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Editorial

A gradecemos aos associados do CVG-RJ, que nos confiaram um 
novo mandato, por aclamação, para o biênio 2015/2017. 

O nosso compromisso é ampliar as ações e metas para que possa-
mos deixar mais um legado importante para todos os profissionais 
que se beneficiam dos cursos, treinamentos, palestras e atividades 
sociais do nosso Clube.

É uma honra e uma alegria para nossa diretoria estar à frente 
do CVG-RJ por ocasião do aniversário de 50 anos da entidade, 
que será comemorado em 2016. A julgar pela belíssima comemo-
ração dos 49 anos, em junho deste ano, que é alvo desta edição, o 
50º aniversário será um verdadeiro marco na história do mercado 
de seguros no Brasil. Por parte da diretoria, o comprometimento 
é se esmerar para que seja uma data inesquecível para todos que 
acompanham e prestigiam esta longa trajetória do pioneiro dos 
CVGs no país.

A edição de número 59 da Revista do CVG-RJ mostra temas rele-
vantes em debate no mercado de seguros, conforme as reportagens 
sobre Resseguro de Vida e de Doenças Graves, Longevidade e o 
impacto do uso do código genético nas operações do mercado.

Outros debates que fazem parte do cotidiano e do mundo mo-
derno, sobre a interferência da tecnologia na sociedade, também 
estão em destaque. As ferramentas oferecidas ao cidadão podem 
ser usadas de forma a beneficiar e desenvolver as relações huma-
nas. Mas, quando a utilização é excessiva, pode causar isolamento 
e dependência.

Além disso, o leitor vai encontrar notícias do mercado, do 
CVG-RJ e de suas beneméritas, para que possa acompanhar a par 
e passo este segmento dinâmico e as ações de nossa diretoria, vi-
sando o desenvolvimento, o ensino e a divulgação da cultura do 
Seguro de Pessoas no Brasil.

Marcello Hollanda
Presidente do CVG-rJ
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O professor e consultor em Marketing Digital, Evandro 
Martins Pinto, explica que a pesquisa oferece uma 
importante mensagem aos empresários brasileiros: 

“não dá para continuar com velhos hábitos de comunicação 
se o consumidor já se adapta a novos tempos”, avalia.

E para o corretor de seguros, sobretudo, o consultor afirma 
que a tecnologia é uma forte aliada, independente do tama-
nho da empresa. Se, por um lado, as seguradoras têm mos-
trado um avanço no uso tecnológico para agilizar processos 
internos de trabalho, por outro, o corretor também precisa se 
adequar ao uso das tecnologias para mostrar-se competitivo 
neste mercado. “Quando digo ‘se adequar’, sugiro que utilize 
a tecnologia como aliada da mesma forma que a usa em áreas 
como planejamento, relacionamento com clientes, vendas, etc. 
Particularmente, acredito que o bom uso da tecnologia pode 
fazer com que um corretor se destaque com um serviço dife-
renciado, trabalhando cada vez mais de forma consultiva para 
que alcance posicionamento no mercado, e não apenas como 
um vendedor de seguros”, aconselha o consultor.

a serviço da
sociedade
Pesquisa feita pelo Ibope 
para o Governo Federal, em 
dezembro, identificou que o 
brasileiro passa atualmente, 
em média, quase 5h por dia 
conectado à internet durante 
a semana, e quase 4h30 nos 
finais de semana, mais do que 
o tempo médio de exposição 
à TV. Outro dado da “Pesquisa 
Brasileira de Mídia 2015” é que 
48% dos brasileiros já usam a 
internet regularmente, e 38% 
desses estão online todos os 
dias. Já em relação às redes 
sociais, 92% dos usuários de 
internet estão conectados a 
elas, sendo o Facebook a rede 
social mais utilizada, com 83% 
dos usuários. E o corretor de 
seguros? Será que ele está 
preparado para usar essa 
importante ferramenta para 
alavancar vendas?

Tecnologia
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Em relação ao mercado de seguros e ao corretor, o po-
tencial de negócios para quem faz uso de novas ferra-
mentas de comunicação é enorme, mas é preciso ter um 
planejamento de onde se quer chegar. Desta forma, a tec-
nologia fará bem o seu papel que é o de ser o veículo para 
o alcance do objetivo traçado.

Por exemplo, o consultor explica que o Google Trends é 
uma ótima fonte de consulta para visualização de termos 
mais pesquisados. Em uma rápida consulta sobre a pa-
lavra “corretora de seguros”, os integrantes dos Estados 
que mais pesquisaram no Google essa expressão eram de 
São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vale fri-
sar que este é um resultado dinâmico, bastando que algo 
aconteça para modificar a quantidade de buscas em cada 
região, além de outros fatores também influenciarem esta 
realidade. “Uma região apresentar um volume mais bai-
xo de buscas não significa que não há oportunidade de 
negócio. Há ainda outros termos e variadas estratégias 
para captação de clientes online, que vão além de um tra-

balho com palavras-chave”, analisa o professor.
No aspecto empresarial, as redes sociais apresentam 

um mar de oportunidades que merecem e devem ser ex-
ploradas. Hoje, só no Brasil, mais de 89 milhões de usuá-
rios fazem uso do Facebook, e dificilmente um cliente não 
estará ali. O desafio é encontrar a maneira correta e profis-
sional de se fazer a abordagem. A sugestão, segundo Mar-
tins, é encontrar um profissional capacitado para gerir esta 
área, principalmente para que esta experiência não se tor-
ne frustrante. “Um pequeno corretor, com criatividade e  a 
escolha correta das ferramentas, pode crescer bastante ba-
seado no uso das tecnologias se souber como usá-las cor-
retamente. Ao mesmo tempo, os corretores maiores tam-
bém têm oportunidades para aumentar seu faturamento 
se souberem tirar bom proveito da tecnologia. Ainda que 
muitos não tenham esta visão, ela possibilita ampliar, e 
muito, a produtividade e as vendas”, acredita.

“A estratégia errada 
pode gerar um retorno 
insatisfatório ou levar 
à frustração por não 
conseguir atender a um 
grande volume de ofertas.”

Evandro Martins Pinto 
Professor da fGV e 
consultor de MarketinG diGital

Continua na próxima página
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Segundo o diretor da Associa-
ção Brasileira de Recursos Huma-
nos do Rio (ABRH-RJ), Rodrigo 
Campos, a tecnologia é uma alia-
da da sociedade para que os pro-
cessos se tornem mais rápidos. Os 
corretores de seguros, por exem-
plo, ainda lidam com grande vo-
lume de documentos impressos 
e a tecnologia veio para agilizar 
e facilitar a rotina. No entanto, 
o contato humano se perdeu um 
pouco, e esse talvez seja o pon-
to crítico. Muito é feito pelas re-
des sociais, Whatsapp, celulares, 
Skype, etc. Por mais tecnologia 
que venhamos a ter, o contato 
pessoal deve ser priorizado.

“Se por um lado as pessoas 
estão mais ágeis e com mais in-
formações, por outro lado tudo é 
muito impessoal e, às vezes, até 
com certa falta de habilidade no 
relacionamento entre as pesso-
as”, avalia Campos.

O executivo complementa que 
o uso da tecnologia é um cami-
nho sem volta, principalmente 
em relação ao mercado de tra-
balho. “Imagine você ficar sem 
e-mail por uma semana. Agora, 
a tecnologia fútil, do dia a dia, 
essa sim pode ser um problema 
e precisa ser moderada. O fenô-
meno fear of missing out – medo 
de ficar de fora, em português – é 
cada vez mais presente na vida 
dos nossos jovens. A necessidade 
de os jovens quererem saber de 
tudo os torna ansiosos e depen-
dentes. Vejo tal fenômeno como 
um alerta para um limite que é 
essencial para tudo na vida. A 
intensificação da formação das 
redes sociais reflete um processo 
de fortalecimento da sociedade 
civil, em um contexto de maior 
participação democrática e mo-
bilização social”, sintetiza o dire-
tor da ABRH-RJ.

Relações interpessoais em risco

Consumidores na rede
Os links patrocinados também 
produzem ótimos resultados 
ao canalizarem usuários 
para o site da empresa, mas 
eles são apenas uma etapa 
do processo de vendas. A 
partir daí, o site deve estar 
preparado para proporcionar 
uma boa experiência, passar 
as informações necessárias e 
contribuir para que o negócio 
seja efetivado. “Por isso, é de extrema importância que se faça um 
planejamento detalhado de todo o processo e, em seguida, se escolha 
as ferramentas necessárias. Caso contrário, a estratégia pode gerar 
um retorno insatisfatório ou levar à frustração por não conseguir 
atender a um grande volume de ofertas”, explica o consultor.

