDADE

FAMÍLIA

PREVIDÊNCIA
PREVIDÊNCIA VIDA

VIDAVIDACELULAR AUTOMÓVELTRANQUILIDADERESIDENCIAL
RESIDENCIAL

IMOBILIÁRIO
IMOBILIÁRIO

VIDA
PESSOAS

PREVIDÊNCIA
CONSÓRCIOAERONÁUTICO

AERONÁUTICO
AERONÁUTICO

AUTOMÓVELRESIDENCIALRESIDENCIALPREVIDÊNCIA
AUTOMÓVELRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIAL

IMOBILIÁRIO

PREVIDÊNCIA
PREVIDÊNCIAPREVIDÊNCIA VIDA

VIDAVIDAAUTOMÓVEL
AUTOMÓVEL

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

IMOBILIÁRIO
IMOBILIÁRIO

VIDA
PREVIDÊNCIA

CONSÓRCIOAERONÁUTICO
AERONÁUTICO
AERONÁUTICO

AUTOMÓVELRESIDENCIALRESIDENCIALPREVIDÊNCIA
AUTOMÓVELRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIAL

IMOBILIÁRIO

PREVIDÊNCIA
PREVIDÊNCIAPREVIDÊNCIA VIDA

VIDAVIDAAUTOMÓVELRESIDENCIAL
RESIDENCIAL

IMOBILIÁRIO
IMOBILIÁRIO

VIDA
PREVIDÊNCIA

CONSÓRCIOAERONÁUTICO
AERONÁUTICO
AERONÁUTICO

AUTOMÓVELRESIDENCIALRESIDENCIALPREVIDÊNCIA
AUTOMÓVELRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIAL

IMOBILIÁRIO

PREVIDÊNCIA
PREVIDÊNCIA VIDA

VIDAVIDAAUTOMÓVEL
AUTOMÓVEL

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

IMOBILIÁRIO
IMOBILIÁRIOPREVIDÊNCIA

CONSÓRCIOAERONÁUTICO
AERONÁUTICO

AUTOMÓVELRESIDENCIALRESIDENCIALPREVIDÊNCIA
AUTOMÓVELRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIAL

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIAL
RESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIAL
RESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIAL

RESIDENCIAL
IMOBILIÁRIO

FUNERAL

VIDA

SEGURANCAFUTURO

FUTURO

FUTURO

FUTURO FUTURO

VIDA
VIDAVIDA

VIDAVIDA

VIDAVIDAVIDA
TRANSPARÊNCIA

PESSOAS

TRANQUILIDADE

SAÚDE
VIDA RESGATÁVEL

VIDA RESGATÁVEL
Pessoas que cuidam de pessoas.

www.mapfre.com.br

*D
oe

nç
as

 g
ra

ve
s 

pr
ev

is
ta

s 
na

 c
ob

er
tu

ra
: c

ân
ce

r, 
in

fa
rt

o,
 a

ci
de

nt
e 

ce
re

br
ov

as
cu

la
r, 

ci
ru

rg
ia

 c
or

on
ar

ia
na

, i
ns

ufi
ci

ên
ci

a 
re

na
l e

 t
ra

ns
pl

an
te

 d
e 

ór
gã

os
. S

A
C

 –
 S

er
vi

ço
 d

e 
A

te
nd

im
en

to
 a

o 
C

on
su

m
id

or
 2

4h
: 0

80
0 

88
4 

88
44

, D
efi

ci
en

te
 A

ud
iti

vo
 o

u 
de

 F
al

a: 
08

00
 7

75
 5

04
5.

 O
uv

id
or

ia
: 0

80
0 

77
5 

10
79

, O
uv

id
or

ia
 p

ar
a 

de
fic

ie
nt

es
 a

ud
iti

vo
s 

ou
 d

e 
fa

la
: 

08
00

 9
62

 7
37

3.
 H

or
ár

io
 d

e 
at

en
di

m
en

to
: d

as
 8

h 
às

 1
8h

, d
e 

2ª
 a

 6
ª f

ei
ra

, e
xc

et
o 

fe
ri

ad
os

. A
 a

ce
ita

çã
o 

do
 s

eg
ur

o 
es

ta
rá

 s
uj

ei
ta

 à
 a

ná
lis

e 
do

 r
is

co
. E

st
e 

se
gu

ro
 s

er
á 

po
r 

pr
az

o 
de

te
rm

in
ad

o,
 e

st
an

do
 a

 s
eg

ur
ad

or
a 

fa
cu

lta
da

 a
 n

ão
 r

en
ov

ar
 a

 a
pó

lic
e 

na
 d

at
a 

de
 v

en
ci

m
en

to
, s

em
 d

ev
ol

uç
ão

 d
e 

pr
êm

io
s 

pa
go

s 
no

s 
te

rm
os

 d
a 

ap
ól

ic
e.

 O
 s

eg
ur

ad
o 

po
de

rá
 c

on
su

lta
r 

a 
si

tu
aç

ão
 c

ad
as

tr
al

 d
e 

se
u 

co
rr

et
or

 d
e 

se
gu

ro
s 

no
 s

ite
 w

w
w

.s
us

ep
.g

ov
.b

r 
pe

lo
 s

eu
 n

úm
er

o 
de

 r
eg

is
tr

o 
na

 S
U

SE
P, 

no
m

e 
co

m
pl

et
o,

 C
N

PJ
 o

u 
C

PF
. P

ro
ce

ss
o 

SU
SE

P 
nº

 1
54

14
.0

04
03

6/
20

08
-3

3,
 1

54
14

.0
04

01
1/

20
08

-3
0 

e 
15

41
4.

00
41

62
/2

00
9-

79
 –

 V
id

a 
Se

gu
ra

do
ra

 S
.A

. –
 C

N
PJ

: 0
2.

23
8.

23
9/

00
01

-2
0 

(e
m

pr
es

a 
do

 G
ru

po
 M

A
PF

R
E)

. 
O

 r
eg

is
tr

o 
de

st
e 

pl
an

o 
na

 S
U

SE
P 

nã
o 

im
pl

ic
a, 

po
r 

pa
rt

e 
da

 A
ut

ar
qu

ia
, i

nc
en

tiv
o 

ou
 r

ec
om

en
da

çã
o 

à 
su

a 
co

m
er

ci
al

iz
aç

ão
. O

s 
se

rv
iç

os
 d

e 
as

si
st

ên
ci

a 
sã

o 
pr

es
ta

do
s 

pe
la

 B
ra

si
l A

ss
is

tê
nc

ia
 S

.A
. –

 C
N

PJ
: 6

8.
18

1.
22

1/
00

01
-4

7 
e 

em
 c

on
fo

rm
id

ad
e 

co
m

 o
 M

an
ua

l d
e 

A
ss

is
tê

nc
ia

, n
ão

 s
en

do
 a

dm
iti

do
 q

ua
lq

ue
r 

tip
o 

de
 r

ee
m

bo
ls

o 
po

r 
se

rv
iç

o 
ex

ec
ut

ad
o 

po
r 

te
rc

ei
ro

s. 
O

 b
en

ef
íc

io
 d

e 
D

es
co

nt
o 

em
 M

ed
ic

am
en

to
s 

é 
pr

es
ta

do
 p

el
a 

O
ri

zo
n 

– 
w

w
w

.o
ri

zo
n.

co
m

.b
r. T

ítu
lo

s 
de

 C
ap

ita
liz

aç
ão

 e
m

iti
do

s 
pe

la
 M

A
PF

R
E 

C
ap

ita
liz

aç
ão

 S
.A

. –
 C

N
PJ

:0
9.

38
2.

99
8/

00
01

-0
0 

– 
Pr

oc
es

so
 S

U
SE

P 
nº

 1
54

14
.0

00
95

9/
20

08
-1

6.

Peça já sua proposta.
Corretor MAPFRE é mais seguro.

O MAPFRE Vida Você Multiflex é feito por pessoas  
que cuidam de pessoas.  
Por isso, ele oferece as melhores coberturas  
e serviços para você e sua família:

•	Possibilidade	de	contratação	de	cobertura	
	 que	garante	o	pagamento	do	seguro	em		
	 caso	de	diagnóstico	de	doenças	graves*;
•	Desconto	por	perfil	(5%	a	10%	sobre	
	 o	valor	da	cobertura	de	morte);
•	Desconto	em	medicamentos;
•		Sorteio	mensal	de	R$	20	mil	
(bruto	de	IR);

•		E	muito	mais.

AF-ANC_MAPFRE_VIDA_21X28_REV_CVG.indd   1 12/2/13   3:48 PM
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Peça já sua proposta.
Corretor MAPFRE é mais seguro.

O MAPFRE Vida Você Multiflex é feito por pessoas  
que cuidam de pessoas.  
Por isso, ele oferece as melhores coberturas  
e serviços para você e sua família:

•	Possibilidade	de	contratação	de	cobertura	
	 que	garante	o	pagamento	do	seguro	em		
	 caso	de	diagnóstico	de	doenças	graves*;
•	Desconto	por	perfil	(5%	a	10%	sobre	
	 o	valor	da	cobertura	de	morte);
•	Desconto	em	medicamentos;
•		Sorteio	mensal	de	R$	20	mil	
(bruto	de	IR);

•		E	muito	mais.

AF-ANC_MAPFRE_VIDA_21X28_REV_CVG.indd   1 12/2/13   3:48 PM
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A meta 
do mês é: 

Com seu programa Qualivida, 
a Delphos estimula a atividade 
física dos funcionários

A legria, vibração, satisfação com seu desempenho. Mas 
não estamos falando aqui do desempenho de vendas, 
e sim do resultado nas pistas de corrida e nas esteiras 

de academias. Isso porque cuidar da vida é um conceito amplo. 
Engloba, do ponto de vista mercadológico, a venda de produ-
tos direcionados a proporcionar uma qualidade de vida melhor 
a seus usuários. No entanto, como comercializar produtos que 
preservam e aprimoram a vida sem que o próprio vendedor te-
nha uma vida plena? Pensando neste conceito, a Delphos criou 
o programa Qualivida. A direção era simples: funcionários que 
cuidam do corpo e da mente são mais felizes e plenos, e, desta 
forma, trabalham melhor, atendem melhor, criando um círculo 

virtuoso que acaba resultando em 
consumidores mais satisfeitos.

