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como vai ficar
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Protege a qualidade de vida dos seus familiares.
Possibilita a continuidade dos estudos dos filhos.
Auxilia na quitação de dívidas de longo prazo.
Protege sua renda contra invalidez.
Custeia despesas com funeral e inventário.

www.icatuseguros.com.br
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á 21 anos, indicado pelo conselheiro Danilo de Souza
Sobreira, eu ingressava no quadro de associados do
Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ). Hoje,

após ter sido vice-presidente, é uma honra e grande oportunidade conduzir essa tradicional instituição na gestão de 2017 a
2019, tarefa que divido com uma diretoria competente e empenhada, que apresentamos nas próximas páginas.
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até então era vice-presidente da Comissão Fiscal do Clube. Junconhecimento técnico no mercado de seguros, em especial no
segmento de Pessoas. Este trabalho voluntário é reflexo de uma
vontade única de unir forças em prol de um objetivo comum.
Não poderia deixar de mencionar as seguradoras, instituições e empresas beneméritas do CVG-RJ, que tornam possível
a sua estabilidade. A elas, também agradeço, em nome da nova
diretoria, pela confiança. Sem mais delongas, convido você,
leitor, a conferir as últimas iniciativas realizadas pelo Clube,
registradas nessa que é a 68º edição da Revista CVG-RJ.
Além do aniversário de 51 anos da instituição, ganha páginas
especiais o tradicional evento de Destaques do Ano, conhecido
como Oscar do Seguro. Este ano em sua 41ª edição, 26 personalidades, empresas e instituições do setor receberam o troféu
por suas relevantes contribuições ao mercado segurador entre
2016 e 2017. Foram eles os verdadeiros donos da premiação,
primeira missão cumprida pela nova diretoria.

Distribuição gratuita – Tiragem 2.000 exemplares

Carlos Ivo de Jesus Gonçalves
Presidente do CVG-RJ
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Eleita em julho, a nova
diretoria do Clube Vida
em Grupo do Rio de
Janeiro (CVG-RJ) ficará
à frente da instituição
até 2019, e tem a missão
de escrever, em sua
história, mais uma página
de sucesso, pautada no
estímulo à capacitação
dos profissionais do
segmento de Pessoas e à
integração com as demais
instituições do mercado.
O grupo conta com a
liderança de Carlos Ivo
Gonçalves, vice-presidente
na gestão anterior, e Leila
Nogueira, a primeira
mulher a integrar a
diretoria executiva do
Clube. Além deles, um
time de profissionais
experientes dá novo fôlego
à instituição, trazendo
também o olhar das
seguradoras à gestão.

Carlos Ivo Gonçalves | Presidente
Atua no mercado de seguros há mais de 20
anos. Formado pelo curso superior específico
para Executivos para Instituições de Seguros,
já trabalhou na gerência comercial de diversas
seguradoras, dirigiu a sucursal de Salvador da
Executivos Seguros e, desde 2005, é diretor da Solrac
Assessoria e Consultoria de Seguros, especializada
em Seguros de Pessoas.
Leila Nogueira | Vice-presidente
Tem mais de 20 anos de experiência no mercado
de seguros, com foco no segmento de Saúde,
tendo participado de diversos cursos de
capacitação em segmentos como Relacionamento
com o Cliente, Gestão de Equipe e Prevenção
à Fraude. É formada em Psicologia pela
Universidade Estácio de Sá e fez MBA em Gestão
Empresarial na Fundação Getúlio Vargas.
Sergio Ricardo de Magalhães Souza | Diretor

de Seguros

Executivo do mercado com mais de 20 anos de
experiência em gerenciamento e subscrição de riscos,
marketing e vendas. Mestre em Sistemas de Gestão
(UFF) e MBA em Sistemas de Gestão – GQT (UFF).
Engenheiro Mecânico (UGF) e membro da Academia
Nacional de Seguros e Previdência (ANSP). Colunista
da Revista Venda Mais e do portal CQCS. Professor
dos programas de Pós-Graduação. Sócio-Diretor
da Gravitas AP – Consultoria e Treinamento,
especializada em gerenciamento de riscos e seguros.
Alexandre Henry | Diretor Social
Gerente de Filial na Sompo Seguros, tem mais de
25 anos de experiência no mercado segurador,
atuando na área comercial e de sinistro em todos
os ramos do setor. É bacharel em Direito com foco
em Responsabilidade Civil pela Universidade
Estácio de Sá.
Delmar Pereira da Silva | Diretor Tesoureiro
Diretor Administrativo Financeiro da Opção
Certa Assessoria e Corretora de Seguros, possui
vasta experiência nas áreas administrativa,
financeira e de suprimentos a nível gerencial e
de diretoria. No mercado de seguros, já atuou no
gerenciamento da contratação de seguros de Casco
Marítimo, Responsabilidade Civil, Obrigações
Contratuais, Garantias, Saúde e Vida. É formado em
administração de empresas e corretor de seguros.

2º Prêmio de Jornalismo da Fenacor................................................ 10
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Entrevista | Carlos Ivo Gonçalves

Presidente aposta
em diretoria integrada
Recém eleito presidente do
CVG-RJ, Carlos Ivo Gonçalves
contou o que espera e planeja
para a instituição nos próximos
dois anos. Entre outros objetivos,
ele destaca o aprimoramento
administrativo e de todas as
pastas executivas, a criação
de um banco de talentos e a
obtenção de certificação dos
cursos oferecidos pela instituição.

O que muda no CVG-RJ com a
sua chegada?
As organizações exigem de seus
gestores modernidade, efetividade,
oxigenação e muita dedicação. A
nova gestão traz novas energias junto
com novos talentos, todos experientes e atuantes no mercado, como os
diretores que aqui já deixaram suas
colaborações. Efetivamente, vamos
buscar novos processos e novas metodologias de ensino.

sultivo e diversificado, com novos
produtos, coberturas e contratações. Entendo que o profissional
que não buscar atualização de seus
conhecimentos sofrerá com uma
abrupta estagnação, o que afetará seus negócios. Nesse sentido, o
CVG-RJ disponibiliza informações
por meio de cursos e palestras técnicas acessíveis às beneméritas e
aos sócios, focando na maior adesão possível dos interessados.

Qual balanço você faz da trajetória do CVG-RJ nestes 51 anos de
existência?
Ao longo dessas décadas, o CVG-RJ incentivou avanços inovadores no
mercado de seguros de Pessoas, que,
posteriormente, serviram de base
para muitas outras instituições do
setor. O Clube se destaca na disseminação do conhecimento técnico e no
apoio aos interessados por este setor,
ao mesmo tempo em que acompanha
suas mudanças, tendências e necessidades.

O que você gostaria de ver realizado no segmento e na sua gestão?
As metas da nova gestão são o
integral aprimoramento administrativo e de todas as pastas executivas,
a criação de um banco de talentos e
a obtenção de certificação dos cursos.

Já existe algum planejamento de
programação técnica e social?
Possuímos uma plataforma de
trabalho muito bem definida para
as pastas técnica e social, nas quais
continuaremos a realizar os eventos
tradicionais e novos cursos introdutórios. Estamos empenhados, neste
momento, na realização da cerimônia
anual de Destaques do Ano, conhecida como o “Oscar do Seguro”, a ser
realizada em outubro.
Quais são as principais dificuldades do segmento hoje em dia?
O segmento de Pessoas exige
contínuo aprendizado e reciclagem, pois está cada vez mais con-
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O que associados e beneméritas
podem esperar da nova gestão?
Nossos pares podem esperar uma
grande entrega e sinergia entre todos
os integrantes da instituição: colaboradores, diretores, funcionários e
instituições do mercado de seguros.
Além disso, o CVG-RJ sempre encontrou cordialidade junto às demais instituições do mercado, aprendendo e
até incentivando sua atuação. Procuraremos novos objetivos comuns e estreitaremos ainda mais estas relações.
O que gostaria de deixar como
legado?
Que o CVG-RJ seja cada vez mais
reconhecido, pelas seguradoras, operadoras, cooperativas de Saúde e
administradoras, como referência na
oferta de especialização, cumprindo
seu papel de importante incentivador
da qualificação dos profissionais que
atuam nos segmentos de Vida, Saúde,
Previdência e Capitalização.

AINELPAINELPAINELPAINELPAINELPAINEL
CVG-RJ firma parceria para
capacitação em Saúde

Capitalização distribui
R$ 561,8 milhões

CNseg divulga Relatório
das Ouvidorias

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro apoiou a realização
do Workshop Acadêmico do MBA Saúde Suplementar da
Universidade Católica de Petrópolis, que aconteceu em agosto,
na Barra da Tijuca.
Os presentes assistiram à palestra ministrada pelo professor
Roberto Castro sobre o tema Resseguro na Saúde Suplementar.
A abertura do evento foi realizada pelo diretor de seguros do
CVG-RJ, professor
Sergio Ricardo de M. Souza, coordenador do curso, e pelo dr.
Eduardo Costa do Instituto Unimed Rio, que patrocinou o evento.
A palestra inaugurou uma série de atividades acadêmicas
que as instituições farão em conjunto, abrindo espaço para
discussão de questões importantes para o mercado de saúde
suplementar, como a judicialização e a guerra de gerações, temas
dos próximos workshops acadêmicos. Os eventos terão entrada
franca para os associados do CVG-RJ, Instituto Unimed Rio,
alunos e professores.

No primeiro semestre de 2017, os títulos de capitalização
das modalidades Tradicional, Incentivo e Popular pagaram
R$ 561,8 milhões em prêmios a clientes sorteados de todo
o país. O montante representa um crescimento de 3,8 %
em relação mesmo período do ano passado, segundo a
Federação Nacional de Capitalização (FenaCap).
Os clientes do Sudeste ganharam R$ 271,6 milhões;
em segundo lugar aparece o Sul, que já acumula R$ 198,2
milhões; R$ 47,8 milhões foi o montante distribuído para os
sortudos do Nordeste; e portadores de títulos do CentroOeste e Norte ganharam R$ 36,4 milhões e R$ 7,8 milhões,
respectivamente, no período.
Os dados revelaram ainda que os resgates realizados
antecipadamente, ou ao fim do prazo de vigência dos títulos,
registraram um decréscimo de 8,13%, somando R$ 9,3 bilhões
no período, o que mostra maior cautela e economia por parte
da população.