“O fear of 
missing out é 
cada vez mais 
presente na 
vida dos nossos 
jovens. Vejo tal 
fenômeno como 
um alerta para 
um limite que é 
essencial para 
tudo na vida.”

Rodrigo Campos
diretor da aBrH-rJ

Tecnologia
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Entenda as gerações e 
saiba o que elas querem

Baby Boomer 
A geração surgiu 
logo após o fim 
da 2ª Guerra. Seus 
integrantes se 
caracterizam por 
gostarem de um 
emprego fixo e estável. 
Não são facilmente 
influenciáveis, são 
pouco favoráveis às 
mudanças e possuem 
barreiras em relação 
à adaptação as 
tecnologias.

Geração X 
Surgida em meados 
da década de 60 e 
estendendo-se até 
o final dos anos 
1970, a geração 
costuma se adaptar 
mais facilmente 
às tecnologias. 
Normalmente 
são pessoas que 
começaram a trabalhar 
muito cedo e se 
mantêm por longos 
anos no mesmo 
emprego.

Geração Y 
Essa geração nasceu 
na década de 80 e, 
em poucos anos, 
presenciou os maiores 
avanços na tecnologia. 
Seus integrantes 
estão habituados 
às tecnologias, são 
multitarefas e buscam 
vivenciar novas 
experiências. No 
ambiente de trabalho, 
o resultado é o desejo 
pela rápida ascensão 
de cargo e/ou na 
mudança constante de 
emprego.

Geração Z 
Formada pelos 
jovens nascidos em 
meados dos anos 90. 
Muitos ainda não 
estão inseridos no 
mercado de trabalho, 
mas costumam ser 
caracterizados por 
um comportamento 
individualista. 
Valorizam os contatos 
virtuais, muitas vezes 
em detrimento aos 
contatos pessoais.

Continua na próxima página
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A corretora de imóveis Marilene Dantas 
passou a usar a tecnologia a seu favor. Como 
trabalha com lançamentos imobiliários, preci-
sou se adaptar e fazer uso da tecnologia regu-
larmente. Hoje, gasta de seis a oito horas na 
Internet e prefere uma boa conversa no What-
sapp, por ser uma ferramenta mais rápida e 
prática. “Posso estar desenvolvendo qualquer 
tarefa e, simultaneamente, conversar por meio 
deste aplicativo”, afirma, revelando que a foto 
dessa reportagem foi tirada por ela mesma. 
“Usei o celular para me fotografar e para re-
transmitir a foto. Isso é que é a terceira idade 
usando a tecnologia a seu favor”, brincou a 
corretora.

Quanto às redes sociais, ela afirma que 
utiliza o Facebook, mas não expõe a vida so-
cial. Segundo Marilene, cada pessoa tem sua 
maneira de utilizar a ferramenta, que ela crê 
que, às vezes, pode até ser perigosa. No mais, 
a corretora acredita que as relações interpes-
soais estão perdendo espaço para as digitais. 
“Basta andar pelas ruas e verificar que nove 
entre 10 pessoas estão olhando ou digitan-
do no celular ou no tablet. É paradoxal, mas 
o mundo digital afasta e, ao mesmo tempo, 
aproxima as pessoas”, finaliza.

A cabeleireira Ruth Ferreira usa com fre-
quência a Internet, embora prefira o conví-
vio das pessoas ou um telefonema. “Meus 
amigos brincam comigo porque, quando 
a conversa fica extensa, eu acabo ligando. 
Uso muito o Whatsapp, Facebook e Insta-
gram”, conta.

O Facebook, para a cabelereira, tornou-se 
a extensão de sua vida. Ruth posta fotos de 
eventos sociais e se mantém conectada com 
amigos fora do Brasil e parentes em outros 
Estados. Além disso, divulga o próprio tra-
balho. “Sendo cabelereira e maquiadora, as 
redes são uma incrível ferramenta de estí-
mulo financeiro. Algumas clientes me ligam 
após verem as fotos publicadas”, explica.

Em relação à vida pessoal, a cabelereira 
acredita que muita exposição de sentimen-
tos pode ser em alguns casos, negativa. 
“Gosto muito de abrir as redes e encontrar 
mensagens inteligentes, de estímulo, ou 
fotos de um cachorro fofo ou uma família 
feliz. Porque as coisas mais preciosas são 
talvez as mais simples”, declara.

Baby Boomer Geração X 

Marilene Dantas, 67 anos 
Corretora de imóveis

Ruth Ferreira, 33 anos 
Cabeleireira e maquiadora
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(Fonte: Rodrigo Campos, diretor da ABRH-RJ)

Geração Y Geração Z 

Carolina Figueiredo, 27 anos 
Engenheira civil

Laís Muniz, 21 anos 
Estudante e empreendedora

A engenheira civil recém-formada Carolina 
Figueiredo gasta, em média, cerca de quatro ho-
ras diárias navegando na Internet ou utilizando 
as redes sociais – normalmente quando está no 
trânsito e quando tem tempo livre. Como ela não 
gosta de falar ao telefone, se considera reserva-
da e tem uma longa jornada de trabalho, onde 
é proibido o uso de redes sociais, ela prioriza as 
conversas ao vivo. 

“Costumo usar as redes sociais com frequ-
ência. Uso o Instagram e o Pinterest para che-
car assuntos do meu interesse, como decoração 
e viagem. Já o Twitter uso para receber boletins 
de trânsito. O Facebook é a rede social que mais 
acesso, seguindo páginas de notícias e varieda-
des, além de fazer dela um mural de fotos que 
divido com amigos e familiares. Não costumo 
escrever coisas sobre o meu dia a dia e nem ex-
por muito minhas opiniões”, explica.

Carolina acredita que a tecnologia deve ser usa-
da em benefício da saúde, do bem-estar e da edu-
cação das pessoas, em prol do desenvolvimento e 
do progresso. “Acredito que as relações humanas 
estão perdendo espaço para as digitais. Com tan-
tas maneiras de se comunicar virtualmente, além 
do fato de crianças usarem computadores, tablets 
e smartphones tão cedo. A tendência é que isso 
ocorra cada vez mais”, analisa.

Importantes, mas só com moderação. É as-
sim que Laís Muniz revela utilizar as redes so-
ciais, onde encontra o auxílio para se conectar 
com outros estudantes e até mesmo clientes 
da Abelhuda Pães de Mel, negócio que iniciou 
em parceria com a mãe há cerca de um ano e 
meio. “O acesso gratuito ajuda bastante quem 
está começando e não pode recorrer a anún-
cios publicitários”, explica.

Aos 21 anos, a empreendedora utiliza pre-
ferencialmente o Facebook e o Instagram – o 
primeiro reúne páginas de empresas que 
oferecem notícias, produtos ou até fóruns de 
discussão sobre variados temas.  Além dis-
so, Laís ressalta que a rede se tornou muito 
utilizada também para fins acadêmicos. “A 
maioria dos professores cria grupos para reu-
nir os alunos, enviar comunicados e entregar 
notas”, lembra.

Sobre os benefícios das redes, ela ressalta a 
oportunidade de manifestação em tempo real. 
“É um espaço em que as pessoas têm mais 
voz”, afirma. E completa: “Mas isso pode ser 
uma desvantagem, ao termos a sensação de 
que conhecemos e podemos tudo. Não dá 
para viver em função de atualizações na in-
ternet, e confesso que é mais fácil falar do que 
fazer”, afirma.



10
CLUBE VIDA EM GRUPO
Agosto/2015

De 1980 até 2013, a 
expectativa de vida 
dos brasileiros cresceu, 
aproximadamente, dez 
anos, passando de 62,7 
para 72,3 anos, segundo 
dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). No entanto, o fato 
de vivermos mais não 
necessariamente significa 
que estaremos preparados 
para os anos extras. Atento 
à questão da longevidade, 
o mercado segurador já 
começa a repensar produtos 
para o segmento de pessoas 
e a planejar seguros mais 
adequados a este público.

COM DIGNIDADE 
E QUALIDADE

Viver 
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O primeiro ponto a se entender é que “o aumento da ex-
pectativa de vida é uma conquista da população e da 
sociedade, não um problema”, é o que afirma o CEO da 

Unimed-Rio, Paulo Ricardo Cardoso. Logicamente, isso traz a ne-
cessidade de uma série de adaptações que precisam ser estudadas 
com bastante atenção. O executivo aponta para a necessidade de 
se projetar seguros e planos de saúde por mais tempo e de acordo 
com o momento de vida de cada um, rejeitando os modelos pa-
dronizados. De qualquer forma, esses produtos deverão atender 
as necessidades de uma população cada vez mais presente na so-
ciedade atual/futura: a terceira idade.