O programa, audacioso, é a 
união de várias iniciativas para 
que o funcionário Delphos se torne 
mais feliz. Inclui a frequência em 
academias, participação em corri-
das, adesão ao sistema Vigilantes 
do Peso, mudança de  hábitos ali-
mentares, estímulo ao maior con-
sumo de frutas e uma alimentação 
mais balanceada e saudável. Na 
parte de corridas, por exemplo, po-
dem participar também, além da 
equipe da Delphos, os convidados 
pela diretoria. A empresa subsidia 
a inscrição dos atletas da sua equi-

pe que participarem das corridas programadas, uma vez por 
mês, e fornece a camiseta com a marca da empresa, priorizan-
do a inscrição dos empregados e seus dependentes. Nas provas 
que forem escolhidas para integrar o ranking, além da taxa de 
inscrição, a Delphos fornece infraestrutura de apoio, com bar-
raca, frutas e bebidas energéticas. Compõem o ranking apenas 
provas que tenham a marcação do tempo por chip, no máximo 
de 15 provas, sendo uma por mês. As provas serão avaliadas 
pela Coordenadoria de Administração de Pessoal – CAP, para 
fins de inclusão no ranking. A cada corrida concluída, dentro do 

tempo máximo da prova, o atleta terá pontos em função de sua 
classificação, considerando o resultado apurado pelo chip. Não 
pontuarão os atletas que correrem sem o chip. Caso haja algum 
problema no registro do chip, poderá ser considerado o tempo 
informado pelo atleta, ajustado segundo critério da CAP. A pon-
tuação segue uma tabela e ao final do ranking haverá o sorteio 
de três prêmios, uma viagem regional, uma viagem nacional e 
uma viagem internacional.

O programa Qualivida foi criado em 2004. “A inspiração 
veio do desejo do presidente da Delphos, Eduardo Menezes, 
que, adepto de esportes, pretendia que os parceiros internos da 
empresa procurassem manter ou melhorar a saúde por meio da 
atividade física. A criação do programa Qualivida foi uma forma 
de subsidiar os gastos e incentivar as práticas”, explica a diretora 
Comercial e de Marketing da empresa, Elisabete Prado.    

Atualmente, a empresa oferece 120 vagas para a participação 
nas corridas, e não há limite para academia e para o programa de 
emagrecimento. O teto para o reembolso com o investimento na 
academia é de R$ 90,00 por pessoa. “Nosso objetivo é aumentar a 
cada dia o número de parceiros com alguma atividade física, em 
corridas, danças de capoeira ou de salão, nadando, jogando tênis 
ou mesmo fazendo sessões de RPG e pilates”, garante Elisabete.

Tanta dedicação corporativa na saúde e bem-estar dos 
funcionários, já traz benefícios evidentes. “Verificamos que as 
pessoas que correm tiveram uma melhoria significativa, prin-
cipalmente com relação à redução de peso”, afirma Elisabete. 
Os melhores resultados não estão em planilhas nem expres-
sos em números. Mas podem ser lidos no mural da empresa, 
com palavras de satisfação, apoio e entusiasmo. “A primeira 
corrida foi a mais marcante para mim porque me mostrou a 
diferença de um atleta amador para um peladeiro de final de 
semana, como eu era na época (...) A partir desta prova, mu-
dei muita coisa na minha vida, passei a treinar com regula-
ridade e a cuidar melhor da alimentação”, declara Reynaldo 
Reis.“Tenho grande orgulho de ter participado da nossa pri-
meira corrida, onde iniciei a minha trajetória nos circuitos de 
corridas (...) “ Somente os corredores conseguirão trazer para 
sua história pessoal, a alegria e a vibração de cruzar a linha de 
chegada”, escreveu Luís Cláudio Braga.

A empresa subsidia a 
inscrição dos atletas 
da sua equipe que 
participarem das 
corridas programadas, 
uma vez por mês, e 
fornece a camiseta 
com a marca da 
empresa, priorizando 
a inscrição dos 
empregados e seus 
dependentes.

viver melhorElisabete 
Prado

Eduardo 
Menezes
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Academia
Todos os parceiros internos podem participar.
A empresa possui convênio com duas acade-

mias, que ficam próximo à sede. da Matriz, mas 
também efetua reembolso para quem preferir 
utilizar outras. Nas academias é válida qualquer 
atividade física, desde ginástica até a dança.

Vigilantes do Peso dentro da empresa
A reunião ocorre uma vez por semana. Já es-

tamos na segunda turma, e a empresa participa 
com 80% do valor do programa. A meta é ter uma 
vida mais saudável. O programa compreende 12 
semanas. Semanalmente os parceiros são pesa-
dos e logo após há uma palestra de meia hora. É 
algo bem divertido, pois cada um conta a todos 
sobre os sufocos passados na semana. Essa troca 
de experiência fortalece o grupo: 90% dos inte-
grantes da primeira turma aderiram à segunda e 
motivaram outros a entrarem.

Frutas
Todos os dias a empresa disponibiliza um tipo 

de fruta para consumo dos parceiros. É uma for-
ma de estímulo a saírem de suas mesas de traba-
lho por alguns minutos e interagirem com os ou-
tros enquanto se alimentam de forma saudável.

Corridas
Podem participar da equipe da Delphos os 

parceiros internos, seus dependentes diretos 
(cônjuge e filhos) e ex-empregados.

Refeição saudável
Nosso restaurante busca constantes melhorias 

para se adaptar ao programa, privilegiando legu-
mes e frutas, com a oferta de uma grande varie-
dade, além de quase tudo ser feito sem óleo.

Ações para um cotidiano 
mais saudável Depoimentos mostram recorde em satisfação

“A primeira corrida foi a mais marcante 
para mim porque me mostrou a diferença 
de um atleta amador para um peladeiro de 
final de semana, como eu era na época. 
Julgava ter um ótimo condicionamento 
físico, afinal jogava uma hora de pelada 
direto no Clube do Helênico, mas tomei a 
maior poeira de pessoas com mais de 60 
anos de idade que completaram a prova em 
menos de 45 minutos, quase 10 minutos na 
minha frente! 
A partir desta prova, mudei muita coisa 
na minha vida, passei a treinar com 
regularidade e a cuidar melhor da 
alimentação. Como resultado, 10 anos 
depois, com 51 anos, consigo completar 
uma prova com a mesma distância (10 km) 
quase tão rápido quanto os mais velhos da 
primeira prova”

Reynaldo Reis
 

“Tenho grande orgulho de ter participado 
da nossa primeira corrida, onde iniciei a 
minha trajetória nos circuitos de corridas, até 
então, um mundo desconhecido. Nesses 
dez anos tive bons resultados para a minha 
saúde, criando um hábito saudável de correr 
rotineiramente, conseguindo realizar algumas 
metas pessoais.
A Delphos, propiciou-me a oportunidade 
de uma interação maior com todos os 
companheiros da empresa, através das 
nossas competições individuais, como 
também, corridas de revezamento, onde 
exercitamos o espírito de equipe.
Agradeço as alegrias da participação em 
família, onde tive a satisfação de correr 
com meu irmão e meu sobrinho, além da 
companhia e incentivo de minha esposa, 
juntamente com nossa equipe de apoio, 
sempre solícita na nossa barraca.
Somente os corredores conseguirão trazer 
para sua história pessoal, a alegria e a 
vibração de cruzar a linha de chegada”

Luís Cláudio Braga

 

“Foi um desafio para mim, pois nunca 
pensei em participar de uma equipe de 
corrida, e ainda completando 10 km em 58 
minutos. Percebi que com a corrida fazendo 
parte da minha vida, meu desempenho físico 
melhorou quase que 100%, completando 
essa porcentagem com os campeonatos 
que a Delphos patrocina.
Todos nós que praticamos corrida 
sabemos dos inúmeros benefícios que 
essa atividade física traz para a nossa 
saúde. Entretanto, não é só isso que 
ganhamos quando incorporamos a corrida 
no nosso dia a dia. Com a corrida aprendi 
o que era espírito de equipe, para não 
deixar quem estava do meu lado desistir 
de chegar até o final. É um trabalho de 
mente e corpo! 
Com as corridas fazendo parte da minha 
rotina, comecei a levar meus filhos para, 
desde pequenos, aprenderem o valor 
das atividades físicas e também o quão 
importante é a equipe para se alcançar os 
resultados”

Edimilson Dourado, (Guido) 
 

“Infelizmente a corrida já não faz parte 
da minha rotina, mas sempre fará parte da 
minha vida. Apesar de não conseguir correr 
todos os dias, quando consigo começar o 
dia correndo em volta da Lagoa, no Rio, 
ou da Praça Vinicius de Moraes, em São 
Paulo, sei que terei um dia melhor, com 
menos estresse. E quase sempre que corro, 
lembro-me das provas que participei pela 
Delphos, ao lado de pessoas vencedoras, 
que sempre tive como inspiração para atingir 
melhores tempos e vibrar com os seus 
melhores tempos. Acredito que a equipe de 
corridas da Delphos foi uma das melhores 
realizações que conseguimos, dentre todas 
as conquistas do Programa de Qualidade de 
Vida da Empresa.”

Eduardo Menezes 
(presidente da Delphos)
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Multicapital

Nesta modalidade, o título de capitalização funciona 
como uma caução, uma segurança para o locador, 
pois não precisa de fiador e tem muitas vantagens 

adicionais. Tomando-se por base as informações relativas ao 
ranking do mercado de seguros, a capitalização tem uma par-
ticipação em torno de 7%. Por isso, os títulos de capitalização 
vêm ganhando espaço no mercado imobiliário. Algumas imo-
biliárias apontam crescimento de até 30% destas formas alter-
nativas de seguro, que acabam por aquecer 
o mercado e proporcionando maior tran-
quilidade para proprietários e inquilinos.

Esta função dos títulos de capitalização 
é uma nova forma de se usar um produto 
tradicional no mercado. Historicamente, o 
título de capitalização é uma economia pro-
gramada de prazo definido, com pagamen-
to único, em parcelas mensais ou periódicas. 
Surgiu para vencer uma das principais difi-
culdades dos poupadores: a falta de discipli-
na para fazer os depósitos regulares. Além 
de trazer inúmeras vantagens. Durante a vi-
gência do título, por exemplo, o consumidor 
tem o direito de participar de sorteios e, no 
fim do prazo, resgatar parte ou a totalidade 
do dinheiro guardado. Os valores dos prê-
mios são variados, podendo ser de peque-
nas quantias a milhões de reais.

Após a escolha do imóvel a ser alugado, 
o Inquilino negocia com a Imobiliária ou o 
Proprietário o valor da garantia e adquire 
um Título de Capitalização no mesmo va-
lor, que será caucionado a locação negociada, através de docu-
mento de caução. O pagamento do Título é feito por meio de 
ficha de compensação no banco de preferência do cliente, que 
ainda concorre a sorteios, pela Loteria Federal. É uma alterna-
tiva que substitui a figura do fiador e com aceitação plena do 
mercado imobiliário.

Com tantas vantagens, o segmento de capitalização vem 
experimentando um momento de crescimento, tendência que 
deve se confirmar a médio e longo prazo. “O mercado de ca-
pitalização está em fase de ascensão constante. Nos últimos 
anos, várias seguradoras criaram produtos similares e especí-

ficos da capitalização visando atender o segmento imobiliário 
de locações. Essa é a melhor sinalização de que existe espaço 
para todos, o mercado cresce dia a dia e passa por um exce-
lente momento”, afirma Leandro Schneider, gerente geral da 
Corretora de Seguros Apsa S/A.