No segmento de Seguros Gerais,
entre 2015 e 2016, houve significativa
evolução no acesso às ouvidorias
a partir de canais digitais, como
redes sociais e sites na internet, e da
plataforma Consumidor.gov.br. O
crescimento foi de, respectivamente,
148% e 168%. Os dados do 7º Relatório
de Atividades das Ouvidorias,
desenvolvido pela CNseg, mostram,
porém, que esses canais ainda ficam
em terceiro lugar nas demandas
recebidos pelas ouvidorias.
Dos cinco segmentos apontados
no estudo - Seguros Gerais, Saúde
Suplementar, Seguros de Pessoas,
Previdência Complementar Aberta e
Capitalização -, quase metade (48%)
dos atendimentos se restringiu aos
Seguros Gerais e, dentro deles, o Auto
representou 57% das manifestações
dos consumidores. Quanto aos planos
médico-hospitalares, que integram o
segmento de Saúde Suplementar, a
concentração de atendimentos foi de 98%.
Já números do Relatório Estatístico
e Analítico do Atendimento das
Ouvidorias de 2017 da ANS indicam
que 94% das operadoras de saúde
contavam com o auxílio de ouvidorias
em 2016. A partir delas, registrou-se
que 92% das demandas já vinham
sendo atendidas em um prazo de sete
dias úteis.
O secretário nacional de Defesa do
Consumidor, Arthur Luis Mendonça
Rollo, que participou do lançamento
do Relatório da CNseg, destacou que
é essencial capacitar e investir em
quem vende o seguro. O promotor de
Justiça no Ministério Público do Estado
de Minas Gerais, Amauri Ártimos da
Matta, fez coro: “o representante de
seguros é importantíssimo quando se
fala de informação”. Para ele, isso não
se aplica somente aos corretores, mas
também àqueles que comercializam
seguros para eletrodomésticos em
lojas, por exemplo.

3º Fórum de Saúde Suplementar
“Me parece que a maioria dos
diagnósticos dos problemas setoriais
já foi feita, o desafio agora é estreitar
o prazo das soluções”, diagnosticou
a presidente da FenaSaúde,
Solange Beatriz Palheiro Mendes,
na abertura do 3º Fórum de Saúde
Suplementar, realizado em outubro.
Tendo como mote a máxima “ação”,
o evento abordou assuntos de
primeira importância, como soluções
para custo e utilização das OPME,
os persistentes desperdícios na
prestação da saúde privada, o poder
sancionador das agência reguladoras
e questões relacionadas à assistência
– coberturas necessárias, cobertura
mínima e escolhas do cidadão.
Além disso, ela destacou que,
desde a promulgação da Lei nº
9.656, já se passaram quase 20 anos
e muita coisa mudou no Drasil e no
mundo. “E como mudou! Portanto,
o nosso marco regulatório também
precisa se atualizar”, finalizou
Solange. O encontro ocorreu em
São Paulo.
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Gastos com Saúde crescem mais rápido no Brasil

A Federação Nacional
de Saúde Suplementar
(FenaSaúde) lançou este
ano a primeira edição
da série “Por Dentro da
Saúde Suplementar”,
com o tema ‘Variação da
Despesa Assistencial Per
Capita’.
De acordo com a
publicação, gastos com
saúde crescem em ritmo
mais acelerado que o da
inflação geral de preços
ao consumidor no Brasil e
em outros países.
Na série histórica
entre 2008 e 2016, houve
um acúmulo de 179,3% nas despesas assistenciais per capita na Saúde Suplementar,
enquanto a variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi
de 72,5%, no mesmo período.
O levantamento realizado por especialistas da FenaSaúde compara também os
gastos com saúde em outras nações e aponta que, no Brasil, o gasto per capita em
saúde cresce de forma mais acentuada do que em muitos países desenvolvidos.
Entre 2004 e 2014, a variação acumulada foi de 80,2%, maior do que no Japão, 57,9%;
Estados Unidos, 47,6%; Canadá, 43,6%; França, 38,0% e Reino Unido, 31,9%.
Lidar com o aumento progressivo dos custos médico-hospitalares é um dos
maiores desafios para a sustentabilidade do mercado de Saúde Suplementar. Em 2015
e 2016, a variação da despesa assistencial per capita foi de 19,2%, ou seja, 2,8 vezes
superior ao IPCA.

8ª CONSEGURO
O presidente do CVG-RJ, Carlos Ivo Gonçalves, participou da
8ª CONSEGURO, o maior e mais
importante evento do mercado
de seguros brasileiro, que aconteceu este ano no Rio de Janeiro.
“Uma Conferência de alto nível,
palestras técnicas de grande interesse do mercado e palestrantes
que trazem ideias novas e construtivas para a refletirmos sobre o
futuro do setor. Parabenizo a CNseg e aos demais organizadores”,
afirmou o líder da instituição.

9

Jornalismo
em seguros
A

s inscrições para a segunda edição do Prêmio Nacional de
Jornalismo em Seguros encerram no dia 31 de outubro.
Trata-se de uma das maiores premiações voltadas para a
imprensa brasileira, com seis categorias de reportagem. Promovida pela Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor),
com o apoio da CNseg, da Escola Nacional de Seguros e do IRB
Brasil RE, a iniciativa é um reconhecimento aos profissionais que
abordam o mercado de seguros e o trabalho do corretor.
Os vencedores serão conhecidos na cerimônia que acontecerá no dia 29 de novembro, no Museu do Amanhã – região
portuária do Rio de Janeiro. Os três primeiros colocados de
cada modalidade serão premiados de acordo com a seguinte
ordem: para o 1º lugar, R$ 30.000,00; 2º lugar, R$ 10.000,00; e
3º lugar, R$ 5.000,00.
Na primeira edição, em 2016, a Revista do CVG-RJ foi uma
das 10 finalistas na categoria Mídia Especializada em Seguros,
com a reportagem “Reforma pode estimular Previdência Privada”, escrita pela jornalista Laís Muniz e publicada no número
63, em setembro do mesmo ano, que reforça a importância dos
brasileiros se informarem melhor acerca da aposentadoria.
“O seguro é um instrumento de inclusão social e estabilidade
econômica, que gera mais de R$ 800 bilhões em reservas e 6%
do PIB nacional. Isso viabiliza investimentos de longo prazo e
fomento ao desenvolvimento econômico. Com o prêmio, queremos chamar a atenção da imprensa para estas questões, assim
como outros assuntos relacionados que mexem com o dia a dia
das pessoas, como os cuidados necessários antes de contratar

Ainda dá
tempo de
se inscrever
na segunda
edição do
Prêmio da
Fenacor
seguros ou as modalidades que podem ajudar em momentos de
dificuldades, como as opções de vida ou educacional”, explicou
o presidente da Fenacor, Armando Vergílio.
Cada jornalista pode inscrever até 15 trabalhos por categoria, sem repetir o mesmo trabalho em diferentes categorias, com
exceção aos que concorrem na modalidade Prêmio Especial /
Corretor de Seguros. No entanto, se mais de um trabalho de um
mesmo participante for selecionado, ainda que em categorias
diferentes, a Comissão de Seleção escolherá, a seu critério, o
trabalho e a categoria em que o participante continuará concorrendo entre os 60 finalistas, possibilitando-lhe ser contemplado
somente uma vez, a fim de garantir a pluralidade de condições
entre os competidores.
Outra diferença na categoria Prêmio Especial, os finalistas
serão escolhidos não apenas pela comissão julgadora (60% dos
pontos totais), como também por júri popular (40%). As votações podem ser realizadas por corretores de seguros, por meio
do hotsite da Fenacor ou do aplicativo para celular AppFENACOR (disponível para Android e iPhone), sem data anunciada
até o fechamento desta edição da Revista do CVG-RJ.
No regulamento dessa edição, a categoria Mídia Especializada em Seguros mudou para Prêmio Imprensa Especializada
do Mercado de Seguros e passa a aceitar inscrições de trabalhos
publicados em blogs, mas exclui a participação de informes publicitários e projetos de marketing. As outras quatro categorias
são: Mídia Impressa, Televisão, Rádio e Webjornalismo. A Fenacor declara que já tem planos para a terceira edição do prêmio.

As inscrições podem ser feitas pelo link www.fenacor.org.br/premiodejornalismo.
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Profissionais reunidos na sede do CVG-RJ após palestra de Bertacini

Workshop VIP:
Vida e Acidentes Pessoais

O convidado da vez foi o presidente da APTS, Osmar Bertacini, que deu uma verdadeira aula aos presentes.

D

e acordo com o presidente da Associação Paulista dos
Técnicos de Seguros (APTS), Osmar Bertacini, 118 pessoas morrem em acidentes de trânsito - o equivalente a um
Boeing 737 cheio – e 700 mil sofrem acidentes no trabalho a cada
dia no país. Entretanto, apenas 10% dos 206 milhões de brasileiros possuem seguro de Vida e Acidentes Pessoais.
O executivo, que tem 55 anos de atuação no mercado, foi convidado especial do Workshop VIP do Clube Vida em Grupo do
Rio de Janeiro (CVG-RJ). Em sua palestra, ele apontou aspectos
que considera essenciais para que o potencial dos seguros de
Pessoas passe a ser melhor aproveitado.
O primeiro é uma boa subscrição. “Hoje, não há o rigor necessário ao realizar essa etapa. É preciso olhar para a demanda
no momento da subscrição de riscos e da precificação, e não para
a sua própria carteira. Uma mudança nesse sentido tornaria a liquidação de sinistros muito mais tranquila”, explicou Bertacini.
Ele destacou a importância de se solicitar documentos como a
Declaração Pessoal de Saúde (DPS) para evitar ruídos e garantir
agilidade quando a indenização for solicitada.
Além disso, o executivo citou a falta de campanhas de aculturamento da população sobre o seguro de cunho institucional.
“Os jovens, que serão os futuros segurados, só têm contato com
a propaganda de cada seguradora”, disse, contando que o Sincor-SP está à frente de um projeto para conscientizar a juventude
das escolas públicas de São Paulo sobre a importância de se proteger, colocado em prática em agosto.
“Mas o corretor também precisa participar desse processo.