“Entendo que é possível viabilizar a partir de cuidados nas 
etapas anteriores da vida, do contrário, o custo será inviável para 
a grande maioria da população. Isso traz a necessidade de um 
modelo de gestão de saúde cada vez mais abrangente, no qual a 
população envelheça da forma mais saudável possível. A velhice 
precisa ser vista como um momento para aproveitar a vida, e não 
como a fase das doenças”, sustenta. O executivo reforça ainda que 
na Unimed-Rio há investimento em diversos programas preven-
tivos: Coração Saudável, Gerenciamento de Crônicos, Atenção 
Domiciliar, além de ações em empresas parceiras que integram o 
movimento de Saúde Corporativa.

Como solução, Cardoso aponta que a Saúde Suplementar vem 
abraçando a lógica das políticas de Gestão de Saúde Populacional, 
cujo foco na saúde coletiva vem crescendo, levando a discussões 
e à implantação de programas de promoção de saúde, prevenção 
de doenças, gerenciamento de grupos de risco e pacientes com 
doenças crônicas. “A lógica futura deve ser de integração e remu-
neração dos agentes públicos e privados dos Sistemas de Saúde, 
incluindo Operadoras, Médicos, Serviços de Diagnóstico, Hospi-
tais, Corretores, Indústria de material e medicamentos, etc.”, de-
fende. E completa: “Lógica baseada na manutenção da saúde, na 

Continua na próxima página

mais, 
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qualidade de vida, na sustentabilidade do sistema, e não apenas na 
cobertura de custos com doenças, responsáveis pelo alto custo dos 
produtos”, acredita o CEO da Unimed-Rio.

Esse é um debate de extrema importância, de acordo com Car-
doso, pois o modelo atual é focado no custo e, portanto, sempre 
vai gerar o efeito do alto valor dos produtos. “Entendemos que o 
segmento precisa ter qualidade e não quantidade como unidade de 
valor, de forma que o cliente seja beneficiado à medida que adota 
práticas de promoção e prevenção de saúde. É uma mudança signi-
ficativa, pois exige uma nova mentalidade de todos os participan-
tes, do órgão regulador e da própria sociedade”, afirma.

O médico e presidente do Conselho da Aliança para Saúde Popu-
lacional (ASAP), Paulo Marcos Senra Souza, concorda. Para Souza, 
a longevidade deve ser encarada como um bônus, um presente dos 
tempos modernos que as gerações anteriores não tiveram acesso. “É 
preciso acreditar que isso é positivo e precisamos aprender a lidar 
com as questões que a vida prolongada traz. Ou vamos reclamar que 
agora temos longevidade? A responsabilidade é de cada um de nós, 
que devemos gozar os anos extras com saúde e qualidade de vida, e 
não com dor e dependência devido a doenças crônicas”, avalia.

O médico, que também trabalhou como executivo na Amil des-
de a sua fundação, ressalta que as pessoas não se cuidam para 
envelhecerem com saúde e ativas. “Isso precisa começar de muito 
jovem, controlando a pressão, a diabetes, priorizando a dieta sau-
dável, evitando o sedentarismo e a obesidade, e também preve-
nindo doenças, com check-ups, consultas periódicas ao médico e 
imunização”, ressalta.

“Essas pessoas poderiam ter feito medicina preventiva, ido ao 
médico regularmente, mas trata-se de doenças que não incomodam, 
que, inicialmente, nem doem, então ninguém presta atenção. Mais 
adiante, aos 70 ou 80 anos, elas cobram seu preço em independên-
cia, mobilidade, bem-estar em geral”, afirma, complementando que, 
“boa educação diminuiria muito a pressão sobre o sistema de saúde, 
porque as pessoas que têm informação ficam menos doentes.” 

Até bem pouco 
tempo, morria-se 
cedo no Brasil. 
Por volta de 1960, 
a expectativa 
média de vida 
ia até os 48 anos. 
Hoje, homens 
podem viver 
até 74 anos, e 
mulheres até 
quase 80 anos. 
Segundo o 

presidente do Conselho da Aliança para 
Saúde Populacional (ASAP), Paulo 
Marcos Senra Souza, as mudanças 
aconteceram muito rapidamente na 
sociedade brasileira. Por exemplo, a 
França, um país rico e desenvolvido, 
levou cerca de cem anos para atingir 
uma expectativa de vida como essa, 
e ao longo desse período os franceses 
foram se adaptando ao perfil de uma 
população mais velha. Já o Brasil, um 
país comparativamente muito mais 
pobre, não conseguiu se preparar. 

“O fenômeno que assistiremos nos 
próximos 15 anos é uma população 
acima de 49 anos muito maior do 
que a de jovens com menos de 18 
anos. Isso é uma questão muito 
séria, porque o idoso depende do 
jovem em diversos sentidos. No 
caso da aposentadoria, teremos mais 
aposentados que contribuintes. Hoje, 
por exemplo, é raro encontrar um 
plano de saúde no qual um idoso 
possa ingressar. Os poucos que 
conseguem pagam altos preços”, 
explica Souza.

Cultura de 
prevenção e 
aprendizado

Viver mais 

 X
 Paulo 
Ricardo 
Cardoso, 
Unimed

Paulo Marcos 
Senra Souza
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Hoje em dia, fazendo-se uma in-
terpretação literal, essa dificul-
dade se encerra com a defini-

ção do prazo de carência, de dois anos, 
para o pagamento da indenização.

A opinião é de Jacqueline Sorensen, 
gerente de contas de Vida e Acidentes 
Pessoais da Chubb Seguros. “A nova 
lei buscou abandonar a subjetivida-
de. Em termos de segurança jurídica 
e proteção da vida humana, entendo 
que o novo texto do artigo 798 é uma 
boa lei, porque seria perigoso vender 
um produto que cubra espontânea e 
imediatamente esse risco. Hoje não 
temos muitos casos de suicídio, por-
que a vida é nosso bem mais precioso, 
e dar cabo a ela é uma decisão muito 
difícil, contraria a natureza humana”. 

De acordo com a executiva, “a nova 
lei dá ao suicida, que tem a intenção 
de utilizar o seguro como recurso à 
sua insegurança financeira, ao menos 
a oportunidade de mudar de ideia 
durante esse prazo de carência. Além 
disso, evita que pessoas que não te-
nham constituído patrimônio algum 
encontrem no seguro a solução para 
um momento de desespero econômico 
e familiar”.

No passado, a premeditação era 
uma questão subjetiva, na qual técni-
cos e empresas lidavam com a regula-
ção de sinistro de morte decorrente do 
suicídio. Essa subjetividade, no entan-
to, podia gerar decisões técnicas diver-
gentes como, por exemplo, quando o 
segurado possuía mais de um seguro 
em diferentes companhias, o que não 
era bom para a imagem do setor. 

O novo Código Civil, que entrou 
em vigor em 2002, trouxe nova luz ao 
tema tratando do caso de forma dife-
rente. A interpretação literal do artigo 
798 eliminou totalmente a figura da 
premeditação, atendo-se basicamen-
te ao prazo de dois anos da vigência 
individual do seguro para que haja 
cobertura pela morte decorrente do 

LEGISLAÇÃO DEFINE PRAZO 
MAIOR DE CARÊNCIA PARA 

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO 

SUICÍDIO
 X
SEGURO

Até hoje, ainda pairam dúvidas sobre um tema 
recorrente de saúde pública, o suicídio, e sobre 
como deve atuar a cobertura securitária nesses 
casos. No passado, a dificuldade para regular 

um sinistro de morte decorrente de suicídio era 
entender se havia ou não a premeditação.

Continua na próxima página
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SUICÍDIO
 X
SEGURO

Lançado em maio pelo jornalista 
André Trigueiro, o livro “Viver é a 
melhor opção: a prevenção do suicí-
dio no Brasil e no mundo” aborda as 
causas do problema, além de propor 
soluções para prevenir o suicídio. A 
pesquisa baseia-se em números di-
vulgados pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS), Ministério da Saú-
de e entrevistas com especialistas.

A obra mostra ainda que o suicí-
dio é um problema de saúde pública 
e que este pode ser prevenido com 
informação e debates que precisam 
ajudar a vencer esse verdadeiro tabu. 
Toda a verba arrecadada com a ven-
da do livro é destinada ao Centro de 
Valorização da Vida (CVV), órgão 
independente que auxilia via web ou 
telefone pessoas com necessidade de 
apoio emocional.

suicídio. Porém, como as sú-
mulas anteriores à nova Lei 
não foram revogadas, mes-
mo sob a égide do novo arti-
go do Código Civil, decisões 
favoráveis ao pagamento de 
indenização em caso de sui-

cídio, independentemente de cumpri-
do ou não o prazo de carência, conti-
nuaram a ser proferidas, utilizando-se 
ainda a questão da premeditação.

