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Editorial

Ao cortar a fita que inaugura as edições da Revista do 
CVG-RJ em 2016, iniciamos o registro de uma intensa 

programação que homenageia o aniversário de 50 anos da en-
tidade. Neste primeiro trimestre, tivemos a honra de receber 
a diretora de ensino técnico da Escola Nacional de Seguros, 
Maria Helena Monteiro, em um enriquecedor evento voltado 
às mulheres do mercado de seguros. Oferecemos um curso de 
Fiança Locatícia e Garantia de Aluguel, primeiro dos muitos 
que estão por vir e reforçarão ainda mais o papel de estimu-
lador da capacitação profissional desempenhado pelo Clube.

Também já iniciamos a agenda de Cafés Empresariais, que 
vieram no ano passado para fortalecer a parceria entre corre-
tores e seguradoras, além de garantir a constante atualização 
dos primeiros sobre os produtos, serviços e regras do setor. 
Conquistamos a parceria de duas novas empresas beneméri-
tas, o PASI e a Nobre Seguradora, que enxergaram o potencial 
do CVG-RJ para difundir conhecimento no estado, juntando-
-se às outras 24 companhias que tornam todas as nossas ações 
possíveis. 

Não há como negar que este ano chegou com o pé direito. 
Nesta edição, apresentamos a logo cinquentenária do Clube 
e ainda as expectativas das principais entidades do merca-
do segurador, montando um panorama completo do que de-
vemos esperar para os próximos meses, principalmente nos 
segmentos de vida, saúde e previdência. O que posso adian-
tar é que a diretoria não mede e não medirá esforços para tor-
nar esse momento especial não só para todos aqueles que se 
relacionam de alguma forma com o CVG-RJ, mas para todo o 
setor no estado fluminense. 

Marcello Hollanda
Presidente do CVG-rJ

Coordenação editorial: VTN Comunicação Ltda.
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Telefax: (21) 2215-6074; Celular: 99966-3089
e-mail: contato@vtncomunicacao.com.br
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Coordenação editorial: Vania Absalão

Diagramação: Sylvio Marinho
Fotografia: Dalvino Santino e divulgação das seguradoras

Impressão: WalPrint
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O novo presidente, 
premiado como 
Profissional de Seguro 

Saúde no último Destaques 
do Ano do CVG-RJ, tomou 
posse em 25 de fevereiro, 
durante o 21º Encontro de 
Líderes do Mercado Segurador, 
na Bahia. Ele aponta como 
principais objetivos à frente da 
CNseg garantir a estabilidade 
regulatória e o aperfeiçoamento 
da comunicação com foco na 
educação em seguros, além 
de apostar nos segmentos de 
previdência e saúde suplementar 
para incrementar o crescimento 
do setor em 2016.

CVG-RJ: Em 2015, a crise eco-
nômica afetou os números do mer-
cado segurador, ainda que o setor 
tenha alcançado um desempenho 
superior aos demais. Quais são as 
projeções do mercado para este 
ano? Algum segmento deve se des-
tacar?

Marcio Coriolano: Mesmo em 
um cenário de crise, o setor de segu-
ros tem demonstrado, ao longo dos 
anos, grande resiliência aos ciclos 
econômicos, mantendo uma trajetó-
ria de crescimento consistente. Vive-
mos um momento desafiador, mas, 
ainda assim, para 2016, projetamos 
um crescimento nominal da ordem 
de 9% a 10%. Os planos de acumula-
ção (PGBL e VGBL) devem auxiliar 
o crescimento do setor este ano, com 
uma projeção de entre 10% e 12%, 
seguidos pela saúde suplementar, 
que deverá registrar um incremento 
de 10% a 11%. Os seguros de auto-
móveis podem observar recupera-
ção, principalmente caso seja apro-
vado o produto de seguro popular 
de automóveis. Perspectivas positi-
vas também devem alcançar o segu-
ro rural e os seguros de garantias. 

Como o senhor avalia a atuação 
do corretor de seguros na venda 
dos produtos e no contato direto 
com o consumidor? Há algo a ser 
aprimorado?

Continuaremos contando com 
a fundamental e sempre constante 
parceria dos corretores de seguros, 
valorosa categoria que faz a ponte 
indispensável de ligação entre as 
empresas seguradoras e o consu-
midor. É importante ressaltar que 
a atual conjuntura pela qual o país 
está passando deixa o consumidor 
muito fragilizado, em função da di-
minuição de sua renda que o obriga 
a exercer escolhas difíceis, com re-
cursos limitados. É nesta hora que a 
presença do corretor torna-se ainda 
mais importante. 

Quais serão os principais desa-
fios à frente da CNseg? Daqui em 
diante, qual será o papel da entida-
de?

Nos próximo triênio, a CNseg de-
verá trabalhar com cinco requisitos 
para uma nova jornada do mercado 
segurador: a estabilidade regulató-
ria, a regulação contracíclica, a re-
dução dos custos de observância, a 
ampliação dos canais de acesso ao 
consumidor e o aperfeiçoamento 

Marcio Coriolano pautará na 
máxima transparência sua 
gestão à frente da CNseg

Com diretoria renovada no início deste ano, 
a Confederação Nacional das Empresas 
de Seguros Gerais, Previdência e Vida, 
Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) 
contará, nos próximos três anos, com o 
comando de Marcio Coriolano, até então 
presidente da FenaSaúde.  Em entrevista 
ao CVG-RJ, o também presidente da 

Bradesco Saúde e da Mediservice 
afirma que ampliará representação 

da Confederação em 
Brasília.

Entrevista | Marcio Coriolano
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Novo presidente da CNseg

da comunicação com foco na edu-
cação em seguros. A Confederação 
caminhará sempre em direção ao 
fortalecimento do modelo de repre-
sentação institucional do mercado, 
por meio das quatro federações in-
tegrantes: a FenSeg, a FenaPrevi, a 
FenaSaúde e a FenaCap. A interlo-
cução permanente com os Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário é 
uma das prioridades. Para tanto, já 
reestruturamos e vamos ampliar a 
nossa representação em Brasília.

Na sua opinião, quais são os pi-
lares para uma gestão eficiente? 

Diante desse novo desafio, recor-
ro a um duplo conceito adotado por 
pessoas prudentes quando assumem 
uma nova missão:  consolidar o má-
ximo o passado e avançar na direção 
do que o futuro apresenta como pos-
sível. Eu me considero herdeiro de 
uma tradição de líderes e ações que 
fizeram da CNseg um paradigma 
de entidade associativa realizadora, 
sempre atuando em prol das melho-
res expectativas  de seguros, previ-
dência privada e vida, saúde suple-

mentar e capitalização. Como traço 
de perfil pessoal, acredito muito nos 
modelos de governança empresarial, 
ancorado em comitês gestores. Trata-
-se de imprimir máxima transpa-
rência às atividades da CNseg e de 
propiciar decisões colegiadas. Esse 
modelo de gestão será consolidado 
ainda neste ano de 2016.

Como a comunicação pode ajudar 
no processo de gestão, divulgação de 
serviços, produtos e imagem do mer-
cado? O Sr. pretende usar esta ferra-
menta para um melhor conhecimento 
da atividade seguradora, considerada 
complexa e de difícil compreensão 
pelo consumidor?