Muitas vezes, ele tem um segurado fiel, que renova todo ano
a sua proteção de Auto, mas não oferece um seguro de Vida”,
exemplificou.
Além da diversificação da carteira, o presidente da APTS recomenda que os corretores busquem sempre se atualizar sobre
as normas da Susep e as tendências do ramo. “Há diversas modalidades que não podem ser esquecidas no dia a dia: o Vida
temporário, o prestamista, os seguros de Vida previstos em convenções salariais, os feitos por capital global, o seguro obrigatório para estagiários e, é claro, o DPVAT – um direito que grande
parcela da população desconhece”, listou.
Outra dica é se aprofundar mais na hora de vender o produto. “Se um cirurgião plástico que trabalha principalmente com
o dedo indicador e o polegar perde um deles, em uma apólice
tradicional, ganha indenização equivalente a 15% da garantia
segurada. Mas, sem aquele dedo, ele não pode mais trabalhar.
Por isso, o seguro deve levar esse fator em conta. Mas só sabemos disso se perguntamos sobre a profissão do nosso segurado”, orientou, garantindo que a diferença no valor do prêmio
é pequena, enquanto a indenização cresce consideravelmente.
Bertacini ainda frisou que o setor de seguros precisa mostrar
mais à sociedade quanto devolve em indenizações a cada ano.
“Foram R$ 7 bilhões pagos somente em Vida em 2015, e R$ 207
bilhões pelo mercado em geral”, informou. Ele alertou, por fim,
a necessidade de atualização da legislação do segmento e de
maior vigor na punição às tentativas de fraudes, que desequilibram o segmento.
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Tradicional missa de aniversário

51 anos
do CVG-RJ
O aniversário de 51 anos
do Clube Vida em Grupo do
Rio de Janeiro (CVG-RJ),
comemorado em 28 de junho,
foi marcado por homenagens
a importantes líderes do
mercado e pelo olhar atento
às perspectivas do setor.

C

riada no ano passado com o intuito de reconhecer feitos que
dignificam o segmento de Vida e
Benefícios, a medalha de honra ao mérito do CVG-RJ foi entregue ao presidente
da Fenacor, Armando Vergilio. O então
vice-presidente do CVG-RJ e atual presidente,
Carlos Ivo Gonçalves, destacou iniciativas como a aprovação da lei do desmonte, a regulamentação da abertura
do resseguro no Brasil e a inserção dos
corretores de seguros no Simples Nacional como algumas de suas contribuições
ao setor - seja como deputado federal, à
frente da Susep ou em sua atual função.
Emocionado, o líder da Fenacor afir-
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mou que “uma homenagem como esta,
evidentemente, acaba te fazendo acreditar que o ontem valeu a pena, mas também te faz sentir muito mais responsável
pelo amanhã. Nosso mercado precisa de
união em torno de alguns temas comuns,
e é isso o que tem nos orientado na Fenacor. Assumo aqui o compromisso de
continuar dando esse exemplo”. Ele citou instituições como a Escola Nacional
de Seguros, a CNseg, a Susep e o Ibracor,
que, segundo ele, devem trabalhar cada
vez mais em conjunto.
Assinando embaixo, o presidente da
CNseg, Marcio Coriolano, aproveitou
para cumprimentar Vergilio, fazendo
coro à homenagem do CVG-RJ: “aqui
não está sendo homenageado apenas o
líder Armando, está sendo homenageada a pessoa que escolheu para si a vida
dos outros. São poucos os que têm essa
grandeza”, disse. Ao lado do executivo, quem também entregou a medalha
foi o diretor do Clube dos Corretores
de Seguros do Rio (CCS-RJ) e diretor
de saúde da Fenacor, Amilcar Vianna.
Ele destacou a trajetória de Vergilio,
correndo sempre ao lado dos corretores
de seguros, e parabenizou a diretoria
do CVG-RJ pela ideia de homenageá-lo
em uma data tão especial.

Armando Vergilio
recebeu medalha
de honra

O evento contou ainda com uma palestra sobre o atual cenário da indústria
seguradora, ministrada pelo diretor da
Susep, Paulo dos Santos, que recebeu
uma placa de agradecimento após sua
exposição; e homenagem ao associado
Dario Franco de Medeiros Junior, pela
importante colaboração na elaboração do
livro de 50 anos do Clube. Além disso, a
presidente da FenaSaúde, Solange Beatriz Palheiro Mendes, foi agraciada com
o título de sócia honorária.
O presidente do CVG-RJ, Marcello
Hollanda, agradeceu às seguradoras que
apoiaram a realização do evento - Amil,
Capemisa, Delphos, Escola Nacional de
Seguros, GBOEX, Icatu Seguros, Porto
Seguro e SulAmérica – e o empenho de
todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para o sucesso de seus dois
mandatos.
O 51º aniversário da instituição também foi registrado pela tradicional Missa
de Ação de Graças, realizada na Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, também no
Centro do Rio, na manhã do mesmo dia.

Paulo dos Santos, da Susep, ao lado de Carlos
Ivo Gonçalves e Marcello Hollanda, do CVG-RJ

Reconhecimento
NACIONAL

Homenagem a Solange
Beatriz Palheiro Mendes

O CVG-RJ e sua diretoria receberam cumprimentos também do Clube de
Seguro de Vida e Benefícios do RS (CVG-RS) e do Clube de Seguros de
Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG), que destacaram o valoroso trabalho
da instituição cinquentenária em prol do segmento no país. “Temos o
CVG-RJ como nosso patrono e modelo de instituição”, afirmou João
Paulo Moreira de Mello, presidente do CSP-MG.
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MUDANÇAS NO MERCADOO
Sompo Seguros

Porto Seguro

A Porto Seguro tem um novo
vice-presidente executivo: Roberto
Santos, também líder do Sindicato
das Seguradoras do Rio de Janeiro e
Espírito Santo (Sindseg-RJ/ES). Ele
assumiu o cargo em 1º de julho. Fabio
Luchetti segue como presidente da
companhia, à frente das questões
estratégicas e institucionais, mas há
previsão de que Santos o substitua na
função ainda este ano.

Maria
Helena
Darcy

Icatu Seguros
Maria Helena Darcy é a nova ombudsman da Icatu Seguros. A
executiva deixa a diretoria de Pessoas depois de seis anos e volta a
responder pela ouvidoria externa e interna da seguradora, área que já
liderou por 13 anos.
A executiva reassume a ouvidoria com o objetivo de garantir
que clientes e parceiros comerciais continuem a ter um canal
de negociação isento e que funcionários, estagiários, terceiros e
aprendizes possam contar com uma assistência informal e neutra.
Vale destacar que a executiva implantou a primeira Ouvidoria do
mercado segurador, em junho de 1998, e foi a primeira ombudsman
brasileira a ser certificada pela Internacional Ombudsman Association
(IOA), maior associação internacional da profissão. Já a Icatu foi a
primeira seguradora no Brasil a estruturar uma área de ouvidoria, em
1998, seis anos antes da Circular CNSP 110 recomendar o serviço às
empresas.

Roberto
Santos

IRB Brasil Re

Brasilcap

O então vice-presidente
do IRB Brasil Re, José Carlos
Cardoso, reassume a liderança da
resseguradora, que estava com o
executivo Tarcísio Godoy. Cardoso já
havia presidido a companhia, onde
atua desde 2014, durante um ano.

Frederico Queiroz Filho é o novo diretor
de Tecnologia da Brasilcap. Com 30 anos de
carreira no Banco do Brasil (BB), onde ocupou
diversos cargos diretivos na instituição
financeira, o economista atua também como
membro do Conselho Deliberativo da Caixa
de Assistência dos Funcionários do Banco do
Brasil (Cassi), tendo feito parte do Conselho
Fiscal da instituição entre 2010 e 2014.
Sobre o novo desafio na área de
capitalização, Queiroz Filho antecipa o que
deve ser a tônica de sua nova missão: “A
área de Tecnologia terá papel preponderante
para viabilizar novos negócios. Espero
contribuir com o crescimento dos resultados
Frederico
da Brasilcap”, afirma.
Queiroz Filho

José
Carlos
Cardoso
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SulAmérica

A Sompo Seguros
Andreia
contratou Andreia
Paterniani como nova
Paterniani
diretora para a área de
Sinistros. A executiva
chega para contribuir
com sua expertise de
mais de 20 anos de
atuação no segmento, buscando a implantação de
novas estratégias de atuação na área, que darão
suporte aos planos de crescimento da companhia até
2020 em índices acima do mercado.
Andreia é formada em Processamento de Dados, com
Pós-Graduação em Administração de Empresas pela
FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado) e com
especialização em Estratégia de Negócios Internacionais
pela FGV. A executiva terá sob sua responsabilidade
incrementar ainda mais o atendimento e rápida
liquidação de sinistros da Sompo Seguros.

Pietro
A SulAmérica traz novidades
para sua filial Vitória, no Espírito
Masello
Santo. A unidade comercial tem
novo gerente: Pietro Masello. Ele
chega à capital capixaba para assumir o plano de expansão
de negócios da seguradora na região, respondendo à
diretora da Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo,
Solange Zaquem.
Devido às oportunidades de negócios que oferece, a capital
capixaba é considerada região estratégica para a SulAmérica.
No primeiro trimestre de 2017, a filial Vitória registrou
crescimento de vendas em diversos segmentos, com destaque
para seguro Auto, com expansão de 10% no primeiro trimestre
em relação ao mesmo período do ano anterior.
Na companhia desde 2000, Masello construiu carreira
na área comercial, tendo acumulado experiência em
gestão de negócios de varejo, planejamento estratégico e
tendências de mercado.

OdontoPrev

MDS Brasil

A OdontoPrev, maior operadora
de planos odontológicos da
América Latina, anuncia o
executivo Elsen Carvalho para
o cargo de Diretor Comercial
Corporativo da empresa. Eleito
Elsen Carvalho
pelo Conselho Administrativo
da Companhia, o executivo tem experiência no setor
corporativo, principalmente em comercial e em
estratégias de expansão, com ênfase em prospectar,
desenvolver e manter carteiras de clientes. Carvalho é
formado em economia pela UFRJ, MBA na Coppead/
UFRJ e programa OMP na Harvard Business School. Já
atuou nas Lojas Americanas, Unibanco, Banco Bozano,
Invent e foi fundador, sócio e membro do Comitê de
Investimentos da Archipelago Partners, bem como
foi sócio, diretor comercial e membro do Comitê de
Investimentos da Investidor Profissional (IP).

O executivo Marcelo Zampronha foi escalado para
ocupar o cargo de Superintendente Comercial de São
Paulo na MDS Brasil, atuando como líder de novos
negócios na corretora. Marcelo se reportará a Denis
Teixeira, diretor regional de São
Paulo e Minas Gerais.
Uma das várias missões
do novo executivo, além
de conduzir a estratégia de
negócios em SP e MG, será
a de ampliar ainda mais as
oportunidades no Brasil e nas
atividades internacionais da
MDS através da Brokerslink,
uma empresa global de
corretagem de seguros, fundada
Marcelo
pela corretora e presente em
Zampronha mais de 100 países.

Berkley
Com 14 anos de atuação no mercado de seguros, Bruna Rios é a nova gerente comercial
da Berkley na Filial de Belo Horizonte. A profissional chega à companhia em um momento
de mudanças e renovações na unidade, em sintonia com o objetivo da Berkley de estar mais
presente no dia a dia dos corretores.
De acordo com o superintendente comercial da Berkley NO/NE e Leste, Felipe Cavalcante,
a atuação da nova executiva representa a importância que esta região possui para a Berkley.
“No primeiro mês de atuação da nova profissional, a Filial chegou na meta estabelecida e
apresentou crescimento de 27% em relação ao mesmo período de 2016”, destacou o executivo.