Ao identificar as oportunidades criadas pela procura dos 
títulos de capitalização no mercado, a Apsa criou um sistema 
de parceria com administradores menores. “Vimos uma ne-

cessidade cada vez maior de seguros para 
o ramo imobiliário. Esses produtos pro-
porcionam mais segurança aos proprietá-
rios, imobiliários e inquilinos e hoje, com a 
população sendo mais informada e tendo 
mais ideia dos seus riscos, criou-se uma 
grande demanda para o produto. Além 
de proteger a imobiliária de uma possível 
inadimplência ou incêndio entre outros 
acidentes, fazemos uma parceria para vis-
lumbrar possíveis demandas de mercado 
e criar produtos próprios para cada em-
presa”, explica Leandro.

Por suas características, o título de ca-
pitalização não pode ser comparado com 
uma caderneta de poupança nem com 
um investimento. É uma alternativa para 
as pessoas economizarem dinheiro e for-
mar capital para a aquisição programada 
de bens ou serviços, podendo antecipar 
seus objetivos mediante participação em 
sorteios, que podem multiplicar de forma 
significativa os valores guardados. É um 

instrumento financeiro com capacidade de criar o hábito de 
guardar, de uma única vez, em parcelas mensais ou periodica-
mente, uma parte da renda familiar.

Dados divulgados recentemente pelo mercado revelam 
que os títulos de capitalização vivem um momento de ex-
pansão. Números apresentados pela Federação Nacional de 
Capitalização (Fenacap) apontam um primeiro trimestre de 
crescimento. Foram distribuídos mais de R$ 276 milhões em 
prêmios e cerca de R$ 3,5 bilhões em resgates, que represen-
tam, respectivamente, um aumento de 25,1% e 26,1%. Até o 
final deste ano, a expectativa é ampliar em 23% o faturamento.

Além de uma excelente opção para promover o rendimento seguro dos 
recursos, os títulos de capitalização, para o mercado segurador, cumprem 
outra função importante e muito bem aceita pelo mercado: eles são uma 

excelente opção para alugar um imóvel residencial ou comercial. 

Leandro Schneider (APSA)
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SUPERSIMPLES

Corretores poderão aderir à lei que reduz tributos e a 
burocracia, gera empregos e moderniza a atividade

O dia 7 de agosto de 2014 vai ficar na história dos correto-
res brasileiros. A data marca a sanção, pela presidente 
Dilma Rousseff, da lei complementar que universali-

zou o Simples Nacional. Entre as classes contempladas pelos 
benefícios da medida, está a dos corretores de seguros. Uma 
conquista histórica, resultado de uma luta de mais de 12 anos 
da categoria que, a partir de 1º de janeiro de 2015, passa a pagar 
menos impostos e a enfrentar menos burocracia. O programa 
unifica o pagamento de oito tributos cobrados pela União, es-
tados e municípios das micro e pequenas empresas. Com a uni-
versalização, que já tinha sido aprovada 
pelo Senado em julho, mais de 140 ativi-
dades poderão aderir a esse modelo de 
tributação. O critério geral para aderir 
ao Simples passará a ser o faturamento 
das empresas, que pode chegar a R$ 3,6 
milhões por ano, e não mais a natureza 
de sua atividade.

Para o setor de seguros, a ampliação 
do regime tributário é especialmente 
positiva pela quantidade de vantagens 
que trará para a atividade. Corretores 
de Seguros e empresas prestadoras de 
serviços poderão começar a operar 
através do SuperSimples, que diminui 
em até 40% os tributos, o que poderá 
proporcionar muito mais vagas de em-
prego no mercado.

Na opinião dos profissionais do setor, a história da atividade 
de corretagem de seguro no Brasil será dividida em antes e de-
pois da aprovação da lei. As empresas corretoras de seguros com 
faturamento anual de até R$ 3,6 milhões poderão, finalmente, se 
inserir no sistema. A sanção trouxe ainda outra excelente notícia 
para o profissional de seguro: a atividade de corretagem de se-

guros foi incluída na Tabela III da nova lei, muito mais favorável 
e menos onerosa do que a Tabela VI, elaborada pelo relator do 
projeto na Câmara. Sem a emenda incluindo a categoria na tabela 
III, a medida não traria qualquer benefício à categoria, pois não 
ocorreria desoneração. Um dos maiores articuladores para que os 
corretores fossem incluídos nesta tabela foi o deputado federal, 
Armando Vergílio, presidente licenciado da Fenacor.  “É a conso-
lidação de um trabalho que vem sendo feito desde 2002, quando o 
Comitê Político da Fenacor foi a Brasília e organizou uma grande 
articulação”, disse à imprensa Armando Vergílio.

É importante lembrar que a ade-
são dos corretores e de suas empre-
sas ao Supersimples não é automá-
tica, deve ser feita pelo interessado 
ainda neste ano. Além dos correto-
res, terão direito a participar do re-
gime cerca de outras 140 categorias, 
entre advogados, consultores, arqui-
tetos, engenheiros, jornalistas, pu-
blicitários, fisioterapeutas e outras 
atividades da área de saúde. O novo 
programa tributário concentrará 
27% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do país, 52% dos empregos formais e 
mais de 40% da massa salarial. Não 
poderão participar do regime de 
tributação empresas produtoras de 
bebidas alcoólicas e de tabaco. Cerca 

de 450 mil micro e pequenas empresas serão beneficiadas.
De acordo com os dados do setor de seguros, cerca de 85% 

das corretoras de seguros serão enquadradas na primeira e se-
gunda faixa de faturamento, respectivamente R$ 180 mil e de 
R$ 180 mil a R$ 360 mil. Esta é a grande maioria dos pequenos 
corretores de seguros. Devido à redução dos encargos, é espe-

CONQUISTA 
HISTÓRICA

Cerca de 85% das 
corretoras de seguros 
serão enquadrados na 

primeira e segunda 
faixas de faturamento, 

respectivamente R$ 180 mil 
e de R$ 180 mil a R$ 360 

mil. Esta é a grande 
maioria dos pequenos 
corretores de seguros.
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rado também que cada pequena empresa do setor contrate, no 
mínimo, mais um funcionário.

Segundo analistas, em boa parte dos casos, as empresas pre-
cisarão destinar apenas 6% do seu faturamento bruto para o 
pagamento de impostos, deixando o corretor livre para investir 
no desenvolvimento da empresa.

Outro benefício da nova lei é a facilidade para abertura de 
empresas, o que favorecerá o desempenho dos corretores de 
seguro pessoas físicas, principalmente para aquele profissio-
nal que hoje recebe em média R$ 5 mil de comissão por mês e 
precisa destinar 25% dessa receita para pagar seus tributos. Ao 
abrir uma corretora de seguros e enquadrar essa empresa no 
SuperSimples, pelas novas regras, a incidência de impostos so-
bre o seu faturamento será de apenas 6%. Além disso, segundo 
as principais entidades da classe, a simplificação na cobrança 
dos impostos trará reflexo direto na arrecadação de impostos, 
particularmente na Previdência Social, contribuindo para os 
cofres do Tesouro.

Benefícios para os segurados
Mas não são só os profissionais do ramo de seguros os 

únicos beneficiados pela universalização do SuperSimples. 
Além de gerar mais arrecadação, empregos e reduzir a buro-
cracia, a legislação traz promessas também para quem está 
na ponta final do processo de seguro, o segurado. De acordo 
com especialistas, a medida contribuirá para retirar custos 
da corretagem. A médio prazo, esse ganho poderá ser rever-
tido em tarifas menores e aumento na qualidade do atendi-
mento, como resultado do investimento que poderá ser feito 

nos centros de atendimento, por meio de aquisição de tecno-
logia e qualificação de mão de obra.

Segundo a Federação Nacional dos Corretores de Seguros 
Privados e de Resseguros, de Capitalização, de Previdência 
Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e de Resseguros 
(FENACOR), é muito positivo que os corretores possam ter o 
direito de optar por um sistema que garantirá o pagamento de 
uma só alíquota de imposto, reduzida, e ainda dos benefícios 
gerados pela desburocratização e por facilidades administrati-
vas, pois todos os tributos, inclusive ISS municipal, serão reco-
lhidos em uma só guia de Darf.

Tarifas menores
De acordo com as primeiras estimativas do Governo Fede-

ral, a universalização do Simples Nacional deve alcançar mais 
de 450 mil empreendimentos. Os números divulgados pelo 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Se-
brae) revelam que o Simples pode gerar uma economia de até 
40% no pagamento de tributos para as empresas. Desde a cria-
ção do Simples Nacional, em 2007, cerca de nove milhões de 
empresas já aderiram ao sistema unificado de tributação, sendo 
4,13 milhões de microempreendedores individuais, e pagaram, 
até junho deste ano, mais de R$ 267 bilhões em contribuições 
para os cofres públicos.

A utilização do Simples pelos empreendedores trará ainda 
outros benefícios. A nova legislação proíbe, por exemplo, que 
as concessionárias de serviços públicos aumentem as tarifas do 
Microempreendedor Individual (MEI) por conta da modifica-
ção de sua condição de pessoa física para pessoa jurídica.

Continua na próxima página

Receita Bruta em 12 meses (em R$) ALÍQUOTA IRPJ CSLL CONFINS PIS/PASEP CPP ISS
Até 180.000,00  6,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 2,00%
De 180.000,01 a 360.000,00  8,21% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% 4,00% 2,79%
De 360.000,01 a 540.000,00  10,26% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 4,07% 3,50%
De 540.000,01 a 720.000,00  11,31% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 3,84%
De 720.000,01 a 900.000,00  11,40% 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 3,87%
De 900.000,01 a 1.080.000,00  12,42% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 4,92% 4,23%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00  12,54% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 4,97% 4,26%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00  12,68% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 5,03% 4,31%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00  13,55% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 5,37% 4,61%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00  13,68% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 5,42% 4,61%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00  14,93% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 5,98% 5,00%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00  15,06% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 6,09% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00  15,20% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 6,19% 5,00%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00  15,35% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 6,30% 5,00%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00  15,48% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 6,40% 5,00%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00  16,85% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 7,41% 5,00%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00  16,98% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 7,50% 5,00%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00  17,13% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 7,60% 5,00%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00  17,27% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 7,71% 5,00%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00  17,42% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 7,83% 5,00%
Fonte: Receita Federal do Brasil

O enquadramento da maioria das corretoras de seguros na Tabela III 
do SuperSimples trará benefícios tributários para a categoria
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O que prevê o 
SuperSimples
n  O critério geral para aderir 

ao Simples passará a ser o 
faturamento das empresas, 
que pode chegar a até R$ 3,6 
milhões por ano, e não mais a 
natureza de sua atividade.

n  As empresas optantes 
passarão a ter uma só alíquota 
de imposto, reduzida, 
além de benefícios da 
desburocratização e facilidades 
administrativas, pois todos 
os tributos, inclusive ISS 
municipal, serão recolhidos em 
uma só guia.

n  A atividade de corretagem de 
seguros foi incluída na Tabela 
III da nova lei, muito mais 
favorável e menos onerosa do 
que a Tabela VI, elaborada pelo 
relator do projeto na Câmara. 
Sem a emenda incluindo a 
categoria na Tabela III.

n  Cerca de 85% das corretoras de 
seguros serão enquadradas na 
primeira e na segunda faixas de 
faturamento, respectivamente 
R$ 180 mil e de R$ 180 mil a 
R$ 360 mil, a grande maioria 
dos pequenos corretores de 
seguros.

n  Para os segurados,  deve 
ocorrer desoneração tributária 
da corretagem de seguros e 
representa a oportunidade 
de aprimoramento no 
atendimento, pois os 
empresários do setor 
poderão destinar os recursos 
economizados com a redução 
da carga de impostos para a 
qualificação de funcionários 
e investimentos em novas 
tecnologias.