Priorizaremos a comunicação, 
com foco na educação em seguros, 
ampliando os canais de diálogo 
com a sociedade. Realizamos vá-
rias pesquisas e identificamos que o 
setor tem um bom som, mas a sua 
imagem não é adequada. Sabemos 
que os nossos produtos não são ba-
ratos, por mais que nos esforcemos, 
pois eles têm um grau de proteção 
bastante alto. Entre outras frentes 

de trabalho, destaco que a CNseg 
já tem atuado de forma mais ativa 
no relacionamento com importantes 
órgãos de defesa do consumidor, 
especialmente a Secretaria Nacio-
nal de Defesa do Consumidor (Se-
nacon), com o intuito de mostrar à 
população a importância do papel 
desempenhado pelo setor em rela-
ção à proteção e segurança. 

Quais as perspectivas do Segu-
ro Auto, tendo em vista a queda de 
vendas de veículos, altos índices 
de roubo e furto e crise econômica? 
O seguro popular pode devolver o 
equilíbrio à carteira?

O seguro Auto Popular é um 
pleito antigo do mercado segurador 
e deverá trazer um novo fôlego para 
a carteira de automóvel, já que, hoje, 
cerca de 30 milhões de veículos com 
mais de cinco anos de uso circulam 
pelo Brasil sem seguro. Sem dúvi-
das, o novo produto é fundamental 
para ampliar a penetração do segu-
ro de automóvel no país. Temos a 
expectativa de que ele seja inserido 
no mercado o mais breve possível. 

EDUCAÇÃO 
EM SEGUROS

mira na
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CVG-RJ apresenta logomarca de 50 anos 

Após uma democrática votação entre os integrantes da diretoria do CVG-RJ, foi 
eleita a logo comemorativa dos 50 anos do Clube. Esse foi apenas o primeiro 

passo dos preparativos para a grande festa que acontecerá em junho deste ano. 
O encontro, que será no dia 28, marcará o reconhecimento à meia década de 
contribuições da entidade para o desenvolvimento do mercado de seguros.

Mas nem só de comemorações viverá 2016. Com programação especial, o 
CVG-RJ aproveita o ano de seu cinquentenário para intensificar a realização de 
cursos, palestras e workshops e estreitar relações com os principais executivos 

do mercado, fazendo-se cada vez mais presente e significativo na vida de 
seus parceiros e associados. Nesta edição, todas as reportagens especiais de 

aniversário serão sinalizadas com a nova logo.
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Quem relatou os acontecimentos 
foi o vice presidente do Clube 
Vida em Grupo do Rio de Janei-

ro (CVG-RJ), Carlos Ivo, durante almo-
ço da entidade em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, realizado no 
último dia 8 de março. “Somente em 
1910, durante uma conferência na Di-
namarca, ficou decidido que 8 de março 
seria o Dia Internacional da Mulher, em 
memória às operárias que morreram na 
fábrica. Já no ano de 1975, por meio de 
um decreto, a data foi oficializada pela 
ONU”, explica. Desde então, o dia se 
tornou símbolo da luta feminina contra 
a desigualdade de gênero.

Mulheres reunidas no 
almoço de Dia Internacional 

da Mulher do CVG-RJ

Nem tudo são flores na história das mulheres. Desde o final do século 
XIX, após a Revolução Industrial na Europa e nos Estados Unidos, 
operárias das fábricas já manifestavam, por meio de protestos, 
seu descontentamento com as condições de trabalho oferecidas. 
Enfrentando jornadas de cerca de 16 horas diárias e recebendo até 
um terço do salário dos homens, trabalhadoras de uma indústria 
têxtil de Nova York realizaram, em 1857, uma grande greve. A 
manifestação entrou para 
a história pela maneira 
como foi respondida: 
com fogo. Naquele 
dia, aproximadamente 
130 tecelãs morreram 
carbonizadas em um 
incêndio provocado pelos 
donos da fábrica.

MULHERES 
SEGURAS DO SEGURO

Continua na próxima página
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Quase 160 anos depois da repres-
são violenta às trabalhadoras norte-
americanas, entretanto, as mulheres 
ainda ganham 30% menos que os ho-
mens no Brasil. A diretora de ensino 
técnico da Escola Nacional de Segu-
ros, Maria Helena Monteiro, pales-
trante do evento, expôs esses e outros 
dados aos convidados do almoço. 
Abordando o tema “Autoconfiança e 
convicção para agir”, a executiva ex-
plicou como a criação das mulheres 
afeta sua autoconfiança, e deu dicas 
de como vencer a insegurança.  “Há 
uma pressão social muito grande, 
desde que as meninas nascem, para 
que elas aprendam a agradar aos ou-
tros, não façam muito barulho, não 
chamem muita atenção. Essas críticas 
são veladas e transmitidas o tempo 
todo às mulheres”, afirmou.

Os impactos afetam não só a vida 
pessoal da mulher, mas também a 
profissional. “Nossos talentos nunca 
serão recompensados nem reconhe-
cidos se estivermos sempre preocu-
padas em não incomodar ninguém. A 
capacidade sozinha não basta: quem 
não quer ser visto, quem é tímido 
em suas colocações, não consegue se 
destacar dentro das empresas”, aler-
tou Maria Helena. Mas, como mudar 
este cenário? Para a diretora, o papel 
de tornar o mundo menos machista 
é das próprias mulheres. “Quando 
alguém duvidar de suas ideias, per-
guntando: ‘tem certeza?’, responda: 
tenho!”, incentivou. 

Ela também apontou alguns pas-
sos importantes para desenvolver a 
autoconfiança e alcançar a autoefi-
cácia, conceito que define como “o 
sentimento de que somos compe-
tentes em alguma tarefa ou assunto 
específicos”. O primeiro deles é sair 
da zona de conforto: “Se quisermos 
aprender a nadar, precisamos pular 
na água”, comparou a palestrante. É 
preciso ainda trabalhar a motivação, 
investir em formação contínua, cons-
truir uma rede de relacionamentos, 

reconhecer e interpretar problemas 
com rapidez e acreditar na própria 
intuição. Com as dicas, Maria He-
lena busca ajudar as mulheres a 
repensarem suas atitudes e, princi-
palmente, sua visão de si mesmas. 
“Já escutei mulheres bem sucedidas 
afirmando que tiveram sorte. A sorte 
ajuda, é claro, mas o principal foi a 
competência que elas tiveram para 
chegar até ali”, ressaltou.

Com mais de 40 anos de experi-
ência na área de recursos humanos, 
a executiva enumerou uma série de 
comentários autodepreciativos que já 
escutou de mulheres durante aconse-
lhamentos de carreira: “Tenho medo 
de ser chata se insistir muito”, “Re-
cebi uma crítica e nunca conseguir 
me recuperar do baque” e “Se eu for 
bem sucedida, será que vão gostar 
de mim?” são exemplos que deixam 
claro: grande parte da insegurança 
feminina tem origem no aprendizado 
de que devem se preocupar mais com 
os outros que consigo mesmas. “É a 
questão da menina boazinha. Somos 
muito encaminhadas a esse papel e é 
difícil se livrar dele, mas não é impos-
sível”, afirmou a diretora.