Bruna
Rios

CLUBE VIDA EM GRUPO
Setembro/2017
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41º Destaques do Ano:
o Oscar do Seguro

Sem dúvidas uma das mais prestigiadas, alegres e emocionantes edições da mais
tradicional premiação do CVG-RJ, o evento contou com cerca de 350 pessoas, entre
autoridades, lideranças do mercado, personalidades, executivos e profissionais do setor.
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A

tradicional premiação Destaques
do Ano do Clube Vida em Grupo
do Rio de Janeiro (CVG-RJ) chegou este ano à sua 41ª edição, agraciando
personalidades, empresas e instituições
com o troféu conhecido como Oscar do
Seguro. A noite de entrega reuniu cerca
de 350 pessoas no Windsor Guanabara
Hotel, no Centro do Rio de Janeiro.
O presidente do CVG-RJ, Carlos Ivo
Gonçalves, afirmou, na ocasião, que a
adesão maciça e representativa do mercado ao evento revela que “o Clube, no
auge dos seus 51 anos, alcançou a maturidade e angariou definitivamente mais
representatividade, respeito e reconhecimento pela sua trajetória em prol dos
seguros de pessoas”.
Em seu discurso, ele destacou que o
principal comprometimento da diretoria
é realizar todo o possível para manter e
ampliar a disseminação do conhecimento
técnico no mercado segurador, em espe-

cial no segmento de Pessoas. “Para isto,
contamos com o apoio de nossas beneméritas, hoje aqui representadas por seus
melhores executivos”, frisou.
Nesse sentido, o eleito Homem de Seguros do ano, José Adalberto Ferrara,
presidente da Tokio Marine, contou que
88% da base de clientes da seguradora não possuem seguro de Vida. “É um
enorme potencial para os corretores de
seguros explorarem”, afirmou. O executivo agradeceu o reconhecimento, dividindo o título com seus colaboradores.
O presidente do Conselho do CVG-RJ,
Ênio Miraglia da Silveira, fez a abertura
do evento, e o encerramento ficou por
conta do conselheiro Hilvelar Cunta. Nas
próximas páginas, esta edição da Revista
CVG-RJ registra a animada noite, além
de fornecer um panorama das ações e iniciativas de todos os que foram premiados
por sua atuação no mercado de seguros
nos anos de 2016 e 2017.
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F L A S H E S

SEGURADORA DO ANO

SulAmérica
Seguros
Em 2016, apesar do decréscimo no PIB, a SulAmérica Seguros
manteve suas receitas operacionais crescendo 6,5%, chegando a
quase R$ 17 bilhões. Segundo o
presidente da seguradora, Gabirel Portalla, os resultados foram
“fruto do trabalho de um time
excelente e, claro, da parceria
fundamental dos profissionais de
seguros, que sempre crescem junto com a companhia”. Prova disso
é a ampliação de 17% nos treinamentos oferecidos, chegando a 44
mil corretores impactos em 2016.
Já no primeiro semestre de 2017,
a receita operacional líquida da
companhia atingiu R$ 8,6 bilhões,
7,6% acima do registrado no mesmo período do ano passado, o
que reforça a tendência de crescimento.
Dados como os citados acima demonstram o porquê da premiação à
SulAmérica, pelo Oscar do Seguro
do CVG-RJ 2017, como Seguradora
do Ano. Desde 2016, a companhia
realizou uma série de ações relevantes, como o aprimoramento de
processos operacionais, o aumento
da produtividade, o desenvolvimento do capital humano, traduzido numa elevação constante no
nível de engajamento dos funcionários, e a capacitação dos corretores
de seguros. O CVG-RJ testemunhou
de perto esta última, uma vez que
disponibilizou seu auditório para
muitos dos cursos e workshops oferecidos pela companhia.
“Fizemos vários investimentos em tecnologia, que resultaram
em mais de 80 projetos focados na
satisfação e retenção de clientes”,
acrescenta Portella. Na outra ponta, a ampliação do portfólio contou
com o lançamento do SulAmérica
Auto Compacto, um seguro completo e enxuto que trouxe mais
oportunidades de negócio, e foi
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Zeca Vieira, diretor de Marketing da SulAmérica, recebe prêmio do presidente
do CVG-RJ, Carlos Ivo Gonçalves, e do conselheiro Marcello Hollanda

Gabriel Portella, presidente da
seguradora campeã

promovida ainda a renovação do
Auto Frotas, que tem agora um
processo de contratação e gestão
mais fácil e ágil. “Além disso, trouxemos ao mercado o novo SulAmérica Viagem, o seguro mais flexível
do mercado e que permite um processo de venda com suporte online”, explica o presidente.
A seguradora também lançou
novos fundos de Previdência, em

parceria com gestoras renomadas,
com o objetivo de ampliar ainda
mais o portfólio do corretor de seguros e permitir, assim, a oferta
de produtos para todos os bolsos,
atendendo com precisão às necessidades de investimentos de cada um
de seus clientes. Em agradecimento
pelo prêmio, o líder da seguradora
diz: “É uma honra para nós poder
compartilhar um pouco das ações
e conquistas da SulAmérica no período. A já tradicional premiação
do CVG-RJ é um reconhecimento
importantíssimo de uma instituição
que sempre contribui enormemente
para disseminação do conhecimento e da cultura do seguro no Rio de
Janeiro e no Brasil”.
Portella aproveita para contar
como a companhia foi importante
em sua carreira profissional. “Dos
meus 43 anos de trajetória no mercado de seguros, 33 são de estreita
relação com a SulAmérica. Comecei na companhia em junho de
1974, como auxiliar de escritório.
Posso dizer que a minha evolução
na carreira tem muito da própria
evolução da SulAmérica, com as
oportunidades que me ofereceu.
Isto permitiu uma amplitude
enorme de conhecimento em diversas atividades, que enriqueceram minha carreira”, finaliza. O
executivo representou a SulAmérica ao receber a estatueta.
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MULHER DE SEGUROS DO ANO

Maria Helena
Monteiro

José Adalberto Ferrara recebe o troféu do presidente do CVG-RJ, Carlos Ivo Gonçalves, e do presidente da Escola
Nacional de Seguros, Robert Bittar (D)

HOMEM DE SEGUROS DO ANO

José Adalberto
Ferrara
Primeiro profissional nativo a
ser promovido ao cargo máximo de
uma operação do Grupo Tokio Marine, José Adalberto Ferrara foi eleito pelo Oscar do Seguro do CVG-RJ
como Homem de Seguro do ano. O
atual presidente da seguradora começou sua caminhada no setor na
Allianz e, logo depois, entrou na
companhia japonesa como diretor
de tecnologia. “Gradativamente,
assumi outras áreas, como atendimento (call center), áreas operacionais, como centrais de emissão de
produtos massificados e produtos
corporativos e de regulação de sinistros.
O executivo acredita na recuperação econômica do país e, por isso,
continuou investindo em produtos
e serviços, privilegiando sempre
a venda consultiva, através dos
mais de 25 mil corretores parceiros.
“De acordo com os últimos dados
oficiais da Susep, a Tokio Marine
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registrou um desempenho extremamente positivo até julho, com
um crescimento sólido de 15,1%,
em comparação ao mesmo período
de 2016. Enquanto isso, o mercado
evoluiu 5% (sem VGBL, Saúde e
Previdência)”, afirma.
Ele destaca o lançamento do
Auto Roubo + Rastreador e o fato
de a companhia ter sido a primeira a disponibilizar o Auto Popular,
já presente em 20 grandes regiões
metropolitanas do país. “Seguindo
a estratégia de multiprodutos, a
Tokio Marine anunciou também a
entrada no segmento de Vida Individual, que deve compor, nos próximos três anos, 10% da carteira de
Vida da empresa, totalizando mais
de 60 mil segurados”, conta Ferrara.
A Companhia lançou ainda o
seguro Vida Convenções Coletivas, atenta ao potencial de mercado
para satisfazer as necessidades de
sindicatos e empresas. “Estamos
bastante confiantes com os resultados obtidos até o momento e esperamos encerrar o exercício 2017
com um crescimento de dois dígitos
e um Índice Combinado inferior a
100%”, aposta o presidente.
Na cerimônia de entrega do

prêmio, ele alertou para o grande
potencial do segmento: segundo
pesquisa realizada pela companhia,
88% de sua base de clientes não
possui seguro de Vida. E agradeceu
pelo reconhecimento, dividindo a
premiação com seu time de colaboradores. “Aproveito a oportunidade para parabenizar o CVG-RJ por
sua atuação e reforçar a importância do trabalho de valorização do
Corretor e contribuição para o crescimento do mercado, em especial
de Seguros de Pessoas”, discursou
na ocasião.
Para o futuro, ele prevê a continuidade de sua trajetória lado a
lado à da Tokio Marine, que descreve como uma seguradora marcada pelo firme compromisso de
investir a longo prazo, gerar empregos e garantir o patrimônio e a
vida das pessoas e das empresas.
“Além disso, acredito que nós Seguradores, junto com corretores,
assessorias, instituições de classes
e órgãos reguladores, podemos
voltar ao patamar de crescimento
em dois dígitos no mercado brasileiro. Temos a nobre missão de
difundir a importância da cultura
do seguro no País!”, convoca.

A jornada de Maria Helena Monteiro no mercado de seguros começou nos anos 90, quando se tornou
responsável pela área de Recursos
Humanos do banco HSBC, bem
como da seguradora, em Curitiba.
Foi o cargo que permitiu seu maior
envolvimento com o setor, apesar
de ter tido experiências anteriores
em gestão de benefícios. “Depois
disso, o que solidificou mesmo o
meu interesse por seguros foram os
dez anos que passei na SulAmérica Seguros, exercendo a função de
Vice-Presidente de RH e Administrativo, sempre envolvida com as
questões do seguro”, conta a executiva, diretora de Ensino Técnico da
Escola Nacional de Seguros (ENS).
Ela acredita que sua ida para a
Escola Nacional de Seguros foi uma
evolução natural da carreira, na
qual sempre esteve focada em cuidar das pessoas e da educação. No
último ano, Maria Helena vê como
uma das principais iniciativas da
instituição o investimento no Ensino à Distância, possibilitando que
cada vez mais alunos possam cursar os programas da ENS em todo o
Brasil. “Tem sido muito gratificante
encontrar, nos congressos de corretores de seguros pelo Brasil, os muitos alunos que estudaram pelo EaD
e hoje são corretores habilitados e
de sucesso”, comemora.
O mais recente lançamento nesse
sentido foi o MBA Gestão de Seguros e Resseguro a distância, autorizado pelo Ministério da Educação
(MEC) em setembro. Trata-se do
primeiro MBA voltado para o setor
nessa modalidade, com previsão
de início em março de 2018. Uma
grande vantagem é que o valor do
investimento é um terço do pago
pelo curso presencial, mas com a
mesma qualidade e conteúdo – a
Escola obteve nota máxima do MEC
em todos os quesitos avaliados para
obtenção do parecer favorável.