Mas, segundo Jacqueline, esse enten-
dimento vem mudando, pois em deci-
são deste ano do STJ, referente a um be-
neficiário que contratou seguro de vida 
em um banco, no valor de R$ 303 mil 
no dia 19 de abril de 2005, e se suicidou 
em 15 de maio, apenas 25 dias depois, 
esse Colegiado decidiu que “a segura-
dora não tem obrigação de indenizar 
suicídio cometido dentro do prazo de 
carência de dois anos da assinatura do 
contrato de seguro de vida.” A decisão 
foi da 2ª Seção do Superior Tribunal de 
Justiça, que, “por sete votos a um, o co-
legiado entendeu que o dispositivo do 
Código Civil de 2002 que trata do tema 
traz um critério temporal objetivo, que 
não dá margem a interpretações subje-
tivas quanto à premeditação ou à boa-
-fé do segurado”.

A executiva ainda ressalta uma 
curiosidade acerca de tema tão po-
lêmico e complexo. “O novo Código 
Civil trata de Seguros de Pessoas, e, 
portanto, envolve os ramos de Vida 
e Acidentes Pessoais. Dentro de cada 
um desses segmentos, existe a cober-
tura de morte. No primeiro, garante o 
falecimento por causas naturais e aci-
dentais e, no segundo, exclusivamente 
morte decorrente de natureza aciden-
tal. Essa mudança no Código Civil in-
seriu a cobertura para a morte decor-
rente do suicídio também no ramo de 
acidentes pessoais, provocando uma 
mudança conceitual na cobertura de 
acidentes pessoais. A questão do sui-
cídio é uma exceção a essa regra. Hoje, 
ambos os ramos abrangem cobertura 
para este tipo de sinistro. No passado, 
a discussão girava em torno do Seguro 
de Vida”, explica.

Livro mostra que 
prevenção se faz 
com informação

“No passado, 
a premeditação 
era uma 
questão 
subjetiva, na 
qual técnicos 
e empresas 
lidavam com 
a regulação 
de sinistro 
de morte 
decorrente 
do suicídio”.

Jacqueline Sorensen
Gerente de contas de Vida 
e acidentes Pessoais da 
cHuBB seGuros
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O conhecimento não tem limites

Central de atendimento: 0800 025 3322

Ao buscar um MBA relacionado a seguros, 
fale com quem:

 ● atua neste setor há mais de 40 anos;

 ● conhece o mercado e suas variáveis;

 ● tem corpo docente formado por 
acadêmicos e profissionais do segmento.

CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS:

Informações:

Rio de Janeiro:
(21) 3380-1091/1531 | mbarj@esns.org.br

São Paulo: 
(11) 3062-2025 | mbasp@esns.org.br

www.funenseg.org.br/mbas

 ■ MBA GESTÃO DE SEGUROS E RESSEGURO 
São Paulo - início: 19/9/2015
Rio de Janeiro - início: 2/10/2015

 ■ MBA GESTÃO JURÍDICA                                                    
DO SEGURO E RESSEGURO
São Paulo - início: a definir

 ■ MBA DIREITO SECURITÁRIO
Rio de Janeiro - início: a definir

 ■ MBA GESTÃO DE RISCOS E SEGUROS
Rio de Janeiro - início: a definir
São Paulo - início: 10/2015

www.facebook.com/EscolaNacionaldeSeguros

twitter.com/escoladeseguros

21x28_MBAs RJ - JULHO - 2015.indd   1 14/07/2015   14:15:31
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Conheça 
os executivos 

que estão 
ocupando novas 

funções no 
mercado de 

seguros

Solange Zaquem
SulAmérica
A executiva é a nova diretora da 
regional da seguradora no Rio 
de Janeiro e Espírito Santo. So-
lange atua há 28 anos no setor 
de seguros, com passagens pela 
área comercial e de atendimento 
a corretores em diversas empre-
sas do mercado. Além da expe-
riência em cargos de diretoria, 
gerência e superintendência no 
mercado segurador, atuou em 
áreas comerciais do setor ban-
cário. Graduada e pós-graduada 
em Administração de Empresas 
pelo Centro Universitário Serra 
dos Órgãos em Teresópolis (Uni-
feso), Solange possui especiali-
zações em liderança e gestão de 
pessoas pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) e Fundação Dom 
Cabral. No novo cargo, a dire-
tora se reportará ao vice-presi-
dente comercial da companhia, 
Matias Ávila.
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Raphael de Carvalho
MetLife

O executivo Raphael de Carvalho assumiu, em março, o posto de presidente da 
MetLife Brasil, onde será responsável por todas as operações da empresa no país, 
além de membro da Equipe de Liderança Executiva da América Latina. “Sem 
dúvida é um grande desafio comandar uma operação do tamanho da MetLife 
no Brasil. Fiquei muito honrado com a oportunidade e estou totalmente dedicado 
a aperfeiçoar a operação brasileira, oferecendo melhor atendimento e consultoria 
para os milhares de corretores que têm negócios conosco em todo o país”, planeja. 
Sua meta é dar foco no corretor para conquistar novos mercados, priorizando-o 
como um parceiro estratégico essencial para a companhia. A empresa também quer 
estar próxima de entidades representativas do mercado, como o CVG-RJ.

Hyung Mo Sung 
Grupo Generali

Com passagens 
por diversas 
empresas do 
setor, o econo-
mista Hyung 
Mo Sung é o 
atual coman-
dante da opera-
ção brasileira do 
Grupo Generali. O 
executivo ocupou cargos im-
portantes como o de CEO da 
Zurich Seguros Gerais e po-
sições executivas na Mapfre 
e Mitsui Sumitomo. Em atua-
ção no Grupo Generali desde 
agosto do ano passado, ele 
destaca a importância da com-
panhia. “Temos orgulho em 
fazer parte de um Grupo forte 
e de prestígio, com relaciona-
mentos duradouros em cada 
país que atua. Os nossos mer-
cados são nossos lares, onde 
celebramos a cada momento 
um contrato de longo pra-
zo de confiança”, mencionou 
Hyung Mo Sung, que projeta 
fazer com que os negócios no 
país representem 40% de fatu-
ramento da região até 2020.

Antônio Cássio dos Santos
Grupo Generali

Para reforçar a estrutura internacio-
nal, o Grupo Generali conta agora 
com Antônio Cássio dos Santos, que 
assumiu em abril a posição de CEO 
para as Américas, tornando-se o pri-
meiro brasileiro a ocupar um cargo des-
te porte na companhia. O executivo pos-
sui ampla experiência no mercado segurador 
latino-americano, tendo ocupado diversos cargos executivos 
ao longo dos últimos anos. Antônio Cássio foi presidente da 
Mapfre Brasil e presidente do Conselho Regional da América 
Latina na Zurich Seguros. No novo cargo, o executivo se repor-
tará a Mário Greco, CEO do Grupo Generali, seguindo com o 
objetivo definido de fortalecimento e crescimento da operação 
na região composta por seis países da América Latina – Brasil, 
Argentina, Colômbia, Guatemala, Equador e Panamá, além de 
negócios na América do Norte. 

Jorge de Souza Andrade
Capemisa

No comando da Capemisa desde 
abril, o executivo Jorge de Souza 
Andrade era o diretor da área de 
Pós-Vendas da seguradora desde 
2008 e tem sólida carreira na orga-
nização, onde já trabalha há 42 anos. 
O novo presidente substitui José Au-
gusto Tatagiba.
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Marco Antonio Gonçalves 
Bradesco Seguros

Depois de 36 anos em atuação 
na companhia, Marco An-
tonio Gonçalves é o novo 
diretor geral da Organiza-
ção de Vendas da Brades-
co Seguros. O executivo 
ingressou na empresa em 
1979 no cargo de assistente 
de produção. Com a nova 
função, ele terá sob sua lide-
rança toda a área comercial da 
seguradora, que conta hoje com 
aproximadamente 30 mil corretores 
ativos. Uma das primeiras missões do 
diretor é consolidar o modelo comercial da companhia, unifor-
mizando as visões de clientes e corretores.
Formado em Direito, o executivo atuou como Diretor Regional 
de Minas Gerais e Espírito Santo e depois do Rio de Janeiro. 
Em 2000, o executivo ocupou o cargo de Diretor-Executivo da 
Bradesco Vida e Previdência. Entre 2003 e 2013, Marco Antônio 
foi Diretor-Gerente Comercial da Bradesco Auto/RE. Além de 
ocupar  cargo  de diretor na Câmara de Comércio Americana e 
ser membro de Comissões Técnicas e  de Grupos de Trabalho 
da Fenseg e CNSeg, o executivo é um entusiasta do mercado 
de seguros e percorre o Brasil realizando palestras sobre Dis-
tribuição de Seguros.