Maria Helena contou seu próprio 
caso para provar que as mulheres 

podem conquistar tudo o que deseja-
rem. “Quando eu era mais nova, mi-
nha maior vontade era ser indepen-
dente financeiramente. Isso, para os 
meus pais, significava que eu nunca 
conseguiria um namorado, o que era 
um problema sério. As mulheres da 
minha geração eram criadas para o 
casamento e para a dependência do 
homem, situação que, felizmente, vem 
mudando. Eu sempre trabalhei e con-
tinuo casada, tenho filhos, não houve 
interferência nenhuma”, relatou. 

O matrimônio, porém, nem sempre 
é tão vantajoso para a mulher como 
fazem parecer. Um estudo realizado 
pela Universidade de Ohio mostrou 
que a probabilidade de as mulheres se 
sentirem sem tempo é 2.2 vezes maior 
para aquelas que são casadas e têm 
filhos que para as solteiras. Nesses ca-
sos, o marido é um “ônus” para a es-
posa. A mesma pesquisa revelou que 
cada hora livre reduz em 8% a possibi-
lidade do homem se sentir estressado, 
enquanto o mesmo não ocorre com as 
mulheres. “Eles chegam em casa e vão 
tomar uma cerveja ou assistir à tele-
visão sem culpa, enquanto elas ficam 
com a responsabilidade de resolver 
sozinhas as questões domésticas”, co-
mentou a palestrante.

Maria Helena Monteiro e Solange Zaquem recebem homenagem de Marcello Hollanda, 
presidente do CVG-RJ, e Leila Nogueira, vice-presidente da Comissão Fiscal do Clube
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Reconhecimento

A ocasião marcou ainda a entrega 
da placa especial de sócia benemérita 
ao Clube PASI de Seguros, que se tor-
nou parceiro do CVG-RJ em dezem-
bro de 2015. Pelo apoio às atividades 
da entidade em prol do desenvolvi-
mento do mercado de seguros de Pes-
soas, a gerente regional do PASI no 
Rio de Janeiro, Andrea Badia, recebeu 
a condecoração em nome do presi-
dente da companhia, Alaor Silva. 

“O PASI tem como missão promover 
a inclusão social nos seguros de Vida e 

é uma companhia que acredita muito 
na entidade CVG como divulgadora 
de seus produtos. Estou há 26 anos no 
mercado e os meus primeiros cursos 
foram feitos no Clube. Fico muito fe-
liz em notar que o evento de hoje está 
muito diferente dos que aconteciam na 
entidade há 10 anos, quando víamos 
uma minoria de mulheres. É uma gra-
ta surpresa! Aproveito para convocar 
a todos e, principalmente, a todas, aos 
próximos eventos do CVG-RJ”, discur-
sou Andrea.

Mulheres 
são maioria 
no mercado 
segurador
O seminário forneceu 
ainda dicas de como 
mudar a criação das 
meninas para que as 
novas gerações de 
mulheres tenham mais 
força para lutar contra a 
desigualdade e conquistar 
cada vez mais espaço no 
mercado de trabalho. No 
setor seguros, elas já são 
maioria: representam 
56,6% dos profissionais 
do segmento. Quando se 
observam estatisticamente 
as posições hierárquicas 
ocupadas e os salários 
recebidos, entretanto, a ala 
feminina ainda tem um 
longo caminho a percorrer. 
É essa a motivação de 
Maria Helena Monteiro, 
uma das pioneiras do 
mercado segurador, para 
realizar, junto à Escola 
Nacional de Seguros, todo 
mês de março, um ciclo 
de palestras voltado às 
mulheres que percorre 
todo o país. “Há cinco 
anos, tenho a missão 
auto imposta de ajudar 
as mulheres de seguros 
a se tornarem donas de 
suas escolhas”, declarou a 
diretora. Ela contou ainda 
que o tema abordado 
durante o evento do 
CVG-RJ inaugurou o ciclo 
deste ano, que precisou de 
três palestrantes diferentes 
por conta do sucesso de 
público.

Após a palestra, Maria Helena Mon-
teiro recebeu uma placa de agradeci-
mento do CVG-RJ, entregue pela dire-
tora da sucursal RJ/ES da SulAmérica, 
Solange Zaquem, e pela vice-presiden-
te da Comissão Fiscal do Clube, Leila 
Nogueira, também da seguradora. As 
demais homenageadas da tarde foram 
Solange Zaquem e Denise Carvalho, 
diretora regional da MetLife. O Clube 
ofereceu ainda uma rosa e chocolates 
a todas as mulheres presentes, que ga-
nharam ainda uma nécessaire da Esco-
la Nacional de Seguros. 

O presidente do Clube, Marcello 

Hollanda, frisou a importância de 
manter a tradição de homenagear 
as mulheres com eventos desse tipo, 
como vem fazendo em sua gestão. 
“A palestra enriquece o conheci-
mento não só das mulheres como 
dos homens, promovendo uma re-
flexão sobre o tema e reconhecen-
do a dupla jornada de trabalho das 
mulheres”, diz. Ele acrescentou que o 
almoço foi parte da programação co-
memorativa dos 50 anos do CVG-RJ, e 
convidou a todos a festejarem o ani-
versário da entidade no próximo dia 
28 de junho.

Andrea Badia, do PASI, fala sobre a parceria entre a companhia e o CVG-RJ

Nova benemérita

Continua na próxima página
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Isabel Silva,  
superintendente financeira da Seguradora 
Líder DPVAT

“O almoço do CVG-RJ foi uma 
ótima oportunidade para reunir 
a ala feminina do mercado de 
seguros, que ainda é bastante 
masculino. A mulher tem 
conquistado cada vez mais 
espaço e vem mostrando sua 
competência, equilibrando as 
relações do setor com a sua 
sensibilidade.”

Denise Carvalho, 
diretora regional da MetLife

Solange Zaquem, 
diretora da sucursal RJ/ES da SulAmérica

“O mercado segurador 
é muito competitivo e, 
como foi dito na palestra, 
a competitividade é uma 
característica marcante nos 
homens. Mas nós, mulheres, 
estamos nos tornando cada 
vez mais ambiciosas, então 
eles que se cuidem. Esse 
assunto me faz recordar 
a mulher inspiradora que 
foi Beatriz Larragoiti, 
fundadora da SulAmérica. 
Ela impressionava pela 
sua simplicidade, força e 
certeza do que queria. Em 
minha primeira passagem 
pela seguradora, era a única 
mulher gerente e houve um 
seminário em que estavam 
presentes 60 homens e eu. 
Com o meu retorno, constato 
que, hoje, a companhia 
centenária chegou aonde 
Beatriz desejava. Atualmente, 
a SulAmérica já representa 
20% do mercado em liderança 
por mulheres.”