Maria Helena Monteiro faz discurso emocionado

A diretora frisa ainda a importância de sempre promover cursos e palestras voltados a temas atuais, contribuindo para a disseminação da
educação em seguros em todo o território nacional. E o reconhecimento
do Oscar do Seguro do CVG-RJ é um
incentivo a mais. “Receber a estatueta como Mulher de Seguros do Ano
é muito gratificante, a coroação de
uma carreira muito feliz nessa área:
um bônus inesperado, pelo qual sou
muito grata”, diz Maria Helena.
Na bagagem profissional, a executiva que já rodou o país realizando

palestras sobre o mercado segurador
leva ainda a presidência da Comissão Técnica de Recursos Humanos
da CNseg e cargos de alta gestão na
mesma área de grandes empresas
como IBM, Bob’s e Shell, por exemplo. No ano passado, foi a palestrante
convidada do evento realizado pelo
CVG-RJ em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher, apresentando o estudo realizado pela Escola
sobre a presença feminina no setor.
Na ocasião, recebeu outra merecida
homenagem do Clube pelos serviços
prestados à frente da instituição.
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PERSONALIDADE INSTITUCIONAL

ENTIDADE INSTITUCIONAL

“A sensação de que o esforço de
colocar o seguro na ordem do dia da
política nacional de educação financeira está sendo reconhecido é maravilhosa”, diz o presidente da CNseg e
premiado como Personalidade Institucional do ano pelo Oscar do CVG-RJ, Marcio Coriolano. Segundo ele,
uma das principais ações em curso
durante sua gestão na instituição é o
Programa de Educação em Seguros.
“Hoje, no Brasil, que vivencia incertezas políticas e econômicas, é fundamental que cada brasileiro exercite a
prevenção contra riscos, protegendo
seu patrimônio, saúde e vida para si e
para os seus familiares”, destaca.
O executivo conta que tem apostado em mecanismos de comunicação com autoridades, imprensa, con-

A eleita Entidade Institucional
do ano pelo Oscar do Seguro do
CVG-RJ, Fenacor, é responsável
por outra importante premiação
do mercado: o Prêmio Nacional de
Jornalismo em Seguros, que está em
sua segunda edição. “A intenção é
valorizar o papel da imprensa na
conscientização da sociedade sobre
a importância do setor na proteção
das pessoas, dos negócios e das
grandes obras”, diz o presidente da
Federação, Armando Vergilio.
Ele relembra importantes batalhas travadas entre 2016 e 2017, em
sinergia com as demais instituições
do setor, como a defesa dos consumidores contra a atuação de associações e cooperativas que comercializam uma espécie de proteção
pirata, em clara agressão às leis vigentes. “Esperamos a aprovação do

Marcio
Coriolano

Fenacor

Marcio Coriolano com o Superintendente da Susep, Joaquim Mendanha de
Ataídes (D), e o presidente do CVG-RJ

sumidor e mercado, além de buscar
colaborar com a Susep e construir
uma agenda comum com a Fenacor.
“Outra missão é progredir no projeto de profissionalização da gestão
da CNseg, onde implantamos um
sistema de governança que não fica
a desejar ao de nenhuma companhia
associada”, completa.
Antes de se tornar, em 2016, presidente da Confederação, Coriolano foi
superintendente da Susep e presidiu a
Bradesco Saúde, a Mediservice e a FenaSaúde, entre outras companhias e

instituições. Ele atuou no Grupo Bradesco Seguros desde 1997, integrando
hoje o conselho de administração da
Bradesco Saúde, e participou do conselho diretor do IESS, o Instituto de
Estudos de Saúde Suplementar. Até
o fim de seu mandato, ele promete
entregar pelo menos 90% das metas
do planejamento estratégico aprovado pelo Conselho Diretor. “Também
pretendo ampliar o Programa de Educação em Seguros e incrementar o treinamento e capacitação do quadro de
gestores da CNseg”, pontua.

PERSONALIDADE EMPRESARIAL
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PL 31/39, de autoria do deputado
Lucas Vergilio, que proíbe a comercialização desse tipo de produto”,
conta o executivo.
A instituição tem atuado ainda
na orientação dos corretores de
seguros diante do novo cenário
de canais digitais como protagonistas, buscando oferecer eles as
ferramentas adequadas. “A realização do 20º Congresso Brasileiro
dos Corretores de Seguros, de 12 a
14 de outubro, em Goiânia, é mais

uma realização que nos orgulha,
por ser o maior evento do mercado
nacional”, comemora Vergilio. O
encontro será voltado justamente
para a “Era Digital”.
“A diretoria da Fenacor vê com
extrema satisfação e orgulho a homenagem prestada pelo CVG-RJ,
que vem tendo papel preponderante no desenvolvimento do mercado
de seguros ao longo das últimas
cinco décadas”, agradece, por fim,
o presidente da Fenacor.

EXCELÊNCIA EM GESTÃO
ORGANIZACIONAL

Alaor da Silva
Junior
Atuando no mercado de seguros
desde os seus 18 anos, o atual presidente do Clube PASI de Seguros é a
Personalidade Empresarial do ano
pela X edição do Oscar do CVG-RJ.
E ele credita à empresa o recebimento do prêmio. “A fase que mais
fez sentindo em minha carreira foi
a partir de 1988, quando tomei a
decisão de buscar o viés social do
seguro e tive o privilégio de desenvolver o primeiro seguro de Vida
e Acidentes destinado às classes
trabalhadoras do meu país”, conta
Alaor da Silva Junior.
O executivo afirma que receber a
estatueta do CVG-RJ “é um sinal claro de que a minha decisão foi assertiva no propósito de buscar algo novo
na direção de quem mais precisa de
proteção”. Entre as ações realizadas à
frente do PASI entre 2016 e 2017, ele
destaca a participação da empresa

Robert Bittar, vice-presidente da Fenacor, recebe o prêmio de Claudio
Contador (E), diretor da ENS, e Carlos Ivo Gonçalves

Roberto Santos

O diretor social do Sincor-RJ, Nilo Rocha, entrega o troféu a Alaor da Silva
Junior

em eventos estratégicos com foco no
corretor de seguros; o lançamento de
novas coberturas, como Diagnóstico
de Câncer de Mama e Próstata, REAL
– Reembolso à Empresa por Acidente Laborativo e ASPN – Assistências
Social, Psicológica e Nutricional Diferenciadas; a criação do Agrovida,
seguro de Vida especial para famílias
do campo; além de melhorias no Por-

tal PASI, que ganhou novas funcionalidades para corretores e clientes.
Para o futuro, os planos incluem
a continuidade no lançamento de novos produtos, passando a contemplar
também os estagiários, por exemplo,
e o aprimoramento da plataforma
online de cotação, venda e aviso de
sinistro. “Estamos focados na inovação tecnológica”, garante Silva Junior.

Recém nomeado vice-presidente executivo da Porto Seguro,
Roberto Santos iniciou sua trajetória na seguradora como responsável pela Azul Seguros, passando
depois a acumular a posição de
diretor de Operações, de seguro
Saúde, de seguro Odontológico e,
por fim, de diretor geral. Agora,
ele afirma que dará sequência ao
trabalho realizado pelo atual presidente do Grupo, Fabio Luchetti, ao longo dos últimos 12 anos.
“Daremos ênfase importante na
área de vendas, a fim de elevar a
Porto Seguro a um patamar ainda
maior”, diz.
O executivo também é presidente
do Sindicato das Seguradoras do Rio
de Janeiro e do Espírito Santo (Sindseg-RJ/ES) e foi premiado, este ano,
na categoria Excelência em Gestão
Organizacional do Oscar do Seguro
do CVG-RJ. “Acho que o mercado re-

Fernanda Pasquarelli, diretora de Vida e Previdência da Porto Seguro,
representou Roberto Santos na premiação

conhece que sou um profissional que
se preocupa com a importância da
revisão constante de processos para
que as operações fiquem cada vez
menos complexas e fluam com leveza e facilidade para os segurados e
corretores de seguros. Assim, me sinto lisonjeado com o reconhecimento
do CVG-RJ, que é uma instituição de
extrema importância para a disseminação do seguro no país”, declara.

Santos conta que atuou em uma
seguradora e cinco outras empresas do mercado até chegar à AXA
Seguros, posteriormente comprada
pela Porto Seguro. Entre as principais ações da seguradora acompanhadas de perto por ele entre 2016
e 2017, o que mais merece destaque,
em sua opinião, foi o retorno da
operação de Saúde ao crescimento
saudável.
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EMPRESA DE VIDA COLETIVA

ENTIDADE EDUCACIONAL DO ANO

MetLife

Escola
Nacional De
Seguros

A Escola Nacional de Seguros
cumpre, ano após ano, a missão
de colocar à disposição da indústria brasileira de seguros as melhores soluções educacionais para
a formação e qualificação da mão
de obra que em seus diversos segmentos. Graças a isso, foi escolhida como Entidade Educacional do
ano nesta edição do Destaques do
Ano do CVG-RJ. De acordo com o
diretor geral da instituição, Renato Campos, “é muito honroso receber o prêmio do CVG-RJ, o mais
tradicional do País e considerado
o Oscar do Seguro”.
Em 2016, a ENS teve um reforço
e tanto: passou a operar com nova
Unidade em São Paulo, montada
em edifício próprio, no bairro Consolação. Todas as atividades administrativas e acadêmicas passaram
a ser concentradas em um único
endereço, que tem capacidade para

O presidente do CVG-RJ, Carlos Ivo Gonçalves, Maria Helena Monteiro
representando a Escola Nacional de Seguros e Zeca Vieira, diretor de
marketing da SulAmérica

mais de mil alunos. Outra novidade foi o lançamento da graduação
Tecnólogo em Gestão de Seguros,
no Rio. O curso, que já formou duas
turmas, tem como diferencial conferir diploma de nível superior em
apenas dois anos.
Já neste ano, foram lançados
três cursos inéditos de pós-graduação em nível de extensão: Gestão
Comercial do Seguro, Seguros de
Riscos Ambientais, e Logística,
Riscos e Sinistros na Cadeia de
Suprimentos. “Além disso, nosso
Bacharelado em Administração

com Linha de Formação em Seguros e Previdência conquistou nota
4 pelo MEC no Rio e em São Paulo”, conta Campos.
Para o próximo ano, o diretor
antecipa a modernização do curso para Habilitação de Corretores
de Seguros, que não terá nenhum
material didático impresso. “O
conteúdo será em arquivos pdf,
que poderão ser baixados no trabalho, em casa, no celular, em
iPads... a ideia é conferir praticidade à experiência de aprendizagem”, explica.