José Luís da Silva
Europ Assistance Brasil

Com experiência de 30 anos no merca-
do de seguros, o executivo José Luís da 
Silva é o novo diretor estatutário das áre-
as Comercial e de Produtos & Marketing 
da Europ Assistance Brasil (EABR). Com 
passagens pela Minas Brasil e Porto Seguro, o 
executivo revela seu desafio: mostrar ao mercado o caminho tra-
çado pela empresa para atingir a excelência nos serviços presta-
dos. Recentemente, a EABR investiu em novos processos, estru-
tura física e em um moderno sistema de envio e monitoramento 
de serviços em campo para o cumprimento das metas.

Marcelo Oliveira de Araújo 
Delphos

O executivo Marcelo 
Oliveira de Araújo 
é o novo Coorde-
nador de Emissão 
de Prêmios e Res-
seguros (EPR) da 
Delphos, empre-
sa especializada 
em TI para seguros. 
Araújo atua no setor 
há mais de duas déca-
das, com destaque especial para o Segu-
ro de Pessoas e Benefícios. O executivo 
teve passagens por grandes corporações, 
tais como o HSBC Seguros, Nationwide 
e Generali.

Sérgio Mendonça
Porto Seguro

 O executivo é formado em Adminis-
tração de Empresas, com pós-gradu-
ação em Seguros pela Funenseg e em 
Marketing pela ESPM. Após passar 
oito anos em São Paulo, onde atuou 
em vários setores do Grupo Porto 
Seguro, retorna a sua cidade de ori-
gem, o Rio de Janeiro, para assumir 
as funções de diretor 
comercial-RJ. “O 
nosso foco é em 
vendas, nos re-
sultados. Mas 
há variáveis 
por trás da co-
mercialização 
que precisa-
mos desenvol-
ver”, disse Sér-
gio Mendonça em 
seu primeiro encon-
tro oficial na cidade com 
as Assessorias da Aconseg-RJ.
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CVG-RJ
completa49 anos

A entidade comemorou aniversário reunindo fundadores e 

personalidades do mercado com um almoço no dia 29 de 

junho, no Restaurante Cais, no Centro Histórico. Cerca de 100 

pessoas prestigiaram a festa, que contou com a participação 

de seu fundador e primeiro presidente, Minas Mardirossian. 

Dalvino Santino

Missa celebrada a 
Igreja Nossa Senhora 

Mãe dos Homens
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Após a tradicional missa realizada na Igreja de 
Nossa Senhora Mãe dos Homens, no dia 29 de 
junho, a diretoria do CVG-RJ realizou um almo-

ço de confraternização com suas beneméritas, associa-
dos, diretores de entidades e empresas do mercado de 
seguros, no Restaurante Cais, no Centro Histórico do Rio.

O presidente Marcello Hollanda agradeceu a presença 
de todos e relembrou a fundação do Clube em 28 de ju-
nho de 1966, com destaque para seu fundador e primeiro 
presidente, Minas Mardirossian. Este, por sua vez, enfa-
tizou a importância da criação do CVG-RJ para o desen-
volvimento do segmento de pessoas. “Nosso primeiro 
almoço foi no Restaurante Casa Americanas, com a par-
ticipação de 19 seguradoras. Hoje, os seguros de benefí-
cios, como Vida, Saúde e Previdência, representam um 
nicho de oportunidades para os corretores, pois crescem 

mais do que o seguro de automóveis. O momento é este. 
Quem trabalha com promoção de vendas deve prestar 
atenção ao segmento de pessoas”, afirmou.

Hollanda apresentou o futuro presidente do Conse-
lho Consultivo do CVG-RJ, Olívio Américo, que já co-
mandou o Clube por dois mandatos consecutivos. Olí-
vio agradeceu aos sócios e às beneméritas, declarando 
que “sem eles, nada seria feito, não haveria razão para 
a existência do CVG-RJ”. Olívio, que também é pre-
sidente da Aconseg-RJ, elogiou a primeira gestão de 
Marcello Hollanda no comando do CVG-RJ, enfatizan-
do que “ele trouxe gente nova, agregou conhecimento 
para os profissionais do mercado”.

O diretor social do CVG-RJ, Isaque Farizel, apresen-
tou também o futuro secretário do Conselho Consultivo, 
Enio Miraglia D’Silveira, que também já foi presidente da 

“Estamos num casarão 
histórico, vivendo um 
momento histórico, junto 
com personalidades que 
fizeram e fazem a história 
do CVG e do seguro de 
pessoas.”

Antônio Santa Catarina
Presidente do cVG-es
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entidade por dois mandatos consecutivos.
O presidente do CVG-ES, Antônio Santa Catarina, 

elogiou o evento e a trajetória do CVG fluminense. 
“Estamos num casarão histórico, vivendo um momen-
to histórico, junto com personalidades que fizeram e 
fazem a história do CVG e do seguro de pessoas. De-
vemos muito a estas pessoas que aqui estão pelo tra-
balho, dedicação na divulgação e fortalecimento do 
segmento no Brasil”.

Marília Ehl Barbosa, superintendente executiva da 
Aliança para a Saúde Populacional (ASAP), revelou 
que “a comemoração demonstrou o quanto o traba-
lho do CVG é fundamental para as empresas, e como 
é necessário manter viva a história da Instituição com 
a proximidade dos fundadores e daqueles que dedi-
caram parcela substancial das suas vidas ao sucesso 

da organização. À diretoria atual, todo o mérito pela 
capacidade de agregar pessoas ao projeto do CVG e 
ao tema, que deve pautar os encontros estratégicos 
de qualquer empresa fluminense. Parabéns pelos 49 
anos”, finalizou.

Várias personalidades do setor prestigiaram o even-
to, entre as quais se destacam: Eli Bezerra, presidente 
da Aruana Seguros; Neival Freitas, diretor-executivo 
da FenSeg, Maria Helena Monteiro e Mario Pinto, di-
retores da Escola Nacional de Seguros; Laerte Tavares 
Lacerda, diretor da Capemisa; Daniel Protásio, dire-
tor da Mapfre Seguros; Denise Carvalho, diretora da 
MetLife; Alfeo Marchi, diretor comercial da Zurich; 
André Oliveira, diretor da Chubb; Danilo de Souza 
Sobreira, ex-presidente do CVG-RJ, entre muitas ou-
tras personalidades, associados e beneméritas.

“Quem trabalha com 
promoção de vendas, 
deve prestar atenção 
ao segmento de 
pessoas.”

Minas Mardirossian
sócio-diretor da confiance 
consultoria e fundador do cVG-rJ
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Três mandatos no Clube 
Vida em Grupo do Rio 
de Janeiro (CVG-RJ), dois 

mandatos consecutivos como 
presidente, de 2005-2007 e 2007-
2009 e, o mais recente, como 
presidente do Conselho Con-
sultivo na primeira gestão de 
Marcello Hollanda (até junho 
de 2015), deram subsídios para 
que Octávio Perissé pudesse fa-
zer um balanço positivo e asser-
tivo dos 49 anos do Clube.

Em sua análise, o executi-
vo destacou que o Clube deu 
um salto bastante significativo 
ao abraçar causas importantes 
para a categoria nos últimos 10, 
15 anos. Para Perissé, a institui-
ção conquistou ainda mais cre-
dibilidade e representatividade 
no mercado segurador, esteve 
presente e participou de pro-
cessos e mobilizações importan-
tes para a categoria como, por 
exemplo, a conquista do Super 
Simples.

“Nesses 49 anos de CVG-RJ 
que, aliás, parabenizo o Clube 
pela data, ressalto que a enti-
dade sempre esteve à frente 
das grandes lutas pela cate-
goria e procurou conduzir sua 
política de forma democrática 
e plural, sempre envolvendo 
os diversos atores do setorem 
toda trajetória e existência”, 
pontuou Perissé.

Segundo o executivo, que 
hoje coordena a GNCON, braço 

do Grupo Negrini na área de 
seguros, o CVG-RJ sempre pau-
tou suas ações em prol do for-
talecimento do setor, apostando 
bastante no crescimento do se-
guro de pessoas. Com grande 
potencial de incremento, o seg-
mento concentra as atenções 
dos agentes do mercado e dos 
órgãos reguladores, interessa-
dos em propiciar o desenvol-
vimento de novos produtos e a 
profissionalização do setor.