“É muito gratificante falar do 
papel da mulher na sociedade 
e no mercado de trabalho. 
A MetLife é uma empresa 
que valoriza as mulheres: eu 
sou diretora regional, temos 
a vice presidente de planos 
de odontológicos e do Canal 
Corretor, Cássia Gil, e o canal 
internacional Employee Benefits 
é liderado por uma mulher: a 
Maria Morris. A seguradora tem 
ainda um Comitê das Mulheres, 
composto por profissionais 
do mundo inteiro, que se 
preocupam com a satisfação 
e o ambiente de trabalho para 
a mulher. No ano passado, 
ganhamos o título de uma 
das melhores empresas para 
mulheres trabalharem. Eu, que 
estou no mercado segurador há 
20 anos, senti certo ‘pré conceito’ 
quando comecei. Existe aquele 
pensamento de que uma mulher 
muito jovem, loirinha, não pode 
ser competente. Com o tempo 
e bastante trabalho, conquistei 
e conquistamos um papel 
essencial nesse setor.”

Fátima Cristina Monteiro,  
fundadora da Flanci Corretora

Já aplico em minha vida tudo o que 
a Maria Helena apontou durante 
a palestra, que foi ótima. Quando 
fundei a Flanci, meu filho tinha 
apenas 11 anos e ficou triste porque 
eu teria menos tempo com ele em 
casa. Como resolvi essa situação? 
Trazendo-o para trabalhar comigo 
quando ele ficou mais velho. Hoje, 
comandamos a empresa lado a lado.”

depoimentos

ANR_CVG_ICATU_SEGURO_DE_VIDA_21X28.indd   1 4/8/16   6:26 PM
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“O pioneirismo se deu pela inclusão, no merca-
do segurador, de pessoas das classes menos 
favorecidas economicamente, que costumam 

desempenhar funções com maior risco e, por isso, não en-
contravam oferta de cobertura securitária”, explica Silva. 
Segundo ele, é comum o engano de que o benefício é vol-
tado apenas para os trabalhadores. “Os empresários têm 
muito a ganhar com esse seguro de vida em grupo que, 
com um investimento baixíssimo, resguarda seus funcio-
nários, evita gastos inesperados e diminui drasticamente as 
ações judiciais. O retorno vem ainda com a maior produ-
tividade de quem tem certeza de que estará protegido em 
caso de acidentes ou fatalidades”, completa o executivo.

“O PASI é uma garantia de tranquilidade para as em-
presas e de apoio nos momentos mais difíceis da vida do 
trabalhador”, assina embaixo o presidente do Sindicato 
das Indústrias de Construção Civil no Estado do Rio de 
Janeiro (Sinduscon-Rio), Abrahão Roberto Kauffmann. 
A entidade foi uma das primeiras a aderir ao seguro, 
no final da década de 80. No atual cenário, em que as 
principais consequências da queda estimada de 40% no 
mercado da construção em 2015 são as demissões, o pro-
duto ganha ainda mais importância. Só no ano passado, 
foram fechados, segundo dados do Sinduscon-SP, mais 
de 480 mil postos de trabalho na indústria. 

ampara 
trabalhadores 
da construção 
civil
Hoje, 70% das entidades patronais e 
laborais da indústria da construção civil 
já aderiram ao primeiro microsseguro 
do Brasil: o Plano de Amparo Social 
Imediato (PASI), que protege empresas 
e trabalhadores ativos legalizados 
em caso de morte, acidente ou 
rescisão de contrato, contemplando 
também prestadores terceirizados e 
temporários. Quem fornece o dado 
é o presidente do PASI, Alaor Silva, 
que viu no CVG-RJ um importante 
canal de difusão de conhecimento 
sobre o produto, em processo de 
grande expansão no território nacional. 
Seguradora benemérita do Clube 
desde dezembro do ano passado, a 
companhia está no mercado há 26 anos 
e já resguarda mais de 2,5 milhões de 
empregados, atendendo a mais de 20 
mil empregadores.

PASI
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Como funciona?
O PASI trabalha em parceria com os sindicatos de 

empresas e de trabalhadores, atuando no sentido de 
garantir o direito do seguro de vida aos profissionais 
de setores não só como o da construção civil, mas 
também os de vestuário, calçados, metalúrgico, entre 
outros. Quando as entidades entram em acordo, 
elabora-se a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
da categoria e fica determinado o tipo de proteção 
securitária que deverá, então, ser adotado pelas 
companhias do segmento. De acordo com o presidente 
Alaor Silva, “as entidades patronais e laborais estão se 
conscientizando cada vez mais sobre a importância de 
proporcionar benefícios sociais aos trabalhadores”. Ele 
completa que, em um cenário de crise econômica, a 
proteção securitária cumpre esse papel sem prejudicar 
o orçamento das empresas.

No Rio de Janeiro, já aderiram ao seguro outros 10 
sindicatos além do Sinduscon-Rio. São eles: Sindicato 
da Indústria de Mármores, Granitos e Rochas afins do 
Estado do Rio de Janeiro (SIMAGRAN/RJ), Sindicato 
das Indústrias Mecânicas e de Material Elétrico do 
Município do Rio de Janeiro (SIMME/RJ), Sindicato 
das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico dos Munícipios de Duque de Caxias, São 
José do Meriti e Nilópolis (SIMMEC), Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de Duque de Caxias, 
São João de Meriti e Nilópolis (STIMMME/DC), 
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas do Município 
do Rio de Janeiro (SINMETAL/RJ), Sindicato das 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico no Estado do Rio de Janeiro (SIMMMERJ/
RJ), Sindicato da Indústria de Refrigeração, 
Aquecimento e Tratamento do Ar do Estado do 
Rio de Janeiro (SINDRATAR/RJ), Sindicato dos 
Oficiais Eletricistas e Trabalhadores nas Indústrias de 
Instalação e Manutenção  Elétrica, Gás, Hidráulica, 
Sanitária, Mecânica e de Telefonia do Estado do Rio 
de Janeiro (SINTRAINDISTAL/RJ) e Sindicato dos 
Notórios e Registradores do Estado do Rio de Janeiro 
(SINOREG). 

Silva lembra que os corretores de seguros também 
são peças fundamentais na engrenagem do PASI. 
“Por isso, oferecemos treinamentos sobre os setores 
que já trabalham com a exigência do seguro pelo 
CCT ao nosso time de mais de 4 mil corretores, com 
os quais nos relacionamos diretamente e por meio 
das sucursais da MetLife, companhia garantidora do 
produto”, relata.

O presidente 
do PASI, 
Alaor Silva

“A parte mais dolorosa da retração do setor é a per-
da dos trabalhadores. É preciso esforço e tempo para 
qualificar mão de obra e isso se perde em momentos de 
incerteza como esse”, lamenta o presidente da Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Car-
los Rodrigues Martins. “A disponibilização imediata de 
recursos financeiros pelo PASI caso algum dos sinistros 
cobertos ocorra é fundamental para que as empresas 
aprimorem, mesmo diante da instabilidade econômica, 
sua responsabilidade social. Estamos falando de um se-
tor determinante na geração de emprego e renda, mas 
também parceiro da população na conquista do sonho 
da casa própria”, discorre, e acredita na recuperação dos 
empregos.