SUPERSIMPLES
Lideranças comemoram 
vitória em Brasília

Presidente da Comissão 
Especial do Supersimples 
na Câmara dos deputados, 
principal articulador político 
do Simples nas diversas 
esferas legislativas (Câmara 
e Senado) e do Governo 
(Presidência, Vice-presidência 
e Ministérios) e responsável 
direto pela sanção da Lei e 
da inclusão dos corretores de 
seguros na tabela de taxação 
reduzida, o deputado federal 
Armando Vergilio, presidente 
licenciado da FENACOR, disse 
que “a Lei favorece não apenas 
a categoria, mas também o 
governo e a sociedade como 
um todo. Ele afirmou ainda 
que diversas pesquisas 
mostram que é possível 
dobrar o número de empregos 
gerados pelo segmento, 
consequência que traz 
relevante impacto tanto sob 
o ponto de vista econômico 
quanto social. 

Robert Bittar, presidente 
em exercício da FENACOR, 
também  relacionou uma 
série de pontos positivos, 
como, por exemplo, o fato 
de as empresas optantes 
passarem a ter uma só 
alíquota de imposto, além 
de benefícios gerados 
pela desburocratização e 
facilidades administrativas.

Foram muitos anos de luta mas a vitória final chegou pelas mãos das duas 
principais lideranças dos corretores de seguros: Armando Vergílio e Robert Bittar

Armando Vergilio

Robert Bittar
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ARUANA SEGUROS

DPVAT 
com atendimento rápido e eficaz?

Especializada na regulação dos sinistros 
DPVAT, a ARUANA SEGUROS oferece o melhor, 
mais rápido e eficiente atendimento para 
os Corretores de Seguros, Reguladores de 
Sinistros, Segurados, Vítimas e beneficiários de 
acidentes no trânsito.
 
Confira as vantagens em trabalhar com a 
ARUANA SEGUROS, que é notadamente 
reconhecida pela excelência dos serviços 
prestados e por seu modelo eficaz na gestão e 
administração de processos de sinistros DPVAT.
 
A ARUANA SEGUROS ocupa uma posição de 
destaque entre as congêneres consorciadas da 
Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT e está 
investindo maciçamente na abertura de novas 
filiais, gerando uma capilaridade para cobrir todo 
o território brasileiro.
 
Os investimentos da ARUANA SEGUROS 
também avançam nas áreas de recursos 
humanos e tecnológicos para aprimorar 
ainda mais a operação de parceria com os 

Reguladores de Sinistros e Corretores de 
Seguros.
 
A ARUANA SEGUROS disponibiliza um seleto 
grupo de profissionais, prontos para atender às 
vítimas e/ou beneficiários, em sua ampla rede 
de filiais ou, ainda, através dos seus parceiros 
comerciais distribuídos por todo o País. Esses 
profissionais estão preparados para assessorar 
os requerentes, inclusive instruindo sobre todos 
os documentos necessários, beneficiários 
habilitados e sobre os prazos prescricionais, 
caso existam.
 
O site da ARUANA SEGUROS www.
aruanaseguros.com.br tem um espaço exclusivo 
para os Reguladores e um canal específico 
destinado aos Corretores de Seguros.
 
Assim, os Parceiros da ARUANA SEGUROS 
podem ter acesso a uma série de informações 
importantes sobre o andamento dos processos, 
pendências, pagamentos de indenizações e 
demais serviços.

Procure a 
ARUANA SEGUROS
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EDUCAR 
CRESCER

Q uando Roberto Westenberger assumiu o cargo 
de superintendente da Susep (Superintendên-
cia de Seguros Privados), no fim de março, ti-

nha claro o caminho a seguir: o do conhecimento. As 
ações anunciadas para o desenvolvimento do mercado 
segurador agradaram a todos os presentes, as princi-
pais lideranças do setor de seguros brasileiro. É hora 
de valorizar o profissional da Susep, agir sempre pelo 
interesse público, incentivar as ações desenvolvimen-
tistas, aderir a práticas internacionalmente conhecidas 
e, talvez a mais importante de todas, a capacitação do 
mercado. Capacitação que tem que ser feita nas duas 
pontas, do profissional de seguros e do usuário. Se os 
dois não estiverem bem informados e culturalmente 
embasados, o sistema não funciona. “O maior desa-
fio que teremos pela frente, no que se refere ao cres-
cimento do segmento, é o aculturamento da nossa so-
ciedade em relação ao seguro”, explica Westenberger 
nesta entrevista exclusiva à revista do CVG-RJ. Ele 
fala da educação financeira, da informação usada para 
fazer escolhas melhores, mais adequadas, que forta-
lecerão o consumidor e o mercado. Se o usuário está 
feliz, o mercado vende mais, trabalha melhor, é reco-
nhecido. Um círculo virtuoso iniciado com a educação.

Entrevista | Roberto Westenberger

Para

Novo 
superintendente 
da Susep, 
Roberto 
Westenberger, 
defende a 
educação como 
peça chave para 
transformar 
o mercado e 
impulsionar a 
economia.

Continua na próxima página
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Continua na próxima página

Roberto Westenberger: 
“Capacitação do 
profissional e do usuário”
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O próprio Westenberger é um exemplo de sucesso ob-
tido pela educação, pelo conhecimento e pela especia-
lização: é formado em Engenharia Elétrica pelo Institu-
to Militar de Engenharia (IME) e em Ciências Atuariais 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
É também mestre em Estatística pelo Instituto de Ma-
temática Pura e Aplicada (IMPA) e Ph.D em Ciências 
Atuariais pela City University, em Londres. Westen-
berger foi diretor e presidente do Instituto Brasileiro de 
Atuária e representante do Brasil na Associação Atua-
rial Internacional (IAA), onde hoje atua como membro 
do seu Comitê de Regulação e Solvência. Isso sem falar 
na experiência acadêmica: foi professor de seguros da 
COPPEAD/UFRJ, onde fundou o Centro de Estudos e 
Pesquisas em Seguros. Além disso, ajudou a implantar 
o primeiro mestrado “stricto sensu” em Ciências Atu-
ariais no Brasil, na PUC-Rio, onde também foi profes-
sor. Atuou, além disso, como professor de Gestão de 
Riscos e de Atuária na Faculdade de Administração e 
Ciências Contábeis da UFRJ.

– Um dos objetivos do mercado de seguros é ter uma partici-
pação maior na formação do PIB, como ocorre em outros países. 
Como o senhor acha que isso poderia ser obtido?

O maior desafio que teremos pela frente, no que se refere ao cres-
cimento do segmento, é o aculturamento da nossa sociedade em re-
lação ao seguro.  O produto de seguro ainda é uma incógnita para a 
maioria das pessoas, que não consegue compreendê-lo como uma 
ferramenta de suporte financeiro, intrinsecamente relacionada à for-
mação e a manutenção patrimonial. Embora o seguro já faça parte da 
nossa história, praticamente, desde o início do século passado, seu 
papel fundamental na economia somente foi 
evidenciado ao final da década de 90, já no fi-
nal do século, com a estabilização monetária.  

A Susep, em parceria com outros su-
pervisores do país (Bacen, CVM, PREVIC), 
tem promovido algumas iniciativas na es-
teira da educação financeira. Foi instituído 
um grupo técnico de composição mista, 
com participação de outros agentes de 
mercado, no âmbito da Estratégia Nacio-
nal de Educação Financeira – ENEF, para 
propor ações com o propósito de fomentar 
a educação financeira no Brasil.

Outra frente em que temos procurado 

atuar é no desenvolvimento de novas linhas de negócio que possam 
ser exploradas pelo mercado de seguros.  Neste momento, estamos 
estruturando na área de produtos da Autarquia um laboratório que 
será responsável pelo desenvolvimento de novos produtos.  Esse se-
tor, contando com a tecnologia e o know-how característicos da área 
de produtos, consolidará informações sobre as diversas demandas, 
sobre experiências positivas do mercado internacional, sugestões 
captadas entre os entes supervisionados e, contando com a partici-
pação de outros atores do mercado de seguros (operadores, técnicos 
de mercado, corretores de seguro, representantes de outros órgãos 
governamentais etc.), promoverá o desenvolvimento e o acompa-
nhamento dos produtos.

 
– O senhor assumiu a Susep este ano, quais as principais mu-

danças a serem feitas na Superintendência a partir de agora? O que 
precisa melhorar?

Estamos trabalhando em um grande projeto de modernização da 
Superintendência, que passa pela automação de seus processos, pela 
rediscussão e possível reformulação de algumas rotinas e o efetivo 
reaparelhamento do órgão. Temos técnicos com excelente formação e 
pretendemos focar na capacitação gerencial dessa turma, de modo que 
a Susep não fique fragilizada e sem rumo a cada nova administração.

 
– O senhor chegou a dizer que a Susep deve ser menos “po-

licialesca” e favorecer mais o desenvolvimento. Como espera 
fazer isso?

Naturalmente, sem abrir mão da nossa função de supervisor 
estabelecida por lei, esperamos ter uma atuação mais preventiva e 
menos reativa. Procuraremos trabalhar em parceria com as empresas 
supervisionadas, buscando aumentar o diálogo e empreender outras 
ações de comunicação que promovam a orientação dessas empresas 
às boas práticas de mercado. Com essa proximidade, pretendemos 
mitigar as irregularidades cometidas principalmente por desconhe-
cimento das regras ou, ocasionalmente, das próprias operações. 

No que diz respeito às iniciativas de fomento, entendo que o labo-
ratório, citado anteriormente, seja um bom exemplo.

 
– Que setores podem e devem rece-

ber apoio para um maior desenvolvi-
mento no mercado?