“Por trás disso está o CVG-
-RJ que, por meio de palestras, 
eventos e cursos, está sempre 
estimulando a troca de conhe-
cimento e aprendizado entre 
os profissionais, as empresas 
e as instituições reguladoras, 
criando oportunidades de trei-
nar a mão de obra do setor em 
novos conceitos e produtos, a 
custos acessíveis e com quali-
dade”, sustentou.

Outra importante missão 
do Clube, estimulada em vá-
rias gestões, de acordo com o 
ex-presidente do Conselho, é 
a participação ativa em comis-
sões técnicas, fóruns e debates. 
Perissé acredita que reunir se-
guradoras, corretores e consu-
midores para debater temas de 
interesse é um direito de todos, 
e a iniciativa tem como objetivo 
principal melhorar a compreen-
são das operações do seguro e 
estreitar os laços entre os diver-
sos atores envolvidos.

Ex-presidente do Conselho 
Consultivo deixa legado

Octávio Perissé acredita que entidade liderou 
mobilizações em defesa de causas relevantes para a categoria

“A entidade sempre 
esteve à frente das 
grandes lutas pela 

categoria e procurou 
conduzir sua política 
de forma democrática 

e plural”.

Octávio Perissé
ex-Presidente do conselHo consultiVo 
(Gestão Marcello Hollanda – 2013-2015)
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Em tempos de rede social e relações virtuais, a tur-
ma de veteranos da SulAmérica Seguros prefere 
os encontros pessoais e mantém, desde 2010, um 

grupo ativo de atuais e ex-colaboradores da seguradora.
“Nosso próximo evento já está lotado. Temos 50 

confirmações e já avisei: quem não puder compare-
cer, envie um e-mail informando, de modo que eu 
possa inserir outro participante nessa lista”, conta o 
ex-colaborador, Oscar Formichella, criador e respon-
sável pela organização do “Almoço dos Veteranos”, 
que hoje já conta com 65 participantes.

A brincadeira começou em março de 2010, quan-
do Formichella ouviu de um de seus ex-diretores na 
companhia que estava com muitas saudades da equi-
pe que ele havia liderado na sucursal Rio de Janeiro 
e sugeriu que eles reunissem todos para um almoço 
de confraternização. Sugestão aceita, Formichella fi-
cou com a incumbência de descobrir e manter contato 
com aqueles que estavam fora da SulAmérica e com 
quem ainda lá trabalhava.

O primeiro almoço, conforme relembra o executi-

vo, aconteceu no restaurante Guanabara, hoje Wind-
sor, numa sexta-feira, dia da tradicional feijoada do 
hotel. “Para minha surpresa, todos compareceram, 
muito alegres, felizes, mas saudosos. Muitas histó-
rias, casos e piadas rechearam o encontro”, revelou, 
emocionado, Formichella, que trabalhou na empresa 
por 24 anos. Hoje, já aposentado, o executivo trabalha 
como consultor em vendas de seguros.

Seu também colega de empresa e atualmente só-
cio-diretor da Confiance Consultoria, Minas Mar-
dirossian, foi um dos primeiros a aderir ao grupo, 
que “reunia não mais do que 10 companheiros. Os 
efeitos dos encontros foram, de tal ordem prazero-
sos, que hoje vemos movimentos bem maiores, mais 
numerosos, tendo como ponto comum as amizades 
de longos anos, as lembranças de um forte apren-
dizado e de momentos desafiantes vividos em di-
versas oportunidades”, sintetiza, acrescentando:                                                                                                                         
“Atuar na SulAmérica, uma organização de porte, 
mas ainda familiar, e completando 120 anos, tem alto 
valor e importância perante os clientes e segurados”.

SESSÃO NOSTALGIA
SulAmérica 
incentiva 
encontros 
entre 
colaboradores 
ainda na 
ativa e já 
aposentados. 
Próximo 
“Almoço dos 
Veteranos” 
está marcado 
para 4 de 
setembro

Último encontro do grupo, realizado no Hotel Windsor, no Centro

“Muitas histórias, 
casos e piadas 
rechearam 
o encontro, 
terminando com o 
compromisso de 
realizarmos outro.”

Oscar Formichella
consultor eM Vendas de 
seGuros

“Atuar na 
SulAmérica tem alto 
valor e importância 
perante aos clientes 
e segurados”.

Minas Mardirossian
sócio-diretor da confiance 
consultoria

Um dos primeiros encontros do grupo no México Grill

No restaurante DemiGlace, na Lapa
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Homenagem
A Diretoria Executiva e 
o Conselho Consultivo 
do CVG-RJ se reuniram 
no restaurante Giuseppe, 
centro do Rio, em junho, 
para homenagear seu 
sócio-fundador, Neval 
Menzione, que completou 
80 anos de idade na data.

Nova diretoria
A Diretora Executiva do CVG-RJ foi 
reconduzida para mais um mandato, até 
2017. A nova gestão é composta por: Marcello 
Hollanda, presidente, Carlos Ivo Gonçalves, 
vice-presidente, Isaque Farizel, diretor 
social, Wellington Costa, diretor tesoureiro, e 
Sérgio Ricardo de Magalhães Souza, diretor 
de seguros.  Eles estão na foto acima e da 
esquerda para direita: Isaque Farizel, Marcello 
Hollanda, Carlos Ivo Gonçalves, Wellington 
Costa, Gilberto Villela (2o tesoureiro) e Sérgio 
Ricardo Souza.

PAINELPAINEL PAINELPAINEL
Dalvino Santino

No dia da eleição, 
o Conselheiro 
Aurélio Rodrigues 
homenageia 
o presidente 
Marcello Hollanda 
com um distintivo 
de Conselheiro. 
O presidente 
passa a ser o mais 
novo membro do 
Conselho do 
CVG-RJ
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Parceria com corretores
O presidente do CVG-RJ, Marcello Hollanda, prestigiou o 
evento do Clube dos Corretores de Seguros-RJ (CCS-RJ) em 
homenagem ao presidente da Fenacor, Armando Vergilio, 
no Rio de Janeiro. Na foto, da esquerda para direita: Jayme 
Torres (presidente CCS-RJ); Amilcar Vianna (diretor 
CCS-RJ); Armando Vergilio (presidente Fenacor); Marcello 
Hollanda (presidente CVG-RJ) e Luiz Mario Rutowitsch 
(diretor CCS-RJ).

Visita ilustre
O presidente da MetLife Brasil, Raphael de 
Carvalho, acompanhado por parte de sua 
equipe composta por Denise Thomas, diretora 
comercial, Alessandra Castelano, gerente 
regional e Alejandro Widder, diretor atuarial e 
de underwriting, visitou a sede do CVG-RJ. O 
presidente da entidade, Marcello Hollanda, fez 
as honras da casa e recebeu a comitiva. “É uma 
honra para a nossa entidade receber visitantes de 
uma seguradora tão importante como a MetLife, 
nossa benemérita”, destacou.

Yasuda Marítima
O café da manhã da diretoria do CVG-RJ com Fernando 
Grossi, diretor RJ/ES/NO/NE e Alexandre Henry, gerente-
RJ da Filial Barra, da Yasuda Marítima Seguros foi no 
Restaurante Leiteria Mineira. Em pauta, a programação 
técnica do CVG-RJ e a lembrança de cursos realizados pelo 
diretor Fernando Grossi no CVG-RJ.

Chubb Seguros
Jacqueline Sorensen, gerente de seguros de pessoas da Chubb Seguros, fi lial Rio de Janeiro, fez palestra sobre 
legislação, comunicação e diferenças nos produtos de seguros de pessoas da empresa, na sede do CVG-RJ. 

PAINELPAINEL PAINEL
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Em aposta em um mercado embrionário e pouco ex-
plorado no país, a Swiss Re inicia um novo negócio 
que propiciará mais tranquilidade e proteção ao be-

neficiário, seja quando este enfrenta uma doença grave ou 
em casos de falecimento. Em entrevista à Revista CVG-RJ, 
a CEO da operação no Brasil, Margo Black, falou também 
sobre o momento econômico e reforçou que, se a crise se 
alongar mais, afetará todo o mercado.

– O que é um seguro de Vida? E um seguro de Doen-
ças Graves? Quais são as vantagens e desvantagens em 
se contratar esses produtos?