Apesar de não enxergar sinal de melhora a curto pra-
zo, Martins afirma que a CBIC tem trabalhado em busca 
de novas oportunidades de negócios para o setor, res-
ponsável por mais de 50% dos investimentos feito no 
país, principalmente no segmento de concessões e par-
cerias público-privadas (PPPs). E finaliza: “nossa expec-
tativa é que a turbulência política possa ser controlada 
e que o governo recupere sua credibilidade e capacida-
de de ação. É preciso aprovar o ajuste fiscal e conduzir 
uma agenda de reformas que restabeleça o investimento 
como prioridade no gasto público”
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SEMINÁRIO DA CNSEG CELEBRA 
OUVIDOR E 

CONSUMIDOR
Durante as comemorações do Dia do Consumidor e do Dia Ouvidor realizadas pela CNseg em 16 de 

março,especialistas avaliaram a relação entre o mercado de seguros e seus consumidores. De acordo com 
plataforma do governo, índice de solução de problemas do setor é de 83%, mas ainda há muito a melhorar.

De acordo com o banco de dados 
do Consumidor.gov, o índice de 
solução de problemas do mercado 
de seguros é de 83% e a média dada 
às seguradoras pelos consumidores, 
entre 1 e 5, é de 2,75. Um dos 
passos para melhorar ainda mais 
esse panorama foi a assinatura, 
pela secretária da Senacon, Juliana 
Pereira, e pelo superintendente 
da Susep, Roberto Westenberger, 
de um termo de cooperação entre 
as entidades. O acordo permitirá 
o compartilhamento de dados do 
Sistema Nacional de Informações 
do Consumidor (Sindec) e o 
fortalecimento do intercâmbio de 
informações.

RELAÇÕES MAIS ESTREITAS

Das 2.276 reclamações feitas por consumidores de se-
guro no Brasil, 30% foram motivadas pela falta de 
informação. Os dados são do portal Consumidor.

gov, plataforma de comunicação entre empresas e consumi-
dores desenvolvida pela Secretaria Nacional do Consumi-
dor (Senacon) para promover a solução online de conflitos 
de consumo. Do total de empresas do mercado de seguros, 
36 já aderiram à ferramenta e representam cerca de 50% do 
market share do setor em termos de prêmios recebidos. A 
ouvidora da Icatu Seguros, Gabriela Asmar, acredita que 
a coleta e análise dessas informações é estratégica para a 
execução de políticas públicas de defesa do consumidor, e 
completa: “o próprio fato de estarmos presentes nesse canal 
já transmite a mensagem de que buscamos transparência”.

O Dia do Ouvidor, somente um dia depois da data 
que celebra internacionalmente a importância do consu-

midor, serviu este ano para relembrar o que esses pro-
fissionais vêm fazendo, no segmento de seguros, para 
empoderar cada vez mais aqueles que adquirem seus 
produtos ou contratam seus serviços. Ao abrir o evento 
da CNseg dedicado ao tema, o presidente da entidade, 
Marcio Coriolano, afirmou que as empresas que não 
acompanharem as necessidades de seus públicos per-
derão espaço. “O Brasil viveu recentemente um proces-
so de inclusão social em que a população passou a ter 
maior acesso ao seguro. Neste mesmo período, cresceu 
o empoderamento do consumidor e, consequentemen-
te, a atuação das ouvidoras e das agências reguladoras”, 
declarou. O executivo acrescentou que “o consumidor 
atual está frágil, perdendo o emprego e a esperança, e 
ficará mais atento. É cada vez mais necessário informá-
-lo sobre seus direitos e deveres”.
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O ouvidor de seguros da Unimed e presidente da 
Comissão de Ouvidoria da CNseg, Silas Rivelle, 
listou, no evento, diversas ações desenvolvidas ao 
longo de 2015 pelo grupo. Algumas delas foram 
o lançamento da Carta de Compromisso das 
Ouvidorias e a implantação de um sistema online 
de coleta de dados da área nas empresas, que já 
conta com colaboração de 45 seguradoras.
Os números obtidos pelo Sistema Coletor de 
Dados das Ouvidorias (SCD-Ouvidorias) em 
2015 revelam que, entre os seguros de Pessoas, o 
segmento de Vida é o que mais gera demandas 
nas ouvidorias, correspondendo a 40,6% das 
reclamações. Já as motivações mais recorrentes 
estão relacionadas ao sinistro (43,4%), à contratação 
ou venda (22,5%) e a alterações contratuais ou 
endosso (16,2%). Em saúde suplementar, 97% das 
demandas são sobre questões médico-hospitalares 
e 34,6% delas acontecem durante o pós venda.

DEMANDA 
DAS 

OUVIDORIAS 
2015

Seguro 
de Pessoas

DEMANDA DAS 
OUVIDORIAS 2015

Seguro 
de Pessoas

Como anda 
o SAC?

Vida (40,64%)

Prestamista (exceto Habitacional 
e Rural) (17,45%)

VBGL/VAGP/VRGP/VRSA/VRI (8,15%)

Acidentes Pessoais (6,24%)

Seguro Funeral (1,71%)

Viagem (0,08%)

Desemprego (0,02%)

Outros (34,59%)

Sinistro 6.744 43,47%

Contratação/venda/negócio 3.499 22,55%

Alterações contatuais/endosso 2.523 16,26%

Prêmio 1.105 7,12%

Comunicação 929 5,99%

Resgate 388 2,50%

Assistência (funeral e pessoal) 193 1,24%

Produto 133 0,86%

TOTAL 15.514 

Motivos mais demandados
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Universal Life 
e PrevSaúde 

DÃO O TOM DE 2016 PARA 
MERCADO DE PESSOAS
Durante a última década, o mercado segurador alcançou desenvolvimento acima da 
média dos demais setores da economia. Nem mesmo o ano passado foi diferente, 

apesar da retração experimentada por alguns de seus ramos mais representativos. A 
promessa de um 2016 de bons resultados permanece, mas, de acordo com o presidente 
da Fenacor, Armando Vergilio, seu cumprimento dependerá da união entre os diferentes 
atores para minimizar os efeitos da instabilidade política e econômica que atinge o país. 

No segmento de Pessoas, o otimismo se an-
cora na regulamentação de novos produ-
tos como o Universal Life e o PrevSaúde, 

que tiveram seu potencial apontado pelos líderes 
das entidades do mercado entrevistados pela re-
portagem da Revista do CVG-RJ. 

Já na Saúde Suplementar, os desafios lista-
dos pela nova presidente da FenaSaúde, Solan-

ge Beatriz Palheiro Mendes, são a contenção 
de custos, a melhoria dos serviços prestados, o 
contato permanente com veículos de comuni-
cação e consumidores e a revisão do marco le-
gal. O presidente da ANS, José Carlos de Souza 
Abrahão, concorda com a executiva, e aponta 
ainda a necessidade de um maior equilíbrio en-
tre a saúde pública e a privada.
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Susep quer ajudar 
mercado a enfrentar a crise

Para ajudar o mercado a enfrentar 
a crise econômica, a Susep acelerou o 
processo de regulamentação de dois 
produtos que, na avaliação do supe-
rintendente da autarquia, Roberto 
Westenberger, terão grande relevân-
cia no desenvolvimento do ramo de 
Pessoas nos próximos anos. 