Não temos intenção de atuar somen-
te em segmentos específicos, mas no 
desenvolvimento do mercado como um 
todo.  É claro que alguns produtos, por 
sua própria natureza, podem necessitar 
de algum cuidado particular, por exem-
plo de um arcabouço legal e regulamen-
tar próprios, principalmente na seara 
tributária, mas isso não significa que 
estejam recebendo algum privilégio, 

Neste momento, 
estamos 
estruturando na 
área de produtos 
da Autarquia 
um laboratório 
que será 
responsável pelo 
desenvolvimento 
de novos 
produtos.

Entrevista | Roberto Westenberger
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comparativamente aos demais.  Esse “diferencial”, na prática, 
integra a estrutura do produto, complementando sua funciona-
lidade em relação ao público a que se destina e se justifica na 
medida em que reflete o estímulo do Estado ao planejamento 
financeiro individual.

 
– O setor de Vida foi um dos responsáveis pelo crescimento 

do mercado no último ano. Na sua opinião, quais são as pers-
pectivas para 2015?

Com base na experiência internacional muito positiva des-
sa carteira, enxergamos o setor brasileiro de pessoas  com um 
imenso potencial de desenvolvimento, ainda muito pouco ex-
plorado pelo mercado segurador brasileiro.  Conforme aponta-
mos anteriormente, a instabilidade monetária atrelada às altas 
taxas inflacionárias se contrapunha a um ambiente propício ao 
desenvolvimento desse segmento. Assim, muitos produtos, à 
época, particularmente no segmento previdenciário privado, 
frustraram a expectativa dos seus clientes e, de forma perversa, 
macularam a imagem desse importante setor da economia.

Ultrapassada a barreira da instabilidade monetária, com a 
inflação controlada a patamares mais razoáveis e uma anuncia-
da melhoria na distribuição e no aumento efetivo da renda, de 
modo a atender a um consumidor mais conhecedor do produto 
e bem mais consciente dos seus direitos, as operadoras do mer-
cado de seguros de pessoas passaram a contar com prateleiras 
mais repletas e diversificadas, com produtos especificamente 
desenhados e adaptados a cada perfil de cliente. Atento a tudo 
isso, o governo brasileiro tem empreendido ações voltadas ao 
fomento dessa atividade econômica, em especial nas searas re-
gulatória e fiscal.

No que diz respeito a Susep, o propagado laboratório que 
estamos em vias de implementar já possui algumas metas bem 
delineadas, em sintonia com as demandas ora detectadas. Pode-
mos citar alguns exemplos, quais sejam o Universal Life, o VGBL 
Saúde e alguns outros produtos que temos prospectado para ope-
ração associada aos fundos de pensão.

 
– O senhor acha que o mercado de 

seguros hoje deve ter mais autono-
mia? Por quê?

Entendemos que, neste momento, 
ainda não seja adequada a adoção de 
uma postura mais autônoma por par-
te das operadoras do nosso sistema.  
Observamos que nem todas as compa-
nhias estão no mesmo patamar de de-
senvolvimento e de maturidade, o que 
seria pré-requisito fundamental para 
implementação da aludida autonomia.  
Acredito que, em algum momento, te-

nhamos maturidade para trabalhar dessa forma, tendo o órgão 
supervisor/regulador apenas o papel de estabelecer as principais 
diretrizes, e o mercado operador alinhando suas práticas a essas 
diretrizes e adotando, internamente, no âmbito do próprio merca-
do, as medidas coercitivas, quando necessárias.

 
– Qual a importância da capacitação do profissional de segu-

ros para o desenvolvimento do mercado?
Toda a importância. Conforme mencionamos anteriormente, 

um dos principais óbices ao desenvolvimento mais acelerado 
deste setor econômico é justamente a falta de cultura em rela-
ção ao produto que, por si só, já possui peculiaridades bastante 
complexas: a prestação de um serviço que somente é acionada na 
ocorrência de um dano. A tão aguardada propagação da educação 
financeira definitivamente passa pela operacionalização do pro-
duto/serviço por profissionais plenamente qualificados e ade-
quadamente capacitados, não somente na seara comercial que, há 
muito, já não chega a ser novidade, como também nas demais 
áreas das companhias.

 
– Em sua posse, o senhor defendeu a adoção de seis pilares 

para o desenvolvimento do mercado, entre eles o incentivo à 
educação financeira. Um consumidor mais educado pode ser 
positivo para o mercado?

Definitivamente, conforme já abordado: consumidor mais edu-
cado consome mais e melhor.

 
– Como o senhor vê o mercado de seguros para o próximo 

ano? Alguns analistas apontam que, na economia como um 
todo, deve ser um ano difícil, que exigirá muitos ajustes.

Somos bastante otimistas quando pensamos no desenvolvi-
mento do nosso negócio. O seguro, desde a instituição do Plano 
Real, tem dado claros sinais do seu potencial, quando cresce siste-
maticamente a níveis superiores às demais atividades da economia.  
Não conseguimos vislumbrar o desenvolvimento pleno de uma 
nação, se não há o suporte de um mercado financeiro robusto e bem 

ajustado, naturalmente com a inserção dos 
seguros.  E, nesse aspecto, não obstante as 
antecipadas turbulências econômicas, o am-
biente para o nosso segmento permanece 
muito propício, seja pelo espaço que ainda 
temos a ocupar nos setores da saúde e da 
previdência, seja pela necessidade premen-
te de se subsidiar a formação e a preserva-
ção da poupança interna, especialmente da 
nova classe social que já vem despontando, 
ou ainda pelo suporte prestado à garantia 
de continuidade da administração pública, 
em, particular no que diz respeito à realiza-
ção de grandes obras e projetos.

...enxergamos o 
setor brasileiro 
de pessoas  com 
um imenso 
potencial de 
desenvolvimento, 
ainda muito 
pouco explorado 
pelo mercado 
segurador 
brasileiro.
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Um país se faz com pequenas e mé-
dias empresas. Esse bem poderia 
ser o lema de todos os países, de 

seus governos e entidades públicas. Isso 
porque a iniciativa parte sempre de um ci-
dadão, ou de um grupo de cidadão, para 
que, um dia, logrando êxito, se transforme 
em gigantescas corporações.

A realidade do mercado brasileiro pro-
va, dia após dia, a importância desse seg-
mento para a economia. Elas representam 
20% do PIB. De acordo com a Receita Fede-
ral, por exemplo, enquanto a arrecadação 
das grandes empresas recuou este ano, a 
das chamadas pequenas e médias empresas 
(PMEs) só fez crescer. E acima da inflação. 
O pagamento do Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social so-
bre o Lucro Líquido (CSLL) das empresas 
que declaram pelo lucro presumido – mo-
dalidade que abr ange as menores com-
panhias – cresceu 6,38% acima da inflação 
no primeiro semestre, de R$ 22,32 bilhões 
em 2013 para R$ 23,74 bilhões em 2014. O 
pagamento com base na estimativa mensal 
de lucro, que abrange as maiores empresas, 
caiu 14,29%. Segundo especialistas, parte 
do desempenho favorável está relacionado 
à manutenção do consumo, apesar da desa-
celeração da economia.

Atentos à força do segmento, as empre-
sas de seguros procuram lançar produtos 
e iniciativas que possibilitem atender às 
pequenas e médias companhias e seus fun-
cionários. É o caso da Porto Seguro, por 
exemplo, e de seu Seguro de Vida PME, 
especificamente voltado para este setor. 
O Seguro de Vida PME da Porto Seguro é 
voltado às necessidades das pequenas e mé-
dias empresas. O grande diferencial deste 

produto é que, mesmo sendo simplificado, 
oferece flexibilidade quanto à modalidade 
do capital segurado a ser contratado, o que 
traz comodidade e facilidade quanto à ma-
nutenção das apólices.

“O objetivo é facilitar o acesso desta im-
portante segmentação da economia brasilei-
ra ao produto. Grande parte destas empresas 
tem uma necessidade legal em oferecer o 
produto a seus colaboradores e o desejo de 
cuidar de seu valioso patrimônio, o colabora-
dor. A abordagem para este segmento é bem 
simples. O produto oferece soluções custo-
mizadas a um custo acessível, com nível de 
serviços prestados também a grandes empre-
sas, pois, para a Porto Seguro, qualidade é 
para todos os nossos clientes”, explica Jaime 
Prazeres, gerente de Vida da Porto Seguro.

Um dos segredos para trabalhar no seg-
mento de pequenas e médias empresas é o 
valor dos produtos, que devem ser bons, mas 
a relação custo/benefício tem que ser clara-
mente favorável. Jaime explica que a estraté-
gia da Porto Seguro para conseguir oferecer 
valores mais acessíveis é pulverizar o risco, o 
que propicia  mais mobilidade para trabalhar 
com preços acessíveis.

O seguro de vida PME, desenvolvido 
especialmente para empresas que tenham 
de 3 a 400 funcionários, é mais vantajo-
so para os funcionários das pequenas 
e médias empresas porque foi criado 
para este segmento. Outra carac-
terística que faz do produto mais 
vantajoso para o funcionário, para 
a empresa e para o corretor é que 
o Seguro de Vida PME é um pro-
duto feito para atender necessida-
des reais, a um custo acessível e com 
excelência em atendimento.

PEQUENOS

As vantagens dos seguros voltados 
para as menores empresas do mercado

grandes
 SEGUROS

O grande 
diferencial 
do Seguro 
de Vida 
PME é que, 
mesmo sendo 
simplificado, 
oferece 
flexibilidade 
quanto à 
modalidade 
do capital 
segurado 
a ser 
contratado, 
o que traz 
comodidade 
e facilidade 
quanto à 
manutenção 
das apólices

Jaime 
Prazeres
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Risco em duas rodas
Novo levantamento do DPVAT 
mostra aumento de 
acidentes envolvendo 
motocicletas e de 
indenizações pagas

Números para se pensar. Os dados do mais recente levanta-
mento sobre o Seguro de Danos Pessoais por Veículos Automoto-
res de Via Terrestre (DPVAT), o seguro do trânsito, que cobre os 
danos às vítimas de acidentes é um retrato das ruas brasileiras, 
provavelmente um dos mais fiéis. Ao identificar todos os acidentes 
no asfalto nacional, o seguro passa a ser seu maior conhecedor. Este 
ano, as informações são de que o número de indenizações pagas 
aumentou 14%, considerando-se o primeiro semestre de 2014 em 
relação ao mesmo período de 2013. O que, por um lado é positivo, 
pois mostra que um número cada vez maior de brasileiros sabe da 
existência e do funcionamento do DPVAT. Por outro lado, atesta a 
triste realidade de que o número de acidentes de trânsito não para 
de crescer. A Líder-DPVAT, seguradora responsável pelo seguro, 
analisa as informações complexas em busca de caminhos para a 
prevenção e maior segurança em nossas estradas.