Margo Black: O seguro de Vida indeniza os benefici-
ários indicados na apólice no caso da morte do segurado 
garantindo, assim, a proteção financeira dos seus familia-
res e/ou dependentes no caso de sua falta. Já o seguro de 
Doenças Graves tem como característica principal indeni-
zar o próprio segurado ainda em vida, caso ele seja afeta-
do por algumas doenças graves listadas na apólice. Como 
exemplo, podemos destacar os vários tipos de câncer, 
acidente vascular cerebral (AVC), infarto do miocárdio, 
dentre outras. São produtos com objetivos bem diferentes, 
mas complementares. O ideal sempre é ter os dois.

 
– Depois da abertura do mercado, em 2007, como se 

verifica o segmento no Brasil? Comente um pouco sobre 
os números do mercado ressegurador no segmento de 
Vida e Previdência.

MB: O mercado de resseguro de Vida e Previdência no 
Brasil é muito pequeno, quando comparado ao resseguro 
de “Ramos Elementares”. Isto ocorre porque as empresas 
que operam no ramo de Vida e Previdência são muito 
grandes e capitalizadas, o que reduz a necessidade de ces-
são dos riscos aos resseguradores. Além disso, a média das 
indenizações brasileiras ainda é muito baixa, num compa-
rativo com outros países.

Observamos que os prêmios de resseguro de Vida e Pre-
vidência não aumentaram muito após a abertura do merca-
do e permanecem estáveis. Os resseguradores basicamente 

participam dos contratos que estão acima da retenção das 
seguradoras e, como as indenizações médias não aumen-
tam e as retenções são altas, existe menor necessidade de 
resseguro. Mas vemos algum crescimento no resseguro de 
Vida especialmente quando algumas companhias cedem os 
riscos na base de Quota-parte. O resseguro de Quota-parte 
é aquele em que a divisão do prêmio e da indenização é 
estabelecida com base em um percentual aplicado sobre 
cada risco. Este resseguro é comumente utilizado nos pro-
dutos que ainda pouco conhecidos pelo mercado, como por 
exemplo, o produto de Doenças Graves.

– Está sendo afetado pela crise econômica?
MB: Ainda não sabemos se o mercado de Vida e Previ-

dência está sendo afetado pela crise econômica, mas acredi-
tamos que se ela for mais longa do que esperamos, as pesso-
as deixarão de poupar para fins de aposentadoria e poderá 
afetar o setor como um todo. Não obstante a isso, existe ain-
da uma lacuna muito grande de proteção no Brasil.

 
– No mercado internacional, o Resseguro está bem 

mais avançado. O que ocorre lá fora que falta aqui? É 
uma legislação mais eficiente, mais investimento?

MB: O mercado internacional considera o ressegurador 
como um parceiro, tomando proveito do seu conhecimen-
to e experiência nos vários países onde opera. Adicional-
mente, as indenizações médias pagas em outros países são 
bem maiores em comparação ao mercado brasileiro, o que 
faz do ressegurador um parceiro importante para o cres-
cimento e estabilidade de uma companhia de seguros. A 
subscrição de seguros de vida lá fora também é um pouco 
mais desenvolvida. Podemos citar, por exemplo, o agra-
vamento do prêmio, ou seja, quando o risco é mais alto, 
cobra-se um prêmio maior de seguro. É algo comum em 
outros países, mas ainda pouco difundido no Brasil.

O resseguro também tem um papel importante na ges-
tão de capital e otimização de recursos das companhias 
de seguros. É uma alternativa bastante flexível e eficiente, 
além de muito utilizada no exterior.

Resseguro de Vida e 
de Doenças Graves: 

MAIS 
SEGURANÇA 
E SAÚDE
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A Amil tem as mais variadas soluções em saúde, com planos sob medida para cada perfil  
de empresa. Com ela, você tem a certeza que sempre vai poder oferecer o plano certo. Quer 
ver seu cliente satisfeito? Escolha Amil.

É chato quando algo não é do tamanho que você precisa.

amil.com.br

4746_2.1 AN REVISTA CVG 21X28.indd   1 7/1/15   5:05 PM
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M as, afinal, o que é o Projeto Ge-
noma Humano (PGH) e para 
que serve? Iniciado em 1990 e 

concluído em 2003, o projeto consistiu 
num esforço internacional para mape-
ar o genoma humano e estudar os dois 
componentes do gene: DNA e RMA. Es-
sas informações celulares poderiam au-
xiliar toda a indústria médica na iden-
tificação de doenças preexistentes, na 
cura de doenças, no prolongamento da 
juventude e até no adiamento da morte.

O vice-presidente do Clube Vida em 
Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) e 
da Solrac Assessoria e Consultoria de 
Seguros, Carlos Ivo Gonçalves, afirma 
que fazer uso do código genético para 
extrair informações de segurados, por 
exemplo, pode ocasionar em uma per-
da de individualidade, discriminação e 
anti-seleção.

“Para quem tem doenças compro-
vadas, em nada muda na avaliação de 
risco hoje utilizada. A polêmica é para 
os assintomáticos, que têm a probabili-
dade, mas que não necessariamente de-
senvolverão a patologia”, explica. 

Com a segunda etapa do PGH con-
cluída, a reprogramação das células de-
feituosas ou danificadas possibilitará a 
melhoria e a simplificação dos métodos 
de diagnóstico terapêutico de doenças 
genéticas. Segundo Carlos Ivo, as con-
sequências são, no entanto, objeto de 
polêmica, pois a utilização destas infor-
mações pelo setor de seguros produzirá 
um aumento da precificação e recusa 
dos riscos, e, por outro lado, a omissão 
da informação pelo proponente pode-
rá incorrer num aumento das despesas 
para seguradores.

“Existe um consenso de que o códi-
go genético não deve ser utilizado como 
base para discriminação e/ou anti-sele-

ção na análise de risco. O ideal seria seu 
uso para uma melhor avaliação, pois o 
resultado dos testes poderia ser nega-
tivo para quem tem a predisposição e, 
se positivo, exigiria outras avaliações. 
Além disso, não há garantias de que a 
doença virá a se desenvolver”, reforça o 
executivo.

 A Constituição Brasileira defende o 
direito à intimidade e à privacidade, 
e o artigo 4º da Declaração Universal 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU), da qual o Brasil também é 
membro, diz: “o genoma humano em 
seu estado natural não deve dar lugar 
a ganhos financeiros.” 

Paulo Marcos Senra Souza, presiden-
te do Conselho da Aliança para Saúde 
Populacional (ASAP), ressalta a possibi-
lidade de a população poder prevenir e 
contornar situações com antecedência, 
além da importância da pesquisa de so-
luções específicas para cada código ge-
nético como sendo um aspecto positivo 
do programa. No entanto, “a desvanta-
gem está no uso da informação genética 
para gerar preconceitos e barreiras em 
todos os sentidos, caso a ética não pre-
valeça”, endossa. 

No aspecto do aumento da longe-
vidade, a gerente de relacionamento 
empresarial na Icatu Seguros, Kely 
Gallego analisa que “haverá uma mu-
dança de mentalidade da sociedade 
que, preocupada com o futuro, vai 
buscar alternativas para viver mais e 
melhor. E, nesse sentido, as pesquisas 
com código genético são importantes 
para as seguradoras.”

A executiva ressalta ainda que, hoje, 
menos de 10% das empresas brasileiras 
oferecem o benefício de Previdência 
e apenas 1% da população vive bem 
como aposentado.

Mercado debate uso 
do código genético

Em debate no mercado de 
seguros, a utilização do 
código genético para fins 
de pesquisa e análise por 
parte das seguradoras 
tem levantado uma 
série de questões. 
De fato, especialistas 
afirmam que o acesso 
às especificidades dos 
genes pode resultar em 
mudanças significativas 
na análise de risco das 
empresas.

Carlos Ivo 
Gonçalves, 
do CVG-RJ 
e Solrac
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Artigo | Samy Hazan*

PRODUTOS DO FUTURO

O seguro de doenças graves 
foi criado com base na 
premissa de que a maioria 
dos brasileiros não possui 
os recursos financeiros 
para sobreviver sem renda 
durante meses (ou anos) 
após o aparecimento da 
doença (muitas famílias 
esgotam tudo ou grande 
parte do que pouparam por 
causa de uma doença grave). 

Ao mesmo tempo, a probabilidade de so-
breviver a uma doença grave está au-
mentando. Já é fato que o número de 

pessoas que sobrevivem a uma doença grave é 
maior do que as que morrem imediatamente por 
causa da doença. No início do século XX, as ta-
xas de incidência e de mortalidade relacionadas 
a problemas de saúde sérios eram bastante pa-
recidas. Por exemplo, se alguém tivesse câncer, 
provavelmente morreria dessa enfermidade. 