F L A S H E S
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A Metropolitan Life Seguros e Previdência (MetLife) chegou ao Brasil
em 1999 com uma vasta experiência
em seguros de Vida. Desde então, tem
ampliado sua participação no mercado com a democratização do acesso a
seus produtos e serviços, oferecendo
soluções customizadas para pessoas e
empresas.
Para o presidente da MetLife Brasil, Raphael de Carvalho, “ter a qualidade de nosso trabalho chancelada
por uma instituição respeitada como
o CVG-RJ, em primeiro lugar, dá visibilidade positiva à MetLife, o que por
si só já é muito bom. Mas, além disso,
renova a energia de nossa equipe e
dá um importante indicativo de que
temos nossa estratégia de negócio no
caminho certo, especialmente neste
momento de consolidação de nossa
cultura corporativa”. A companhia
foi vencedora na categoria Empresa

Alessandra Castellano, gerente comercial da MetLife, representa a
seguradora

de Vida Coletiva do ano pelo Oscar
do Seguro do CVG-RJ.
Segundo o executivo, os últimos
meses têm sido emblemáticos para
a empresa. “Entramos em 2017 com
a certeza de que devíamos investir
em um novo jeito de fazer negócio –
mais moderno, digital, colaborativo e
aberto ao novo”, diz. Entre aspectos
que se tornaram parte do mantra da
companhia, ele cita a simplificação de
produtos e processos, tanto para parceiros quanto para clientes, a customi-

zação e o espírito de consultoria.
“Há anos trabalhamos para estar
mais próximos dos corretores e de
nossos clientes para entender melhor suas necessidades – de compra
ou de venda – e responder com mais
assertividade a suas ‘dores’”, explica
Carvalho. Em sua visão, a premiação
reflete tudo isso. “Nos impulsiona a
continuar nessa trilha, buscando mais
resultados para a MetLife e mais reconhecimentos como este que celebramos agora”, comemora o presidente.

EMPRESA DE VIDA INDIVIDUAL

Prudential do
Brasil
A Prudential do Brasil mantém
taxa média anual de crescimento de
30% nos últimos 10 anos e atribui
esse desempenho à atenção dedicada à evolução do mercado de seguros no país, assim como à percepção
da população sobre sua importante
função de proteção. “Como reflexo desse bom resultado, buscamos
aperfeiçoar o negócio com a comercialização dos seguros de Vida Individual por meio do crescimento
do canal Life Planner, da expansão
por meio das parcerias comerciais
e entrada no segmento de Vida em
Grupo”, declara o presidente e CEO
da Prudential do Brasil, Marcelo
Mancini.
“A companhia trabalha para
atender às necessidades das pessoas
e, para isso, oferece produtos inovadores que ajudam os segurados não

Humberto Madeira, vice-presidente de franquia e compensation da Prudential,
ao lado de Mauro Lapa (E), do Grupo Lapa, e Carlos Ivo Gonçalves

apenas no momento do sinistro, mas
também em vida. Além disso, um
dos nossos objetivos é disseminar a
cultura do seguro de Vida. Por isso,
lançamos uma websérie educativa
em nossos canais digitais”, acrescenta
o executivo.
De acordo com Mancini, é uma
honra para a companhia ser contemplada com o Oscar do Seguro
do CVG-RJ na categoria Empresa de
Vida Individual: “este prêmio é resultado do trabalho de todos os nos-

sos colaboradores, que realizam suas
atividades com seriedade e eficiência,
sempre focados na satisfação do cliente. Dividimos este reconhecimento,
ainda, com os corretores franqueados
e as empresas parceiras”.
O presidente conclui afirmando
que a Prudential do Brasil segue otimista em relação ao futuro do país:
“planejamos seguir protegendo cada
ve z mais vidas, com inovação, produtividade e oferecendo a melhor
experiência aos nossos clientes”, diz.
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EMPRESA DE CAPITALIZAÇÃO

EMPRESA DE SAÚDE

A Bradesco Capitalização, companhia do Grupo Bradesco Seguros
que atua há mais de três décadas
neste mercado, é uma das líderes
nacionais no seu segmento de atuação, com 30,8% de market share, de
acordo com dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep)
de junho de 2017.
Com carteira superior a 3,1 milhões de clientes e faturamento de
R$ 3,009 bilhões entre janeiro e junho de 2017, a empresa encerrou
o semestre com expansão de 8,7%
ante igual período do ano anterior.
Somando 21,5 milhões de títulos
ativos, a companhia pagou aos

O maior diferencial da SulAmérica no segmento de saúde tem sido
uma gestão equilibrada de subscrição, saúde e sinistros, com foco no
crescimento sustentável da operação. Essa é a opinião do vice-presidente de Saúde e Odonto da SulAmérica, Maurício Lopes. “Nesse
sentido, uma de nossas estratégias
mais acertadas tem sido focar na
qualidade de vida dos segurados”,
declara.
Com isso, no ano de 2016, a seguradora apresentou um índice de
90% de retenção de clientes em saúde, crescimento de 18,6% de segurados em Odonto e acréscimo de 680
prestadores médicos à rede. “No
primeiro semestre de 2017, nossas
receitas operacionais de seguros do
segmento de saúde e odontológico
aumentaram 9,8%”, informa.
Entre as diversas ações realiza-

Bradesco
Seguros

SulAmérica
Saúde

Cristina Faraj ao lado dos presidentes do CVG do Paraná, David Novloski (D),
e do Rio, Carlos Ivo Gonçalves

seus clientes, na primeira metade
de 2017, R$ 2,9 bilhões por meio de
prêmios de sorteios e resgates de títulos de capitalização.
Na 41ª festa dos Destaques do
Ano do CVG-RJ, a Bradesco Seguros foi representada na categoria
de Capitalização pela assessora de

produção da Bradesco Auto/RE,
Cristina Faraj. Após receber o troféu do Oscar do Seguro, a executiva
agradeceu, em nome da equipe da
companhia, a honra de ter a seguradora como escolhida para a premiação.

EMPRESA DE PREVIDÊNCIA

Icatu Seguros
A Icatu Seguros obteve captação
líquida de R$ 2,3 bilhões em PGBL
e VGBL no primeiro semestre de
2017, com crescimento de 420% em
relação ao mesmo período do ano
anterior, resultado que a coloca em
quarto lugar no ranking geral do
mercado. “Temos R$ 15 bilhões em
reservas e mais de 165 mil clientes
de previdência”, conta o diretor regional RJ/ES da Icatu Seguros, Ronaldo Marques.
A companhia tem se destacado
ao longo dos anos entre as principais seguradoras independentes
no mercado brasileiro de Previdência, oferecendo um amplo portfólio
de soluções ao cliente. “Acreditamos que a Icatu vai manter o ritmo acelerado de crescimento, pois
vemos cada vez mais pessoas interessadas em conhecer os benefícios
do produto e um fluxo maior de
novos participantes”, completa o
executivo.
Além disso, indústria de Previdência, com crescimento anual de
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Fabiano Lima, diretor de Vida e Previdência, agradece em nome da
SulAmérica

das pela seguradora entre 2016 e
2017, destacam-se a intensificação
do programa SulAmérica Saúde
Ativa, com foco na melhoria da saúde e bem-estar dos segurados, e um
serviço pioneiro no mercado de reembolso por intermédio do aplicativo SulAmérica Saúde. “Ele permite
ao segurado solicitar o reembolso
de consultas de até R$ 1.000,00 por
meio de uma foto do recibo médico,
que inclusive pode ser feita da câ-

mera do smartphone do segurado”,
explica o vice-presidente.
Para o executivo, o Oscar do Seguro comprova a excelência da seguradora no ramo de saúde. “É com
muita satisfação que recebemos este
reconhecimento. A SulAmérica é
pioneira na gestão de saúde e bem-estar e sinônimo de excelência em
atendimento, o que se reflete em
bons negócios para o corretor e alto
grau de satisfação dos clientes.”

EMPRESA DE SAÚDE DENTAL

Bradesco
Dental

Alexandre Vilardi, vice-presidente corporativo, representa a Icatu Seguros

25% desde 2005, consolida-se como
o principal veículo de poupança de
longo do prazo do investidor brasileiro. “A resiliência do setor, mesmo
diante da crise, comprova que o
crescimento anual deve se manter
em dois dígitos por muitos anos”,
declara Marques.
Por fim, afirma que a Icatu Seguros se sente honrada e orgulhosa

por ter sido escolhida como Empresa do Ano de Previdência pelo
Oscar do Seguro do CVG-RJ, “instituição que tem contribuído para
o crescimento e aprimoramento do
mercado de seguros de pessoas no
Brasil. Esse prêmio é um importante reconhecimento do trabalho que
temos desempenhado em Previdência Privada”.