“Embora o número de mortes tenha seguido tendência de 
queda, reparamos um avanço nas indenizações de invalidez 
permanente. A maioria das vítimas é jovem, entre 18 e 34 anos, 
ou seja, em plena idade produtiva. O outro aspecto, do qual nos 
orgulhamos, é de que o aumento demonstra que estamos conse-
guindo ampliar o conhecimento da população brasileira sobre o 
Seguro DPVAT. A Seguradora Líder-DPVAT tem feito parcerias 
e campanhas para assegurar este direito a todos os cidadãos, e 
temos visto resultado”, afirma Ricardo Xavier, diretor-presidente 
da Líder-DPVAT.

O levantamento deste ano mostrou uma 
mudança do perfil das vítimas de acidentes de 
trânsito. Antes, era o motorista, nos últimos anos 
passou a ser o motociclista. Tal mudança se ex-
plica pelo crescimento da frota de motocicletas 
em circulação. Mais de 70% das indenizações 
são pagas para vítimas de acidentes com moto-
cicletas. As estatísticas também mostram que os 
homens são mais de 70% dos acidentados.

Outros números do levantamento demons-
tram que, entre janeiro e março de 2013, foram 
85.286 processos por invalidez permanente. Em 
2013 foram 121 mil, um aumento de 43%. As des-

pesas médicas aumentaram 7% e as indenizações por morte no pri-
meiro trimestre deste ano apresentaram uma redução de 14%. No 
primeiro semestre dos últimos quatro anos, as indenizações pagas 
cresceram 106%, cinco vezes superior ao avanço da frota.

A existência de um seguro para acidentes de carro que funcio-
ne é alentadora, mas o melhor seria que ele não precisasse existir. 
Uma vez que sua existência é necessária, melhor que funcione 
cada vez melhor, como vem acontecendo. Uma das ações mais 
importantes dadas nesse sentido foi a realização de um acordo, 
entre a Líder e os Correios, para agilizar o serviço.

“Todas as agências próprias dos Correios tornam-se pontos 
oficiais de atendimento, podendo receber pedido de indenização 
do Seguro DPVAT. Isso aumentou o número de pontos de aten-
dimento. Com ela, existe pelo menos um ponto oficial em cada 
município do País. A Seguradora ganha em capilaridade e a so-
ciedade ganha em praticidade”, explica Ricardo.

Outra vitória se deu este ano, quando o Superior Tribunal de 
Justiça reafirmou em sentença que a forma adequada para so-
licitar indenização do Seguro DPVAT é pela via administrativa 
junto às seguradoras. “Foi uma decisão para o bem da sociedade 
e da própria gestão do Seguro DPVAT. Evita que advogados ines-
crupulosos e mal intencionados induzam as pessoas a buscar a 
via judicial para pedir a indenização, que irá demorar um prazo 
muito superior ao prazo máximo de 30 dias pela via adminis-

trativa, aproveitando o 
momento de dor da víti-
ma ou família para fazer 
negócio. E para a Segu-
radora é importante para 
a gestão, tendo em vista 
que os pedidos judiciais 
geram custos desneces-
sários para o seguro, que 
no final das contas irá 
onerar o preço do seguro 
para os proprietários de 
veículos”, diz.

“O outro aspecto, 
do qual nos 
orgulhamos, é de 
que o aumento 
demonstra 
que estamos 
conseguindo 
ampliar o 
conhecimento 
da população 
brasileira sobre 
o Seguro DPVAT” 
Ricardo Xavier
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A maioria dos consumidores tem 
pelo menos uma grande falha ou 
inconsistência em seu programa 

de seguros e, numa eventualidade, esse 
equívoco representa um grande desastre fi-
nanceiro para o indivíduo.
Vamos ilustrar o problema. Quando analisa-
mos o programa de seguros de uma família, 
com muita frequência identificamos dispa-
rates comprometedores. Numa família típi-
ca de quatro pessoas, posicionada entre as 
classes mais favorecidas na pirâmide social, 
normalmente, veja o que encontramos:

a) O seguro de automóvel com um corretor e o seguro de 
vida (e ocasionalmente o seguro saúde) com outro corretor. 
Os dois corretores tendem a ser especialistas em seus ramos 
de atuação específicos, mas não fazem um esforço para ga-
rantir que os principais riscos do cliente estejam cobertos, 
deixando-o sem proteção ou com cobertura inadequada em 
algumas áreas de sua vida;

b) Uma apólice de seguro de vida em grupo, paga pela 
empresa, com uma cobertura, em média, igual a 24 vezes o 
salário mensal do funcionário. Normalmente, tal apólice fica 
com a empresa quando o funcionário sai do emprego;

c) Nenhum seguro de invalidez no longo prazo, a menos 
que seja fornecido pelo empregador;

d) Seguro-saúde feito pela empresa onde trabalha, quase 
sempre com pouca orientação pessoal sobre qual das opções 
disponíveis é a melhor para a família;

e) Uma apólice de morte acidental em caso de acidente 
aéreo de R$ 500.000,00 adquirida do cartão de credito, ou R$ 

20.000,00 para outros tipos de acidentes, que cobre apenas 
parte do risco – somente causas acidentais;

f) Seguro de automóvel com responsabilidade civil de R$ 
50.000,00 por veículo, valor totalmente insuficiente no am-
biente processual de hoje;

g) Responsabilidade civil no seguro residencial de R$ 
50.000,00 por acidente, igualmente insuficiente e incoerente 
(por exemplo, todos os limites de responsabilidade civil pes-
soais deveriam ser iguais, já que protegem os mesmos bens). 

Proteção Adequada
O primeiro componente de um ótimo programa de seguros 

– um programa balanceado – para uma família jovem, de qua-
tro pessoas, com uma renda conjunta de R$ 100.000,00 por ano 
e um patrimônio de R$ 150.000,00 seria mais ou menos assim:

n  Seguro de vida total de R$ 1 milhão, em sua maior parte 
para cobrir os anos de crescimento dos filhos;

n  Seguro de doenças graves para uma indenização em 
caso de câncer, infarto ou acidente vascular cerebral 
(AVC). Essa apólice indeniza uma quantia em dinheiro 
para cobrir os custos indiretos da doença e amenizar o 
impacto financeiro da doença grave;

n  Um bom seguro-saúde – em grupo ou individual – com 
coberturas altas para os riscos mais graves como exames 
e cirurgias complexas;

n  Seguro residencial no valor do custo total de reposição. 
A apólice deve cobrir perdas causadas por riscos espe-
ciais, principalmente os riscos de responsabilidade civil;

n  Um seguro de automóvel compreensivo com cobertu-
ras para colisão, incêndio, roubo, responsabilidade civil 
mais adequada, inclusive danos morais, carro reserva 
(verifique os limites da sua seguradora); coberturas para 
vidros e outras assistências.

Customização
O segundo componente de um ótimo programa de segu-

ros é a personalização. O programa conta com aditivos ou é 

Artigo | Samy Hazan*

Desastre Financeiro: 
quais são os meus riscos?
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alterado para atender as necessidades específicas daquela 
família. Abaixo seguem alguns exemplos:

n  Para segurados que têm bens materiais mais caros, 
acima dos limites padrão, bens pessoais devida-
mente segurados (joias, obras de arte, câmeras etc.).

n  Para segurados que possuem empregados domésti-
cos (por ex.: babás), cobertura de responsabilidade 
civil do empregador.

n  Reposição dos bens da residência, em caso de roubo, 
pelo valor de novo, sem depreciação do bem furta-
do/roubado;

n  Apólices de seguro de vida com beneficiários e be-
neficiários contingentes cuidadosamente escolhidos 
(muitas apólices adquiridas através do empregador 
não têm beneficiários definidos na contratação do 
seguro);

Consultoria Qualificada
O que falta nos programas de quase todo mundo é o 

terceiro componente – um corretor de seguros profissio-
nal, alguém com conhecimento sobre todas as áreas de 

seguro, que possa garantir um programa de proteção da 
família equilibrado, com todos os limites de cobertura 
adequados e todos os grandes riscos cobertos. E, é claro, 
um corretor de seguros certifica-se de que os prêmios se-
jam prudentes e razoáveis de acordo com as coberturas 
adquiridas.

Um corretor de seguros pessoal deve supervisionar o 
programa de seguros do cliente como um todo e manter-se 
em constante contato com o mesmo, informando-o sobre 
novas coberturas, legislação e outros fatos relacionados a 
riscos, incluindo uma assessoria para lidar com cada um 
dos principais riscos da família. 

Samy Hazan: é diretor do produto Vida da Yasu-
da Marítima Seguros e Professor dos cursos de 
MBA em Seguros e Resseguros da Escola Na-
cional de Seguros e da FGV.
Foi consultor sênior da LIMRA INTERNATIONAL 
e representante da MillionDollarRoundTable no 
Brasil. Já treinou mais de 4.000 corretores e exe-
cutivos do setor de seguros.

Desastre Financeiro: 

Samy Hazan 
(Yasuda Marítima)
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À sua escolha
Prudential aposta em produtos 
personalizados para crescer no mercado

O mercado de seguros cresce no Brasil, e cresce para todos, tornando a 
disputa também cada vez mais acirrada. O caminho escolhido pela 
Prudential do Brasil para conquistar uma fatia cada vez maior do seg-

mento é a personalização. “O mercado de seguros no Brasil vem crescendo nos 
últimos anos e impulsionando segmentos como o de seguros de vida. Vivemos 
um momento de oportunidades e de otimismo, principalmente para os produ-
tos de microsseguros e os produtos individuais personalizados. O crescimento 
da renda do brasileiro nos últimos anos, aliado à uma economia mais estável 
neste país, permitiu que nossa população pudesse fazer planejamentos de lon-
go prazo. Estes fatores, em conjunto com a ampliação da conscientização sobre 
a importância da proteção financeira e familiar, são os principais motivadores 
para o crescimento dos planos individuais de seguros de pessoas no Brasil”, 

afirma Humberto Madeira, diretor de Novas 
Iniciativas da Prudential do Brasil.

A Prudential do Brasil atua no mercado 
de Vida Individual no Brasil com 15 pro-
dutos. Entre eles, o que mais se destaca é a 
cobertura Vida Inteira, presente em 92% das 
apólices emitidas pela seguradora. O produ-
to cresceu 29% no primeiro semestre de 2014, 
em comparação com o mesmo período do 
ano anterior. O Vida Inteira é um seguro vi-
talício que oferece proteção aos beneficiários, 
em caso de morte do segurado, ou ao próprio 

segurado, em caso de invalidez por acidente. 
Outro produto de destaque é a Cobertura Opcional Doenças Graves Individual 

comercializada em duas opções: Básica e Plus. A primeira contempla sete doenças 
ou procedimentos médicos: doenças como câncer, acidente vascular cerebral, in-
farto e procedimentos médicos como transplantes de órgãos. Já a segunda cobre 
todas essas e mais outras coberturas como a cirurgia para troca de válvulas cardí-
acas; cirurgia da aorta; e esclerose múltipla, no total de 13 doenças. 