O primeiro deles, o Universal Life, 
é um seguro de vida que, entre ou-
tras possibilidades, permite ao segu-
rado participar dos ganhos obtidos 
com as aplicações feitas pelas segura-
doras com os recursos das provisões 
técnicas. Muito comum no mercado 
internacional, esse tipo de seguro 
tem como principal característica a 
sua grande flexibilidade, possibili-
tando a customização da cobertura e 
dos prêmios de acordo com as reais 
necessidades de cada indivíduo. 

O produto oferece ainda garan-
tias para praticamente todas as fases 
da vida do segurado, uma vez que 
as reservas acumuladas podem ser 
utilizadas para cobrir os gastos com 
educação, aposentadoria ou saúde. 
E mais: dependendo do formato de-
senhado pela seguradora, caberá ao 
próprio segurado definir a quantia 
e frequência de pagamento dos prê-
mios. “A regulamentação desse pro-
duto cumpre um compromisso que 
assumimos com o mercado desde o 
início da nossa gestão. Tais iniciati-
vas demonstram a importância que 
o ramo de seguros de Pessoas tem 
para a atual administração da Su-

sep”, repete Westenberger em con-
versas com a imprensa.

A segunda novidade é o seguro 
de longevidade, voltado para os fun-
dos de pensão. Se for confirmada a 
previsão feita pelo superintendente, 
o produto vai provocar uma tsunami 
do bem no mercado de seguros. “O 
potencial é espetacular. Soma algo 
em torno de R$ 20 bilhões”, projeta o 
entusiasmado Westenberger, que se 
empenhou para viabilizar tal cober-
tura após longas conversas com os 
fundos de pensão e a Secretaria de 
Previdência Complementar (Previc), 
costurando um acordo considerado 
quase impossível por muitos espe-
cialistas até recentemente.

O executivo também aposta fi-
chas no sucesso do PrevSaúde. Nes-
te caso, a regulamentação ainda de-
pende da aprovação do projeto de lei 
que tramita, agora, no Senado, após 
ter sido aprovado na Câmara no 
segundo semestre do ano passado.
Trata-se, como o nome indica, de um 
produto que mistura características 
de previdência complementar e de 
saúde, oferecendo ao trabalhador a 
possibilidade de constituir reservas 
para garantir a cobertura de gastos 
com a sua saúde após a aposentado-
ria. Segundo pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor 
(Idec), atualmente, o peso dessas 
despesas compromete de 40% a 70% 
do orçamento de idosos de menor 
poder aquisitivo.

Perspectivas 
Positivas

“Apesar do ritmo menos acelerado, 
os seguros de Pessoas continuarão cres-
cendo”, afirma o presidente do CVG-RJ, 
Marcello Hollanda, com base em dados 
da FenaPrevi. Para os planos de riscos, 
como o seguro coletivo, o individual e 
planos tradicionais, que cresceram 7,3% 
até janeiro de 2015, a previsão de cres-
cimento no mesmo período deste ano 
é de 4,9%. Já produtos como o PGBL e 
o VGBL devem aumentar 16%, frente a 
18% no ano passado. O executivo lem-
bra que fatores como o envelhecimento 
da população brasileira gerará uma sé-
rie de desafios, mas também oportuni-
dades a esse mercado.

Nesse sentido, os produtos que já 
estão em desenvolvimento vêm para 
atender às demandas da sociedade com 
mais precisão, e é unânime que eles tur-
binarão o segmento de pessoas neste e 
nos próximos anos. “O Universal Life, 
por exemplo, deve estar disponível nas 
prateleiras do mercado ainda em 2016, e 
o CVG-RJ será ágil na promoção de cur-
sos, palestras e workshops sobre o segu-
ro aos corretores fluminenses e demais 
profissionais do setor”, afirma o presi-
dente em nome de toda a diretoria. Ele 
também aponta a importância de incluir 
cada vez mais os corretores de seguros 
nas pautas das entidades reguladoras e 
representativas.

Marcello 
Hollanda, 
presidente do 
CVG-RJ

Roberto 
Westenberger, 
superintendente 
da Susep
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Presidente da Fenacor prega união
Para minimizar os possíveis 

efeitos da instabilidade política 
e econômica que atinge o País, o 
presidente da Fenacor, Armando 
Vergilio, sugere que o mercado 
de seguros busque, mais do que 
nunca, a plena união entre os 
seus diferentes atores com um 
objetivo comum: a continuida-
de do desenvolvimento do setor 
em ritmo mais acelerado que a 
média dos demais segmentos 
econômicos, como ocorreu na 
última década. “A nossa fede-
ração está a postos para agir si-
nergicamente com as entidades 
que representam os seguradores, 
visando a contribuir para a con-
tinuidade do crescimento do se-
tor”, afirmou o executivo duran-
te o 21º Encontro dos Líderes do 
Mercado Segurador, promovido 
pela Confederação Nacional das 
Seguradoras (CNseg) em feverei-
ro deste ano.

Na oportunidade, ele lamentou 
a trágica perda de Marco Antonio 
Rossi, ex-presidente da CNseg. 
Falecido em acidente no final do 

ano passado, Rossi é apontado 
por Vergilio como a liderança que 
mais atuou para fazer da união o 
principal pilar do avanço do se-
tor nos últimos anos. “Como não 
lembrar do Rossi? É impossível. 
O legado que ele deixou nos or-
gulha”, observou.

O presidente da Fenacor ainda 
acredita em um bom desempenho 

do mercado em 2016, classificado 
como um ano “complexo, mas 
repleto de oportunidades para o 
setor de seguros”. Para ele, o se-
tor já demonstrou diversas vezes 
que pode explorar novas opor-
tunidades mesmo em momen-
tos difíceis e de crise. “Foi o que 
ocorreu, por exemplo, em 2008 e 
2009”, lembra.

Em sua avaliação, tal caracte-
rística é também fruto do com-
portamento da sociedade, que, 
em períodos de instabilidade 
econômica, tende a intensificar a 
busca por proteção para a vida, a 
saúde e o patrimônio. Por isso, o 
mercado de seguros costuma ser 
um dos últimos a ser atingido 
pela crise, embora também não 
seja o primeiro a sair dela.

Concordando com o superin-
tendente da Susep, Vergilio acre-
dita que o lançamento de novos 
produtos pode ajudar muito o 
mercado neste momento, e apon-
ta o PrevSaúde e o Universal Life 
como os que apresentam grande 
potencial. 

Armando Vergilio, 
presidente da 
Fenacor

Prioridades na Saúde Suplementar
“Precisamos buscar a contenção de 

custos especialmente com órteses e 
próteses, a melhoria dos serviços pres-
tados, o contato permanente com os 
veículos de comunicação, o constante 
aprimoramento da relação com o con-
sumidor, a revisão do marco legal”, 
listou a nova presidente da FenaSaú-
de, Solange Beatriz Palheiro Mendes, 
em seu discurso de posse, garantindo 
que a sustentabilidade do setor tam-
bém receberá tratamento “vip”.

Muito antes de assumir a presidên-

cia da FenaSaúde,  a executiva já co-
nhecia muito bem os desafios que terá 
pela frente. Afinal, nos últimos 20 anos, 
ela foi diretora da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), da Supe-
rintendência de Seguros Privados (Su-
sep) e da própria FenaSaúde antes de 
assumir o posto de diretora-executiva 
da Confederação Nacional das Segu-
radoras (CNseg), no qual permaneceu 
até ser eleita para a nova missão.