A Bradesco Dental é uma seguradora que busca cada vez mais
facilidades e agilidades aos nossos parceiros e clientes acessarem
nossos produtos. Em 2017, uma de
suas principais ações foi a readequação de todo o portfólio de produtos, “adequando às necessidades
dos nossos clientes e parceiros comerciais. Alguns exemplos são os
produtos de elevados, reembolso e
coberturas adicionais, como ortodontia e próteses”, explica o diretor
comercial de massificados do Grupo OdontoPrev, Carlos Rogoginsky.
Segundo o executivo, a escolha
da Bradesco Dental como Empresa
de Saúde Dental do ano no prêmio
de Destaques do Ano do CVG-RJ,

Carlos Rogoginsky, diretor comercial de massificados do Grupo Odontoprev,
recebeu o troféu de Wellington Costa, diretor financeiro adjunto do CVG-RJ

conhecido como o Oscar do Seguro,
é muito importante para o Grupo
Odontoprev, empresa responsável
pela operação da seguradora. “Esse

reconhecimento do Oscar do Seguro
demonstra a assertividade em nossas
ações de aprimoramentos em produtos e serviços”, finaliza o diretor.
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EMPRESA DE ACIDENTES PESSOAIS E
FUNERAL

SEGURADORA DESTAQUE EM
TECNOLOGIA

A Mongeral Aegon encerrou
2016 com arrecadação superior a R$
1 bilhão e registrou crescimento de
33% em novas vendas. Para 2017, a
companhia tem como objetivo crescer 25% em vendas em relação aos
resultados do ano anterior.
Para o presidente da seguradora, Helder Molina, “é uma
honra receber a premiação do
Clube de Vida em Grupo do Rio
de Janeiro como a empresa destaque na categoria de Acidentes
Pessoais e Funeral. Isto, no entanto, não está apenas estampado em
nossas paredes ou materiais. É vivenciado na prática”. Ele afirma
que este reconhecimento reflete a
dedicação dos mais de 1.100 colaboradores da companhia e mais

Uma das grandes ações da
Sompo Seguros, do Grupo Sompo
Holdings, em 2017, foi promover a
iniciativa de transformação digital
em vendas, realizada pela parceira PwC. A seguradora implantou o
Sales Cloud, uma solução da Salesforce, em toda a sua área comercial,
incluindo a matriz brasileira e mais
de 40 filiais distribuídas pelo país,
em uma operação que envolveu
aproximadamente 400 pessoas. “O
processo de implantação foi dividido em etapas e, desde a avaliação até
o go-live, foram necessários apenas
seis meses”, explica o diretor comercial da companhia, Fernando Grossi.
As soluções Salesforce já são
usadas pela sede mundial da Sompo, o que colaborou para o sucesso

Mongeral
Aegon

Sompo
Seguros

Aline Motta, do CVG-RJ, entrega o troféu a Wagner Lima, superintendente da
sucursal Rio da Mongeral Aegon

de 4 mil corretores parceiros em
todo o país, que atuam no seu dia
a dia com excelência e dedicação
na busca permanente de superar
as expectativas.
Um importante feito da Mongeral Aegon foi a disponibilização,
em 2017, de 650 novas vagas para

seu curso de formação de corretor
de seguros de vida e previdência,
elaborado em parceria com a Escola
Nacional de Seguros. A seguradora
tem mais de 180 anos de atuação
ininterrupta no Brasil, e tem como
um dos seus valores organizacionais o foco no cliente.

EMPRESA DE RESSEGURO

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS

As principais linhas de negócios
do IRB Brasil RE são os segmentos
agrícola, petróleo, energia e aeronáutico - os que mais contribuem
para o crescimento da economia
nacional. Atualmente, a companhia
ocupa a nona colocação em valor de
mercado, com US$ 3,1 bilhões em
setembro desse ano.
Criado em 1939, o Instituto de
Resseguros do Brasil (IRB) passou
por uma grande mudança em 2007,
com o encerramento do ciclo de monopólio no mercado brasileiro de resseguros e implantação de um novo
modelo de operações. O processo de
transformação do IRB foi apoiado em
três pilares: gestão de pessoas, gestão
operacional e gestão financeira. Hoje,
é uma das empresas de resseguros
mais rentáveis do mundo.
De acordo com a gerente de
Riscos de Vida e Previdência do
IRB Brasil RE, Alessandra Montei-

O mercado de assistência no
Brasil vem ganhando visibilidade e importância para o mercado
consumidor, que precisa cada vez
mais de serviços que proporcionem
conforto, comodidade e praticidade. De acordo com a presidente da
Ikê Assistência, Maruzia Gomes, há
motivos para comemorar, apesar de
2016 não ter sido fácil, dadas as circunstâncias político-econômicas no
país. “Crescemos 10% em comparação ao ano anterior e, nos últimos
cinco anos, o avanço foi de mais
de 300% em faturamento e mais de
130% em número de serviços prestados”, destaca.
Segundo a presidente, “o grande
objetivo do serviço de assistência é
facilitar os a vida de cada cidadão
que enfrenta um problema grave,
seja em sua casa, com vazamento de
torneira, problema de eletricidade,
quebra de eletroeletrônicos, entre

IRB Brasil RE
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Carlos Ivo Gonçalves, o gerente comercial da Sompo, Alexandre Henry, e Luiz
Philipe Baeta Neves, presidente da Aconseg-RJ

do projeto de transformação digital
– 90% dos agentes de campo utilizam a versão mobile da solução, o
que resultou em um aumento de
36% na produtividade e gerou um
ganho médio de 43 minutos em
cada visita. Além disso, aproximadamente 5,5 mil oportunidades de
negócios foram concretizadas após
teram seus potenciais identificados

por meio da base de dados integrada pela ferramenta.
“Para a Sompo, ser reconhecida
como Destaque em Tecnologia pela
premiação do CVG-RJ é a coroação
de um trabalho que vimos realizando nos anos recentes com o objetivo
de implementar recursos para contribuir com o novo ciclo de inovação da companhia”, declara Grossi.

Ikê Assistência

Daniel Veiga, diretor de subscrição do IRB Brasil RE, com o conselheiro do
CVG-RJ, Aurelio Rodrigues (D), e o presidente do Clube

ro, “receber este prêmio de uma
instituição tão tradicional como o
CVG-RJ é uma honra muito grande
e a coroação de muita dedicação e
trabalho árduo do IRB. Estamos
ao lado de empresas importantes e
quase todos nossos clientes e parceiros, o que torna essa conquista
ainda mais especial”.
E complementa: “O CVG tem
sido um fomentador do debate em
torno de questões relacionadas ao se-

guro de Vida. Instituições como esta
contribuem para o desenvolvimento
do mercado e cumprem muito bem
seu papel na discussão de questões
fundamentais para o setor, reunindo
todos os players. Esperamos manter
essa parceria e promover constantemente o diálogo entre o mercado,
proporcionando aos corretores, especialistas das seguradoras e reguladores a oportunidade de encontrar
soluções em conjunto”.

Osmar Bertacini e Carlos Ivo Gonçalves entregam troféu a Maruzia Gomes,
presidente da Ikê Assistência

outros; no uso de seu computador e
gadgets eletrônicos; e até para bons
momentos, organizando reservas
de restaurante, viagens, lazer, com
os serviços de concierge”.
Maruzia também observa que o
segmento de assistência se depara
hoje com um consumidor mais exigente e consciente do que compra e
de quais são seus benefícios. “Constatamos isso no crescimento da utilização dos serviços nas carteiras de

nossos parceiros corporativos, tais
como bancos, seguradoras, varejo e
cartões”, diz.
O troféu de Empresa de Assistência 24 Horas do ano concedido
pelo Oscar do Seguro do CVG-RJ,
ela dedica a todos que trabalham na
Ikê Assistência Brasil. “Somos uma
empresa de pessoas que atende pessoas. Está em nosso DNA atender,
ouvir e encantar os clientes”, conclui a executiva.

29 CLUBE VIDA EM GRUPO
Setembro/2017

Clube
Vida
em
Grupo
RJ

MELHOR PRODUTO

PRESTADORA DESTAQUE EM TI

O seguro de Vida é uma ferramenta financeira de apoio para
todos os momentos da vida. O diretor Comercial da Mapfre Seguros, Jonson Marques, acredita que
cada apólice representa o conforto
de poder contar com a sustentação
diante de imprevistos que podem
acontecer. Por isso, “fazer parte do
Destaques do Ano do CVG-RJ é
uma grande satisfação para a seguradora, que faz parte do Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre,
pois reforça o trabalho que desenvolvemos em conjunto com nossos
corretores parceiros”, diz.
A carteira de seguro de Vida do
Grupo vem registrando desempenho positivo. Isso, para o executivo,
representa a forte parceria com o
corretor de seguros, realizada por

empresas de prestação de serviços ao mercado segurador brasileiro, a DELPHOS, fundada pelos atuários Jayme Menezes e José
Américo Peón de Sá, celebrou seus
50 anos no dia 10 de maio de 2017.
Eleita Prestadora “Destaque em
Tecnologia da Informação” pelo
Oscar do Seguro do CVG-RJ, a empresa tem mais um motivo para comemorar.
Carlos Trindade, superintendente geral de TI na empresa, expressa
seu orgulho em fazer parte do time
da DELPHOS há mais de 20 anos, e
acrescenta: “é uma honra receber o
Oscar do Seguro do CVG-RJ, uma

Mapfre Vida

Delphos
Serviços
Técnicos

Jonson Marques, diretor comercial da Mapfre

meio do diversificado portfólio de
produtos – o que amplia as possibilidades de venda do profissional.
Ao agradecer pelo reconhecimento como Melhor Produto dos
anos 2016 e 2017 pelo Oscar do Seguro do CVG-RJ na tradicional festa
de Destaques do Ano promovida
pela instituição, o diretor dedicou

o troféu justamente aos corretores.
“Gostaríamos de agradecê-los por
mais um importante reconhecimento como esse. A confiança e a
sinergia entre a companhia e nossos
parceiros trazem resultados gratificantes e contribuem para o desenvolvimento do nosso setor”, discursou na ocasião.

CAMPANHA DE PRODUÇÃO
E MARKETING
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instituição muito séria que usufrui do
prestígio do mercado segurador, justamente em razão de sua conduta íntegra, altamente profissional e atuante”.
Entre as soluções de tecnologia
que a DELPHOS oferece para os
mais diversos ramos do mercado
de seguros, destacaram-se em 2016
e 2017: o SegDelphos, ERP (Enterprise Resource Planning) desenvolvido em plataforma integrada
para atender às necessidades das
seguradoras, suportando todas as

suas fases de crescimento e se adaptando rapidamente às mudanças
de regulamentação e demandas do
mercado; o VinDelphos, solução
de business intelligence (BI) que
cria análises, relatórios e permite visualizar dados por meio de gráficos
interativos acessados via web; e os
produtos de CRM (Customer Relationship Management) d
 a parceria
com a gigante de tecnologia Salesforce, que contemplam as áreas de
vendas, atendimento e marketing.

CORRETORA DE VIDA DO ANO

Lapa Life

Porto Seguro
Em sua 23ª edição, a Campanha
Conquistadores, da Porto Seguro, conta com uma plataforma que
permite aos corretores participar de
um game para acompanhar seus resultados por produto, desempenho
na campanha, pontos e créditos disponíveis para resgate de prêmios. É
possível visualizar o ranking mensalmente, checar o produto em que
está mais focado e, se necessário,
alterar sua estratégia, além de acessar as lojas para escolher o prêmio,
visualizar comunicados e regulamento, e tirar dúvidas.
“A ferramenta pode ser acessada pelo aplicativo de Vida e Previdência: a qualquer momento, em
qualquer lugar. Mais de dois mil
profissionais acessam a plataforma
rotineiramente e mais de 20 mil
pontuam todos os anos na Campanha”, explica a Superintendente
Comercial de Vida e Previdência da
Porto Seguro, Fernanda Pasquarelli.