O seu grande diferencial é o fato do segurado receber o benefício no momento 
do diagnóstico da doença ou da realização do procedimento cirúrgico. Neste tipo 
de seguro, o valor poderá ser utilizado da forma mais conveniente para o segurado. 

O setor de seguros de pessoas é encarado com muito otimismo pela Pru-
dential, e a expectativa da empresa é que continue crescendo em 2015. O Brasil 
ocupa a terceira posição com maior previsão de crescimento em prêmios de 
seguros em grupo de 21 países emergentes, atrás apenas de China e Índia, de 
acordo com estudo da consultoria Ernest Young. “O desafio é, e continuará 
sendo, conscientizar a população sobre a importância deste tipo de proteção. O 
seguro de vida em diversos países é considerado tão essencial quanto o seguro 
de carro é considerado aqui, por exemplo. Nosso segmento ainda é tímido, 
mas as empresas de seguros e os corretores têm realizado um trabalho funda-
mental de difusão desta cultura”, finaliza Humberto

O desafio é, e 
continuará sendo, 
conscientizar a 
população sobre a 
importância deste tipo 
de proteção. O seguro 
de vida em diversos 
países é considerado 
tão essencial quanto o 
seguro de carro.

Humberto 
Madeira 
(Prudential)

26
CLUBE VIDA EM GRUPO
Setembro/2014



2727



28
CLUBE VIDA EM GRUPO
Outubro/2014

 
mais

SulAmérica 
aposta no 
regional 
para 
crescimento 
no setor 
Saúde

Saúde é o primeiro e mais importante 
bem das pessoas. Por isso, este é o be-
nefício mais oferecido pelas empresas 

a seus funcionários e o plano mais conhecido 
entre os usuários. Os planos de saúde ofere-
cem aos segurados coberturas e assistências 
que os amparam em qualquer situação, tanto 
no Brasil como no exterior. A função principal 
das seguradoras é proporcionar tranquilida-
de aos beneficiários para que sejam atendidos 
em todos os momentos da vida.

Os planos de saúde trazem inúmeras faci-
lidades aos usuários. A Sul América, reconhe-
cida no mercado pela excelência em Gestão 
de Saúde com atuação focada em agilidade e 
transparência, diversidade de produtos e fer-
ramentas de tecnologia eficientes, oferece di-
versas soluções em saúde e odontologia para 
o mercado corporativo.

Para os clientes do Sul América Saúde Empresarial, a com-
panhia disponibiliza uma ampla rede composta por mais de 
22 mil referenciados, entre eles mais de 15.700 mil clínicas e 
consultórios, 2.900 centros diagnósticos, 1.400 hospitais, assim 
como outras opções de atendimento.

Em 2013, a receita do mercado de saúde privada avançou 
em termos reais 10,2%, seguido de 5,9% do ano anterior, segun-
do a ANS. “É um mercado cujo crescimento passa pela expan-
são regional, e por isso damos atenção não apenas às capitais, 
mas também às regiões em franco desenvolvimento. No Rio 
de Janeiro, isto significa ter um olhar mais atento ao interior 
do Estado, cidades como Macaé e Volta Redonda, Região Ser-

rana e Baixada Fluminense”, avalia 
Leila Nogueira, superintendente de 
Vendas da Concessionária de Saúde 
da filial Rio de Janeiro. Atualmente, 
apenas 25% da população brasileira 
tem acesso a algum plano de Saúde 
– o que, segundo especialistas, indi-
ca que há muito a explorar no setor.

O SulAmérica Saúde Empresarial 
oferece ainda reembolso no Brasil 
para todos os planos e no exterior 
para planos como o Básico 10, Clás-
sico, Especial 100, Executivo e Presti-
ge, caso o segurado opte por utilizar 
profissionais fora da rede. Os valores 
de reembolso serão calculados de 
acordo com o plano contratado e po-
derão ser customizados conforme a 
necessidade da empresa.

Ainda de acordo com o plano contratado, o segurado conta 
com alguns serviços em caso de doenças súbitas ou acidentes 
ocorridos em viagens dentro ou fora do território nacional.

Para viagens nacionais, o cliente Sul América pode contar 
com acompanhante caso precise ficar hospitalizado, auxílio 
se tiver sua bagagem extraviada, reembolso de tarifa por pas-
sagem perdida, motorista substituto, entre outros serviços. Já 
para destinos fora do Brasil, os segurados dos planos Especial 
100, Executivo e Prestige têm entre as principais vantagens 
atendimento médico, incluindo os limites de cobertura exigi-
dos pelos países do tratado de Schengen, gastos com medica-
mentos, atendimento odontológico, localização e encaminha-

valioso
O bem

Leila Nogueira (SulAmérica)
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Atualmente, apenas 25% 
da população brasileira tem 
acesso a algum plano de 
saúde – o que indica que há 
muito a explorar no setor

mento de bagagem extraviada, assistência jurídica, entre outros.
Outra facilidade proporcionada pela Sul América é o Aconselha-

mento Médico Telefônico, serviço que disponibiliza profissionais 
da área de saúde 24 horas por dia para orientação por  telefone 
quanto a melhor providência a ser tomada em situações de emer-
gência, além de esclarecimento sobre assuntos como alimenta-
ção, qualidade de vida, cuidados pessoais, vacinação, epidemias, 
pandemias, dosagem de medicamentos, medidas preventivas, 
sintomas, a especialidade a ser consultada de acordo com a ne-
cessidade.

Além desses benefícios, o segurado SulAmérica tem descon-
tos de até 55% em mais de 3.900 mil medicamentos em mais de 
8.400 mil farmácias em todo o Brasil.

“Os riscos em relação à saúde são recorrentes em qualquer 
atividade ou idade da população. Portanto, é importante ter 
um plano de saúde garantir o tratamento de saúde adequado e 
prevenir o desenvolvimento de enfermidades”, afirma Leila No-
gueira. A executiva lembra ainda  que a contratação de um plano 
de saúde vem se tornando cada vez mais importante para as em-
presas que, além de ampliarem a cesta de benefícios de seus cola-
boradores, agregam esse diferencial para a retenção e atração de 
talentos. Consequentemente, a produtividade dos profissionais 
melhora e o índice de absenteísmo diminui, já que o desempenho 
está diretamente ligado ao bem-estar e à qualidade de vida.

Para se diferenciar no segmento, a SulAmérica busca reali-
zar a gestão de sinistros aliada à gestão integral de saúde. Para 
isso, a empresa possui um conjunto de programas com ações de 
prevenção e promoção à saúde para empresas chamado Saúde 
Ativa. Esses programas procuram estimular a qualidade de vida 
e o bem-estar dos colaboradores.
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No comando da diretoria social do CVG-RJ está 
o profissional de mercado, Isaque Farizel, que 
pretende dar um tom mais acadêmico à direto-

ria, sem deixar que os importantes e tradicionais even-
tos, que embalaram os sócios e beneméritas por todos 
estes anos, caiam em desuso.

 Isaque que também é diretor regional da ABRH, des-
tacado órgão de desenvolvimento dos Recursos Huma-
nos, destaca que, “agendas como os Destaques do Ano, 
tradicional e respeitada cerimônia de premiação do mer-
cado, considerada o Oscar do Seguro, e a feijoada de fi-
nal de ano, são indispensáveis em nossa programação. O 
OSCAR, por conta do reconhecimento às melhores prá-
ticas e profissionais, e a feijoada super importante para o 
congraçamento familiar”.

 Paralelo a isso, Isaque deseja empreender ações que 
visem o aprimoramento pessoal e profissional da mão 
de obra do setor. “São atividades complementares igual-
mente ricas e necessárias para a formação dos profissio-
nais do segmento. Tenho feito estudos e consultas para 
por em prática esse novo olhar em torno das atividades 
do CVG-RJ. Conto com o apoio da diretoria, beneméritas 
e sócios para empreendê-las da melhor maneira possí-
vel”, afirma Isaque.

Mercado - Carlos Ivo de Jesus Gonçalves é o dire-
tor técnico do CVG-RJ, responsável pela programação 
de cursos e palestras do Clube. Segundo ele, os cursos 
ministrados no CVG-RJ obedecem a critérios de neces-
sidade mercadológica, muitas vezes sinalizados pelos 
associados. “Fazemos registros destas importantes co-
laborações em todos os nossos eventos sociais e técnicos 
e nos utilizamos de pesquisas e retorno destas informa-
ções para efetivação de matérias”, explica o diretor.

Este ano os trabalhos tiveram início em abril. As pa-
lestras técnicas foram priorizadas e organizadas através 
de cafés da manhã na sede do CVG-RJ. “Foi fundamen-
tal a parceria com as seguradoras beneméritas, pois o 
ano de 2014 estaria especialmente afetado pelo evento 
da Copa do Mundo, mas nos surpreendemos com a 
grande adesão por parte dos associados e não sócios”, 
orgulha-se o executivo.

 Foi realizado também almoço-palestra com o presi-
dente da Bradesco Seguros, Marco Antônio Rossi. “Por 
dois meses não pudemos incrementar os cursos notur-
nos em função de um curto circuito ocorrido nas depen-
dências do Clube, fato este já plenamente superado”, 
afirma Carlos Ivo.

Para os próximos meses os cursos já estão alinha-
vados e, em breve, serão divulgadas as datas em que 
serão realizados. Entre os quais, destacamos: Saúde 
Suplementar; Matemática Financeira Aplicada a HP 
12c, Operação de Seguros e Resseguros de Pessoas, 
Previdência Privada, Marketing de Seguros & Venda 

Diretores do CVG-RJ 
disponibilizam agenda 
comprometida com os

Por trás dos grandes eventos, 

programação técnica e difusão do 

conhecimento, estão experientes 

diretores, que agregam valor à trajetória 

de ensino e cultura do CVG-RJ

novos tempos

Carlos Ivo 
Gonçalves

Izaque 
Farisel
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Consultiva, Planejamento Financeiro, Curso Básico 
para Seguros de Pessoas (VG e AP), Introdução aos 
Processos de Sinistros de Pessoas, Técnicas Avança-
das de Vendas, Chefia e Liderança e “Temos também 
uma grande novidade”, revela Carlos Ivo: “Curso de 
Facebook como ferramenta de negócios voltado para 
o mercado segurador”, que será realizado no mês de 
outubro”.

A média de participantes nos cursos é de 40 pesso-
as. Até o presente momento o curso mais concorrido 
foi o Básico para Seguros de Pessoas (VG e AP). O cur-
so foi repetido três vezes, em turmas completamente 
lotadas. “Acredito que esta demanda esteja embasada 
no crescimento de possibilidades do mercado junto a 
esta carteira e, consequentemente, dentro das institui-
ções que fomentam o seguro de pessoas e benefícios”, 
avalia o diretor, que se considera um privilegiado em 
ministrar algumas das disciplinas por diversas vezes.