“Minha trajetória é pautada pelo 
esforço de aperfeiçoamento das re-

Solange Beatriz 
Palheiro Mendes, 
presidente da 
FenaSaúde
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Lucas Vergilio celebra conquistas
Ao completar um ano do seu primeiro 

mandato como deputado federal, o jovem 
corretor de seguros de Goiás, Lucas Ver-
gilio, tem bons motivos para comemorar. 
Afinal, são raros os parlamentares novatos 
que conseguem alcançar produtividade 
tão expressiva no começo de sua jornada 
política, em especial quando atuam foca-
dos em um segmento específico; no caso 
dele, o de seguros. Lucas já conseguiu 
aprovar, na Câmara, três projetos de sua 
autoria que tramitam agora no Senado. 

O primeiro e mais relevante deles é, 
justamente, a proposta que cria o Prev-
Saúde, seguro com cobertura de sobre-
vivência — ou seja, que é pago em vida. 
Além da já citada possibilidade de resga-
te dos recursos após a aposentadoria, o 
projeto concede isenção do Imposto de 
Renda ao segurado que utilizar a quan-
tia para pagar um plano de saúde. “Essa 
proposta se reveste de enorme importân-
cia para o trabalhador no momento de 
sua aposentadoria, instante em que qua-
se implora para o empregador não tirá-lo 
do plano de saúde, pois não terá condi-
ções de arcar com esse custo sozinho e, 
se sair, muito dificilmente voltará ou será 
aceito em outro plano”, argumenta. 

Outra proposta é a que torna obriga-
tória, novamente, a emissão da carteira 
profissional do corretor de seguros (pes-
soas físicas) e das autorizações para fun-
cionamento (pessoas jurídicas). “Esse 
projeto vai fazer com que o corretor de 
seguros possa se identificar para o segu-
rado, pois sabemos que, hoje, existem 
falsos corretores. Isso dá legitimidade ao 
profissional e proteção ao consumidor, 

pois ele saberá que está adquirindo um 
produto por meio de profissional com-
petente”, argumenta o parlamentar.

Ele é ainda autor do projeto que prevê 
o enquadramento do corretor de seguros 
Pessoa Física como Microempreendedor 
Individual (MEI). Neste caso, o deputa-
do acredita que os maiores favorecidos 
serão os corretores de seguros em início 
de carreira ou que preferem não atu-
ar como pessoa jurídica. “As empresas 
corretoras de seguros já haviam obtido 
a conquista de inclusão no SuperSim-
ples. Agora, os corretores pessoas físicas 
conquistam o direito de enquadramento 
como MEI”, comemora Vergilio.

Além desses, há o projeto que ins-
titui o seguro obrigatório de respon-
sabilidade civil a empresas, proprietá-
rios, promotores ou organizadores de 
eventos artísticos, recreativos, culturais, 
esportivos e similares, por riscos ou aci-
dentes que possam ocorrer com a reali-
zação dos eventos por eles promovidos. 
“Ainda guardamos na memória a tra-
gédia de Santa Maria, com o incêndio 
na boate Kiss. Hoje, não há determina-
ção legal que obrigue a contratação de 
seguro nesses casos”, frisa o deputado.

Lucas 
Vergilio, 
deputado 
federal

lações de consumo para indução 
do desenvolvimento do mercado. 
Acredito na importância da comu-
nicação clara para satisfação do con-
sumidor”, assinala. Para seguir essa 
premissa, a presidente intensificará 
esforços de conscientização sobre o 
bom uso dos recursos disponíveis 
para a saúde, garantindo que os con-
sumidores saibam como adquirir e 
utilizar o plano adequado para suas 
necessidades. Nesse contexto, será 
indispensável “ampliar os canais de 

diálogo com o Governo, entidades 
de proteção dos consumidores e, 
principalmente, a sociedade”.

Ela mira nos gargalos que vêm 
afetando a saúde suplementar, ape-
sar dos bons resultados apurados 
nos últimos anos. Exemplo disso são 
as liminares “concedidas indevida-
mente” para procedimentos que não 
constam das coberturas contratadas. 

Para Solange Beatriz, embora os 
ataques às bases técnicas do setor 
não inviabilizem o mercado, devem 

ser contidos o quanto antes, pois, em 
razão da natureza de mutualidade 
do sistema, o ônus sempre caberá 
aos demais participantes. Ela alerta 
ainda que, mesmo diante de sua ele-
vada relevância social, não se pode 
exigir do setor que siga princípios 
que norteiam o serviço pú-
blico, como a universali-
dade e a integralidade, 
pois o que estará em 
risco é a sua sustenta-
bilidade.



22
CLUBE VIDA EM GRUPO
Abril/2016

Presidente da ANS: nova postura
O presidente da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS), José 
Carlos de Souza Abrahão, acredita que 
o setor precisa adotar nova postura, 
resgatando a relação entre médicos e 
pacientes. Ele também sugere que as 
operadoras ofereçam produtos mais 
acessíveis e melhorem a gestão para 
haver menos desperdícios, particular-
mente neste momento de incertezas 
para toda a sociedade. Nesse contexto, 
admite que o segmento da Saúde Su-
plementar deverá enfrentar, nos próxi-
mos meses, certa turbulência que leva-
rá a um “processo de downgrade”. 

No entanto, para o presidente, esse 
quadro ainda é melhor do que sim-
plesmente perder o cliente. “É reco-
mendável adotar mecanismos como a 
coparticipação (franquia) do cliente”, 
aconselhou, ao participar do 21º Encon-
tro dos Líderes do Mercado Segurador. 
Na ocasião, ele lembrou que a ANS fis-
caliza mais de 54 mil produtos. Desse 
total, quase metade (47%) têm algum 
tipo de coparticipação. 

Ainda assim, na avaliação de 
Abrahão, há poucos incentivos no mer-
cado para aumentar esse percentual. 
“A coparticipação traz a sociedade para 
se preocupar também com tantos exa-
mes e outros custos”, observou.

A ANS definiu em sua Agenda Re-
gulatória para os próximos três anos 
os temas que serão prioritários para a 
agência, postulando quatro eixos estru-
turantes: Garantia de Acesso e Qualida-
de Assistencial, Sustentabilidade do Se-
tor, Integração da Saúde Suplementar 
com o Sistema Único de Saúde (SUS) e 
Aprimoramento das Interfaces Regula-
tórias. A partir deles, foram delineados 
12 macroprojetos para orientar as ações 
a serem desenvolvidas até 2018.

O aprimoramento da atuação da 
Agência será o foco central: “Isso nos 
garante transparência dos atos da ins-
tituição e a previsibilidade dos meca-
nismos e normas utilizados na atuação 

regulatória, possibilitando o acompa-
nhamento pela sociedade dos compro-
missos pré-estabelecidos e a qualifi-
cação da gestão”, afirma Abrahão em 
nota divulgada pela ANS. 