Francisco Galiza (E) e Carlos Ivo Gonçalves entregam torféu a Carlos
Trindade, superintendente geral de TI da Delphos

Fernanda Pasquarelli ao lado de Carlos Ivo Gonçalves e do assessor da
presidência do CVG-RJ Fernando Vieira

Sobre a escolha na categoria
Campanha de Propaganda e Marketing do ano pelo Oscar do Seguro do CVG-RJ, a executiva declara:
“reflete o compromisso e dedicação
de toda a nossa equipe para atender
às demandas do mercado e, principalmente, incentivar os corretores a
ampliarem os seus negócios”.
A superintendente também conta que, como mostra o movimento
no mercado e pesquisas realizadas,

a população está mais sensível ao
tema proteção financeira agora e
no futuro. “Esse movimento vem
no lastro das discussões sobre a Reforma da Previdência Social, mas
também pela maior conscientização da população, especialmente
a classe média, no sentido de não
depender tanto das políticas públicas. É uma tendência favorável
ao mercado segurador como um
todo”, diagnostica.

O Grupo Lapa - Life Corretora já
investiu, desde a sua fundação, há
cinco anos, mais de 4 milhões em
tecnologia e sistemas próprios para a
gestão de carteiras de Planos Corporativos de Saúde e Vida em Grupo.
O objetivo é criar sempre soluções
para facilitar as vendas, melhorar o
atendimento aos clientes e criar novos canais de distribuição.
A história da Life, Corretora de
Vida do Ano pelo Oscar do Seguro
do CVG-RJ, funde-se com a trajetória do presidente da empresa, Mauro Lapa, que atua há mais de 35 anos
no mercado de seguros. Em 2012,
ele vendeu o Grupo Padrão, que
atuava em planos de saúde coletivos por adesão e, no ano seguinte,
criou o Grupo Lapa de Benefícios.
“Entendi que aquele recomeço era
uma grande oportunidade de atuarmos fortemente no segmento de
seguro de Vida de forma estruturada em nichos específicos de mercado, principalmente na área sindical,

Mauro Lapa agradece reconhecimento

que era um público já conhecido em
função de nossas operações anteriores”, declarou o executivo.
Em relação à premiação, Lapa
afirma “é muito importante o reconhecimento do nosso trabalho, nos
dedicamos diariamente a fazer o
melhor e temos um grande time, que
considero hoje um dos melhores do
mercado, formado por sócios com
grande experiência em seguros, tecnologia e sistemas e de marketing,
cada um exercendo um papel essen-

cial no negócio. E, logicamente, esse
prêmio é a consequência disso”.
E finaliza: “continuaremos a
executar nosso planejamento programado até 2020, logicamente,
fazendo as correções necessárias,
investindo em novos mercados,
produtos, tecnologia e serviços com
grande foco em microsseguros.
Atualmente, esse segmento é pouco
explorado pelos canais tradicionais
em função de dificuldades de distribuição e cobrança”.
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CORRETORA DE SAÚDE

PROFISSIONAL DE SAÚDE

A Aon Holdings é a maior consultoria de benefícios e capital
humano, seguros e resseguros no
mercado nacional. No Brasil desde
1997, tem mais de 2 mil colaboradores localizados em nove escritórios
nas principais cidades do país. Nomeada 10 vezes como uma das “150
Melhores Empresas para Trabalhar”, a missão da empresa é potencializar possibilidades econômicas
e humanas para colegas, clientes e
comunidades em todo o mundo.
Este ano contemplada como Corretora de Saúde do Ano pelo Oscar
do CVG-RJ, a empresa foi responsável, entre 2016 e 2017, por duas
importantes iniciativas: o Programa
Corretor Parceiro, na qual compartilha sua estrutura e expertise com
corretores autônomos e pequenas

Responsável pela diretoria comercial da Amil no Rio de Janeiro,
Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná, Edson Almeida completará
20 anos na companhia em 2018.
“Iniciei minha trajetória como corretor, fazendo parte de uma equipe
própria de vendas da Amil. Na sequência, passei por diversos cargos
e estados, nos segmentos de planos
individuais, de adesão e para pequenas e microempresas com até 99
vidas”, contou o executivo.
Sobre o prêmio de Profissional
de Saúde do Ano, o diretor Edson
Almeida afirma que “é uma sensação de reconhecimento por contribuir para o trabalho de milhares
de corretores que comercializam,
diariamente, os planos de saúde da
empresa”.
Para ele, o mérito não é indivi-

Aon Holdings

Edson Almeida

A gerente da Aon Holdings, Carla Luz, ao lado de Isaque Farizel (D) e Carlos
Ivo Gonçalves

empresas, e o Programa Jovem Seguro, com o objetivo de capacitar jovens em alta vulnerabilidade social
para o mercado de trabalho.
A vice-presidente executiva de
benefícios da corretora, Rosana
Lima, afirma que, “ao mesmo tempo em que esse prêmio representa um reconhecimento, traz uma
grande responsabilidade: a de continuar a inovar e entregar soluções
sob medida para nossos clientes,
antecipando tendências e oportu-

nidades”. Diante de um cenário em
que, depois do salário, o plano de
saúde representa o maior gasto das
empresas com os funcionários, será
necessário pensar, a curto prazo, em
mudanças nas regras de elegibilidade e formas de custeio, além de
soluções para que o benefício seja
sustentável a médio e longo prazos.
“Para isso, é importante que as empresas realizem a implantação de
programas de gestão de saúde”, indica a executiva.

PROFISSIONAL DE VIDA

Fábio Lessa
Com 17 anos de mercado de
seguros, o executivo Fábio Lessa
entrou para a Capemisa em 2017:
“aceitei o desafio de organizar e
estruturar, em conjunto com a Diretoria Comercial, grandes projetos
para a seguradora. Em 2015, assumi a Superintendência Comercial
Nacional e, no final de 2016, a Diretoria Comercial, com a ida do
Laerte Tavares para o Conselho de
Administração da companhia. Ele
me ensinou muita coisa e dedico a
ele muito do meu desenvolvimento
profissional”, contou Fábio Lessa,
Profissional de Vida do ano pelo
Oscar do Seguro do CVG-RJ.
Ao lado de sua equipe, o diretor
comercial da Capemisa retomou,
no início de 2017, a retomada da
convenção comercial da companhia. “Desenvolvemos, ao longo
do ano, um trabalho de desenvolvimento da equipe com a criação
da Escola de Negócios Capemisa,
uma ferramenta de treinamento
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Edson Almeida ao lado de Octávio Perissé, conselheiro do CVG-RJ, e Carlos
Ivo Gonçalves, presidente

dual: é resultado do trabalho de
toda a equipe, de todos que atuam,
diariamente, no desafio de manter
a Amil como a principal operadora
de saúde do país. Entre as ações da
área comercial no último ano, destaca as iniciativas relacionadas ao
modelo de vendas online, o fortalecimento do relacionamento com os
corretores de seguros como canal de
vendas, o investimento em diversos
treinamentos por meio da Univer-

sidade de Vendas e o lançamento
de produtos que ajudam o corretor
a ter melhor performance, como os
planos NEXT Saúde e Dental Win.
Para o futuro, o Almeida faz
previsões positivas: “hoje, o plano
de saúde é um dos bens mais almejados pela população brasileira – e
ainda há espaço para crescer, principalmente no segmento odontológico”, diz.

VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO

Revista
Cobertura

Fábio Lessa divide título com sua equipe

EaD que visa desenvolver nossos
executivos nas competências comerciais, seja na prospecção de
novos parceiros de negócios, fidelização ou aumento da rentabilidade”, explica Lessa.
Ele conferiu o reconhecimento
do Oscar do Seguro à sua equipe:
“de fato, sinto que somos um time
de verdade, competitivo como todo
comercial deve ser, mas extremamente colaborativo. Acredito na

inovação e criatividade acima de
tudo”.
Para o futuro, o executivo afirma que existe ainda uma grande
oportunidade de melhoria para desenvolvimento de novos produtos e
canais de distribuição. “O seguro de
Vida atualmente não cobre apenas
morte ou invalidez, e sim benefícios
em vida, como coberturas para perda de renda, doenças graves, incapacidade temporária”, exemplifica.

A Revista Cobertura foi criada
em 1991, na época como Jornal Cobertura, em um período de crise política e econômica no Brasil. “Nesse
cenário, o desafio da publicação era
retratar a importância da indústria
de seguros, seus players e ramificações”, comenta o diretor executivo
e comercial da revista, Paulo Kato.
Após 86 edições no formato de
jornal tabloide, a publicação passou
a circular como revista. Outros fases
de destaque foram o Clipp-Seg Hoje,
newsletter diária com notícias do setor, as ações no campo editorial Relatório Cobertura e Insurance CIO, e
a criação do Prêmio Cobertura-Performance, que esse ano chega à sua
20ª edição. “Essas fases nos marcaram porque refletem a evolução da
Revista Cobertura ao encontro das
demandas crescentes do setor de seguros nos últimos anos”, conta Kato.

Paulo Kato dedica prêmio a todos os jornalistas de seguros

O diretor diz que, no último ano,
a Revista Cobertura deu destaque
para temas diversos, de desafios para
atender o consumidor a matérias
com as expectativas de seguradoras e
corretores para os próximos anos.
“A equipe da Revista se sente
honrada por estar entre os homenageados do Oscar do Seguro do CVG-RJ, que é uma das premiações mais
importantes do mercado de seguros.
Para nós, isso é reflexo de nossa dedicação de quase 26 anos aos temas

que impactam direta e indiretamente o setor”, agradece o diretor.
Para finalizar, o jornalista fala
sobre o investimento na comunicação no site da Revista, reformulado
recentemente, e nas redes sociais,
sobre seu otimismo em relação ao
mercado de seguros: “Com a experiência que adquiri ao longo desses
anos no campo editorial e acompanhando as fases e tendências, enxergo que esse setor é um dos mais
resilientes na economia”.
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“Nas raízes desta árvore de
colaboração e trabalho reside a
nossa verdadeira grandeza”
João Batista da Silva Joppert

ASSINE COM

sompo.com.br

UM CRAQUE.
ESCOLHA
SOMPO SEGURO
ATLETA.

VOCÊ
SEMPRE
B E M.

Chegou SOMPO Seguro Atleta, o seguro para atletas profissionais que uma das maiores seguradoras do
Japão traz agora para o Brasil. O SOMPO Seguro Atleta possui todas as coberturas obrigatórias da Lei Pelé,
inclusive a que protege o jogador caso uma situação inesperada coloque a carreira dele em risco.
A vida não tem substituição. Conheça o SOMPO Seguro Atleta. Consulte um corretor.

PROCESSO SUSEP: Empresarial Taxa Média 1514.004594/2005-56 e Empresarial Faixa Etária 15414.004322/2005-91. O registro deste
plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. CNPJ 61.383.493/0001-80
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