Os cursos do CVG-RJ possuem características de 
embasamento e introdução. Por isso, a demanda é de 
diversos tipos de participantes, que desejam ser inse-
ridos no mercado ou para aprofundar-se em questões 
especificas ou ainda reciclar os conhecimentos. “Pra-
ticamos custos, que consideramos investimentos, que 
consideram todos os níveis de interessados, procu-
rando baratear ao máximo para suprir às necessida-
des básicas da clientela dos cursos e as expectativas 
não somente dos participantes, mas também de suas 
beneméritas”, afirma o executivo.

“A transferência de conhecimento é sem sombra 
de dúvidas, o principal objetivo do CVG-RJ, além 
da colaboração informativa através de seus esforços 
técnicos. Tudo em conformidade com o 2º parágrafo 
do Estatuto do Clube, que estabelece: O CVG tem por 
objetivo incentivar e desenvolver as relações socio-
culturais e recreativas entre seus associados visando 
à preservação das instituições de Seguro de Pessoas, 
Seguro Saúde, Previdência Privada Aberta e Capita-
lização; à proteção e obediência à boa técnica dessas 
modalidades de seguros e o respeito ao Código de Éti-
ca Profissional da Associação”, atesta, acrescentando:

“O mercado de seguros de benefícios encontra-
va-se estagnado no fim da década de 80, em função 
da inflação elevada. Hoje, tem obtido ótimos resul-
tados financeiros e vivenciado um contínuo cresci-
mento em função do investimento em tecnologias 
modernas, diversificação dos produtos, maior 
transparência da legislação e fortalecimento das 
companhias de seguros, gerando maior concorrên-
cia e consequentemente diminuição dos prêmios. 
Diante deste cenário cabe ao CVG-RJ acreditar que 
sua parcela de contribuição é e deve continuar sen-
do a educação destinada ao maior conhecimento de 
todos os envolvidos”, finalizou.

38ª Edição dos Destaques 
de Seguros 2013/2014 do CVG-RJ 

A mais tradicional premiação do mercado conhecida como o “Oscar de 
Seguros”, foi realizada no dia 2 de outubro, no Windsor Guanabara Hotel, no 
Centro do Rio, com a presença de 350 convidados e a participação das per-
sonalidades premiadas pela contribuição dada ao desenvolvimento do setor. 

O presidente Marcello Hollanda disse ser “uma honra para o CVG-RJ, 
com mais de 48 anos ininterruptos de atividades, promover o evento que é 
o mais tradicional e importante do setor. Além de ser uma honra receber os 
homenageados ilustres nesta celebração”.

Ao todo foram 29 categorias entre empresas e profissionais que se des-
tacaram na atuação e desempenho de suas funções e que agregaram valor 
ao mercado de seguros e conferiram credibilidade e excelência aos serviços 
prestados à sociedade.

l Seguradora do Ano ....................................... Capemisa Seguradora de Vida e Previdência
l Homem de Seguro do Ano ................................................... Patrick Larragoiti (SulAmérica)
l Mulher de Seguro do Ano ...............................Denise Thomas de Souza Carvalho (MetLife)
l Personalidade Institucional .............................Marco Antonio Rossi (Presidente da CNSEG)
l Personalidade Empresarial .............................................. Acácio Queiroz (CHUBB do Brasil)
l Entidade Institucional .................................................................................................. CNSEG
l Entidade Educacional ................................................................Escola Nacional de Seguros
l Empresa de Vida Coletiva ..................................................................................Porto Seguro
l Empresa de Vida Individual ................................................................................... Prudential
l Empresa de Previdência e Vida Resgatável................................................... Mapfre Seguros
l Empresa de Saúde .......................................................................................Bradesco Saúde
l Empresa de Saúde Dental ................................................................................... Amil Dental
l Empresa de Capitalização ..................................................................... ICATU Capitalização
l Empresa de Acidentes Pessoais e Funeral .................................................................... SINAF
l Empresa de Assistência 24 Horas ..........................................................Mondial Assistance
l Seguradora Destaque em Tecnologia ............................................Tokio Marine Seguradora
l Prestadora Destaque em TI ........................................................ Delphos Serviços Técnicos
l Profissional de Vida ..............................................Samy Hazan (Yasuda/Marítima Seguros)
l Profissional de Previdência ............... Kely Cristina Gallego (ICATU Seguros e Previdência)
l Profissional de Saúde Dental ...............................................Alfieri Casalecchi (Amil Dental)
l Profissional de Capitalização ....................................... Luiz Carlos Henrique (Porto Seguro)
l Profissional de Seguro DPVAT ................................................Aline Motta (Aruana Seguros)
l Corretora de Vida ............................................. VG Administradora e Corretora de Seguros
l Corretora de Saúde .................................................................................................Qualicorp
l Corretora de Capitalização ............................................................Corretora de Seguros APSA
l Campanha de Produção ..... “SOU + VOCÊ” (Capemisa Seguradora de Vida e Previdência)
l Campanha de Propaganda e Marketing .................. “A VIDA É IMPREVISÍVEL” (SulAmérica)
l Veículo Destaque em Comunicação  CQCS (Centro de Qualificação do Corretor de Seguros)

Troféu 
Oscar do 
Seguro
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poesias& contos

A Diretoria do 

Clube Vida em 

Grupo se orgulha 

de possuir entre 

seus conselheiros 

grande poetas 

e contistas de 

qualidade. A 

coluna Contos 

& Poesias abriu 

espaço para que 

seus artistas se 

expressem. Uma 

iniciativa inédita 

da Diretoria do 

CVG-RJ para 

prestigiar aqueles 

que contribuem 

com a nossa 

instituição e 

também se 

destacam na arte 

da escrita.

O ex-presidente do CVG-RJ e atual conselheiro do Clube, 
Aurélio Rodrigues, inaugurou a coluna e fez muito sucesso. 
Por isso, atendendo a pedidos, vamos repetir a dose com 
uma bela poesia feita em homenagem aos pais

Pai Menino
 

Pai veio-me uma lembrança,
Quando eu ainda pequenino,
Lá no meu tempo de criança
Tu brincavas como menino...!
 
Nossos folguedos pelo quintal
Empinando papagaio de papel
Por sobre as roupas no varal...,
Que o vento o levava ao céu...!
 
Jogo de bola de gude no zepelim,
Com bolas de vidro tão coloridas!
Num agacha e levanta até seu fim
Enchendo de alegria nossas vidas!
 
Fui crescendo espelhando-me em ti,
Pois tua vida foi sempre exemplar!
Saudade sinto desse tempo que vivi 
Sob a tua proteção em nosso lar...!
 
Neste dia de hoje dedicado aos pais...!
Muitos filhos creio, são iguais a mim,
Da sua infância não esquecem jamais,
Guardam no coração um eterno jardim!

A.R. (10/08/2014)

 
Aurélio Rodrigues 
Aurelio Rodrigues possui 60 anos de experiência com Seguros. Entre os anos de 1984 a 85, foi 
presidente do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro. Atualmente, é conselheiro do Clube e o maior 
poeta da entidade, recitando suas obras em eventos comemorativos – tal como dia dos Pais, das Mães 
e festas de fim de ano. Aurelio Rodrigues também é um dos autores do hino do CVG-RJ.
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Uma das formas para se gerar riqueza 
e viver com qualidade é economizar 
o que se ganha. O mercado de Vida e 

Previdência Privada mostra que realizar uma 
eficiente forma de economia e contratar planos 
de seguros bem feitos são ações que podem ge-
rar muito mais capital e garantir a tranquilidade 
do poupador e, em grande escala, o crescimen-
to de um país. No Brasil, ainda há muito que 
se explorar no mercado de previdência, o que 
representa oportunidades para as empresas e 
profissionais.

A Mapfre, que obteve, segundo dados da Fe-
naprevi, crescimento em relação ao mercado, aposta na variedade 
de oferta para alcançar o desenvolvimento dos negócios. “Temos 
diversos produtos que se destacam, como os planos nas catego-
rias Madrid e Sevilha e os fundos Prevision RF, BNP Paribas RF 
Ativo e CSHG Juro Real, produtos com estratégias de investimen-
to de longo prazo e com garantia de 3% a.a. de juros na concessão 
de renda de aposentadoria, afirma Maristela Gorayb, diretora de 
previdência e vida resgatável da MAPFRE Serviços Financeiros.

A expectativa do mercado é de crescimento, amparado por al-
guns fatores, como o aumento da renda da população e o grande 
crescimento da classe C, que são os incentivadores da demanda 
por proteção de seguro de vida. A venda de seguro também tem 
crescido embalada pelo avan-
ço do crédito e da oferta de 
produtos para diversos seg-
mentos. Isso mostra o grande 
potencial desse seguro no país, 
tanto no que diz respeito ao 
microsseguro para atender a 
uma expressiva camada da 
população brasileira como 
produtos mais sofisticados 
para proteger as classes A e B. 
“Acredito na manutenção da 
liderança do VGBL, um seguro 
de vida criado para a pessoas 
interessadas em acumular re-
cursos no longo prazo e que 
ficam livres do inventário em 
caso de morte do participan-
te”, diz Bento Zanzini, diretor 
geral de Seguros de Pessoas do 
Grupo BB e Mapfre.

Buscar conhecer a fundo o segmento é o 
diferencial da Icatu Seguros para crescer no 
mercado. A seguradora é especialista em Vida 
e Previdência, ou seja, o core bussiness é ofe-
recer produtos focados em pessoas. “Como 
nosso principal objetivo é ajudar as pessoas 
a proteger e a planejar, trabalhamos para ofe-
recer produtos que atendam por completo as 
necessidades dos clientes em cada ciclo de 
sua vida, pois entendemos que cada pessoa 
possui necessidades, preocupações e estru-
turas familiares e patrimoniais diferentes”, 
afirma Bernardo Dieckmann, diretor de Pro-

dutos de Vida da Icatu Seguros.
A empresa está sempre atenta às tendências mundiais, es-

tudando o comportamento do consumidor e sempre em bus-
ca de produtos inovadores e de ferramentas eficientes que 
facilitem o entendimento dos produtos pelo beneficiado e a 
venda por parte do corretor.

“Por isso, investimos em treinamento dos nossos corre-
tores para que eles identifiquem as necessidades de prote-
ção de cada cliente, indicando as opções mais adequadas 
ao seu perfil e propondo um valor para o seu capital segu-
rado, sempre com um atendimento diferenciado e especia-
lizado”, conclui Bernardo.
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Tempo é dinheiro
Previdência privada é um dos caminhos 
para poupar e estimular crescimento

A expectativa do 
mercado é de 
crescimento, amparado 
por alguns fatores, 
como o aumento da 
renda da população e 
o grande crescimento 
da classe C, que são 
os incentivadores da 
demanda por proteção 
de seguro de vida.
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Maristela Gorayb (MAPFRE) Bernardo Dieckmann (Icatu)



34
CLUBE VIDA EM GRUPO
Outubro/2014

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

A solidez desta 
árvore está nas 
nossas raízes