Entretanto, no século XXI, devido ao au-
mento dos exames periódicos e melhores tra-
tamentos, a taxa de incidência (ocorrência) de 
diversos tipos de câncer está aumentando, por-
que a doença é descoberta num estágio inicial. 
A mortalidade, contudo, tem caído, porque os 
tratamentos mais avançados prolongam a vida.

Como vender um Seguro de Doenças Graves?

Bem, agora que você está convencido da 
necessidade do seguro, como convencer seus 
clientes e clientes potenciais? É simples. Deixe 
que eles convençam a si próprios. 

Faça uma pergunta! A forma mais fácil de 
fazer seu cliente concordar com a necessidade 
do produto é perguntar se ele conhece alguém 
que já teve enfarte, câncer ou derrame, e so-
breviveu. Todo mundo conhece alguém que 
passou por isso. Pergunte em seguida como 
ficou a vida dessa pessoa nos primeiros dois 
anos depois de “sobreviver”. 

É provável que você escute coisas como: “A 
coisa ficou tão séria que tiveram que empres-
tar dinheiro para pagar as dívidas ou teriam 
que vender a casa!”  

 Câncer: inimigo número um
Câncer é a principal causa dos sinistros re-

clamados, sendo o infarto agudo do miocárdio 
e o derrame as outras causas mais importantes.

 A mudança no mercado de trabalho tam-
bém poderá causar um impacto negativo so-
bre a saúde das mulheres. O número crescente 
de mulheres que trabalham está criando no-
vos problemas para elas, tais como o aumento 
do stress. Os analistas do setor preveem que 
as taxas de incidência de câncer se tornarão 
equivalentes para ambos os sexos. As doenças 
cardíacas também aumentaram entre as mu-
lheres.

 O seguro de doenças graves é adequado 
para um grande número de mercados. Pesqui-
sas indicam que este seguro interessa a jovens, 
casados ou solteiros – todas as pessoas que 
ainda não desenvolveram uma doença grave. 

A necessidade de ter um 
Seguro de Doenças Graves
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Samy Hazan 
(Yasuda Marítima)

Na verdade, pode-se encontrar um argumento 
para vender Doenças Graves para todas as fai-
xas de renda, profissões e para cobrir diversas 
relações comerciais.

Em resumo, os produtos de doenças graves 
estão em constante evolução, com coberturas 
mais abrangentes, mais tipos de planos, varia-
ções de taxa e outras opções. Hoje, o consu-
midor pode escolher uma apólice de doenças 
graves básica, que cobre as principais doenças 
graves previstas, ou uma apólice mais sofis-
ticada voltada para atender necessidades e 
desejos específicos. O consumidor será o pa-

trocinador desta nova revolução de Doenças 
Graves e o corretor terá acesso a novas fontes 
de renda. Ainda é preciso educar bastante os 
consumidores. Finalmente, assim como ocorre 
com os outros produtos de seguro de vida ou 
em vida, o seguro de doenças graves será ven-
dido, não comprado.

*Samy Hazan - é diretor de Vida da Yasuda 
Marítima Seguros. Formado em Administração 
de Empresas pela FGV, Professor dos cursos de 
MBA em Seguros da Funenseg. Foi consultor da 
LIMRA INTERNATIONAL e representante no Brasil 
da Million Dollar Round Table (MDRT).
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Esta é uma linda e real história!
E ela envolve a mim e a vocês...!
Uma ideia, que atingiu a glória,
inspirada em 1966 neste mês...!
 
Mês de junho no dia 28 de 1966...!
19 profissionais do ramo, em ação,
nos Seguros de Vida, saibam vocês,
fundaram o CVG com certa intenção.
 
A intenção de uma recíproca integração
profissional, social e comportamental...!
Tinham, apenas, o amor pela profissão
e o desejo de um relacionamento informal!
 
E essa semente gerou uma árvore majestosa,
num canteiro desta cidade do Rio de Janeiro,
atingindo 49 anos de existência prestimosa
de repercussão em todo território brasileiro...!
 
Parabéns aos Fundadores do CVG e as suas
Diretorias ao longo dos seus 49 anos!!!
 
Aurelio Rodrigues

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 CVG-RJ para 

prestigiar aqueles 

que contribuem com 

a nossa instituição e 

também se destacam 

na arte da escrita.

CLUBE VIDA EM GRUPO49 anos
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Realizações 2015:

03.03 – Café da manhã com palestra: “Preexistência nos seguros de pessoas”; com Daniel 
Schmitt.
16.03 – Encontro na sede do CVG-RJ com presidente do CVG-ES, Antonio Santa Catarina.
29.04 – Visita do presidente da MetLife, Raphael de Carvalho, e equipe: Denise Thomas, 
diretora comercial, Alessandra Castelano, gerente regional, e Alejandro Widder, diretor atuarial, 
à sede do CVG-RJ.
14.05 – Almoço no Windsor Guanabara Hotel, em homenagem às entidades do mercado 
segurador pelo “Dia Continental do Seguro”.
21.05 – Jantar Dia das Mães no restaurante João de Barro, no centro do Rio de Janeiro.
23.06 – Almoço no restaurante Giuseppe, em homenagem aos 80 anos do sócio-fundador 
Neval Menzione.
29.06 – Missa em Ação de Graças pelo aniversário de 49 anos do CVG-RJ na Igreja Nossa 
Senhora Mãe dos Homens, seguido de almoço no restaurante Cais do Oriente, no centro do 
Rio de Janeiro.
23.07 – Café da manhã e palestra sobre “Legislação, Comunicação e 
diferenciais nos produtos de seguros de pessoas da Chubb Seguros”, 
com Jaqueline Sorensen.

Participações 2015:

06.03 – Almoço comemorativo pelo Dia Internacional da Mulher 
(Sincor-RJ e Associação Comercial do Rio de Janeiro).
25.03 – Evento da Chubb do Brasil Seguros – Tradição / 
Competência e Inovação. 
26.03 – Coquetel Previsul Seguradora, no restaurante Cais 
Gourmet.
09.04 – Fórum ASAP Internacional de Gestão de Saúde 2015, 
em São Paulo.
14 e 15.04 – 4º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro, no 
Hotel Sofitel, no Rio de Janeiro.
28.04 – Almoço mensal do Clube dos Corretores do Rio de 
Janeiro, no restaurante Aspargus, no Rio de Janeiro.
01.05 – Almoço em comemoração ao Dia do Trabalhador, 
na sede do Clube Esportivo e Recreativo dos Securitários, 
no Rio de Janeiro.
07.05 – 1º Curso SEG NEWS de Resseguro de Seguro de 
Pessoas e Cobertura de Doenças Graves, em São Paulo;
14.05 – Almoço mensal do Clube dos Corretores do Rio de 
Janeiro, no restaurante Aspargus;
18 a 20.05 – 14º Fórum Internacional de Administração, no 
Vivo Rio/MAM;
30.06 – Almoço mensal do Clube dos Corretores do Rio de 
Janeiro, no restaurante Aspargus. Homenagem a Armando 
Vergilio, da Fenacor;
02.07 – Café da Manhã da Yasuda Marítima no hotel 
Windsor Guanabara, em lançamento da campanha 
“Vida#selfiedoscampeões”; 
21.07 – Café da Manhã Yasuda Marítima e CVG-RJ no restaurante 
Leiteria Mineira: presidente Marcello Hollanda, vice-presidente 
Carlos Ivo, Fernando Grossi, diretor da Yasuda Marítima Rio de 
Janeiro / Espírito Santo / Norte / Nordeste, e Alexandre Henry, 
gerente da filial Barra da Yasuda Marítima.AG
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A diretoria CVG-RJ tem promovido eventos técnicos e sociais de grande relevância para 
associados e profissionais do mercado. A representação da diretoria em eventos de destaque 
do setor tem possibilitado retornos importantes em termos de intercâmbio de conhecimento e 
entre entidades do setor, além do desenvolvimento da programação do Clube. 
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“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

w



A UniverSeg foi criada para ajudar os profissionais de seguros a enfrentar um 
mercado cada vez mais exigente, oferecendo cursos on-line e presenciais nas 
áreas financeira, de gestão, vendas, produtos e comunicacão. Hoje, com mais de 
uma década de sucesso, celebramos a participação de mais de 600 mil Corretores 
e reafirmamos o nosso compromisso com você. Para continuar capacitando-se 
no mercado, conte com a gente. Acesse universeg.com.br e saiba mais.
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SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 727 9966

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 701 2708

Ouvidoria: 0800 701 7000

bradescoseguros.com.br

@BradescoSeguros

facebook.com/BradescoSeguros