Ele acrescenta que, como resultado, 
haverá “o fortalecimento da Agência e 
um impacto positivo no mercado, que 
deve acompanhar o processo de melho-
ra do setor”. O presidente assegura que 
tudo será feito a partir do amplo diá-
logo para que se possa buscar a cons-
trução de um sistema que traga melho-
res condições de atendimento, sempre 
atento à questão tecnológica e da rela-
ção médico-paciente.

Para o executivo, a ANS tem obri-
gação de aprofundar o diálogo com os 
órgãos de defesa do consumidor “des-
provida de preconceitos”. Além disso, 
como médico, afirma que gostaria de 
ver um “equilíbrio maior” entre a saú-
de pública e a saúde suplementar (pri-
vada). “O foco principal dessa relação 
deve ser a redução de desperdícios, 
para que se possa ter, no Brasil, um 
atendimento mais justo para a socie-
dade como um todo. O mosquito da 
dengue não escolhe quem tem plano 
privado ou não”, assinala.

José Carlos de 
Souza Abrahão, 
presidente da ANS

Edson Luis 
Franco, 
presidente da 
FenaPrevi
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O novo presidente da FenaPrevi, Edson Luis Fran-
co, vê boas perspectivas para o segmento de Pessoas 
nos próximos anos. Apesar do cenário de instabilida-
de na política e na economia, ele acredita que existem 
motivos para se manter, no mercado, uma visão oti-
mista, sustentada por fatores como a oferta dos no-
vos produtos que apresentam um excelente potencial, 
como o Universal Life e o PrevSaúde.

Contudo, ele alerta que existem alguns desafios 
importantes para os quais o mercado precisará bus-
car soluções. “Precisamos, por exemplo, alertar o con-
sumidor da urgência de se buscar a proteção para as 
famílias e para a sua renda em função das mudanças 
que estão ocorrendo no país”, afirmou o executivo no 
21º Encontro dos Líderes do Mercado, na Bahia.

Entre as prioridades dessa nova gestão, ele lista a 
modernização do marco regulatório e o progressivo 
aprimoramento do processo de proteção financeira 
dos consumidores, em decorrência das “irreversí-

veis transformações demográficas e econômicas 
que atravessam nosso país”, que irão provocar a 
queda da natalidade, o aumento da longevidade e 
o envelhecimento da população, gerando novos de-
safios e oportunidades.

Além disso, Franco tem manifestado sua preocu-
pação com o que chama de “descompasso entre o 
novo perfil do consumidor e a legislação vigente”.  
De acordo com o presidente da FenaPrevi, o 
consumidor mais jovem está totalmen-
te conectado às plataformas digitais 
e a regulação precisa avançar nesse 
sentido, especialmente quanto ao 
uso desses meios no processo de 
distribuição de planos de previ-
dência e seguros de vida e na co-
municação com o jovem consu-
midor. “Isso está na nossa agenda 
de trabalho”, assegura.

FenaPrevi vê crescimento, mas detecta desafios
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A atual situação político-eco-
nômica do País traz uma 
série de desafios, mas tam-

bém de oportunidades. Não fal-
tam no noticiário, manchetes que 
estarrecem e deixam a todos com 
receio sobre como deve caminhar 
o Brasil em 2016. Recentemente o 
IBGE divulgou que no ano de 2015, 
o PIB caiu 3,8% em relação a 2014, 
a maior queda da série histórica 
iniciada em 1996. Só não foi pior 
porque o Agronegócio apresentou 
crescimento de 1,8%. Porém, com a 
retração na Indústria (-6,2%) e nos 
Serviços (-2,7%), muitas empresas 
já reveem seus planos de contrata-
ções e investimentos previstos para 
esse ano.

Somado a isso, a taxa média de 
desocupação estimada em 6,8% em 
2015 e em 4,8% em 2014, refletem 
uma situação que impacta direta-
mente na contratação de Vida em 
Grupo. Segundo o IBGE, a eleva-
ção de 2 pontos percentuais entre 
um ano e outro foi a maior de toda 
a série anual da pesquisa, e tam-
bém interrompeu a trajetória de 
queda do desemprego que ocorria 
desde 2010.

Já os dados da CNseg indicam 
que, somados, as Coberturas de 
Pessoas (Coletivos, Individuais e 
Tradicionais de Risco), apresen-
taram crescimento de 6,7% em 
2015 frente ao mesmo período 

de 2014. Pode parecer que o seg-
mento mostra sofrer os reflexos 
da crise, já que vinha apresen-
tando o crescimento acumula-
do (e vertiginoso) de 86% desde 
2010. Porém, se não deixarmos 
nos contaminar pela onda pessi-
mista, podemos avaliar que, ape-
sar da crise, os agentes do merca-
do de seguros fizeram seu papel 
e conquistaram crescimento nos 
segmentos citados.

Mas 2016 nos reserva muitos 
desafios. E para enfrentá-los, será 
necessário resiliência. Essa, talvez, 
seja a palavra que mais precisare-
mos utilizar nos próximos meses. 
Isso porque, quando o “cinto aper-
ta”, muitos dos responsáveis nas 
empresas deixam de contratar, pro-
curam alternativas mais baratas ou 
simplesmente cortam benefícios 
como o seguro de vida em grupo.  

E é aí que entra a assessoria do 
corretor para evitar que seu segura-
do tome uma decisão precipitada. 
É sabido que falhas ou inconsistên-
cias no programa de seguros po-
dem representar grandes desastres 
financeiros. Essas falhas podem ser 
minimizadas pelo conhecimento 
do corretor e sua capacidade de 
elaborar um plano de proteção 
equilibrado, seja para o segurado 
individual e sua família, seja para a 
cobertura coletiva de uma empresa 
de qualquer porte.

A expertise do corretor deve 
sempre se fazer presente. E, mais 
do que isso, o corretor (e a empresa 
corretora de seguros) devem con-
tar com a confiança e entrosamen-
to com o segurado para que tenha 
acesso às informações adequadas 
para arquitetar tudo de forma cus-
tomizada e que resulte em uma 
proposta condizente com as ne-
cessidades do cliente. Imagine um 
caso em que uma empresa decida 
cortar ou renovar com aquele se-
guro “baratinho” só para cumprir 
uma obrigação legal, por exemplo. 
Dependendo da situação, a emen-
da pode sair pior que o soneto. É 
sabido que a redução ou queda da 
qualidade do pacote de benefícios 
tem consequências sérias para as 
empresas, que incluem insatisfação 
dos funcionários, queda de produ-
tividade, entre outros aspectos. 

A orientação do corretor de se-
guros, nesses casos, vai ser essen-
cial para evitar que muitos segura-
dos tenham a situação financeira, 
já difícil hoje, ainda mais abalada. 
Com isso, vai ser possível não só 
realizar bons negócios, mas tam-
bém fidelizar clientes e contribuir 
com a caminhada para que nosso 
país retome o rumo. 

*Samy Hazan é Diretor de Affinity 
e Planejamento Estratégico da 
Yasuda Marítima

Artigo | Samy Hazan*

Resiliência 
é a palavra 
de ordem
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Nós sabemos que toda 
mulher vale por muitas.

É... não foi fácil fazer um
seguro perfeito para elas.

Novo Seguro Vida Top Mulher Yasuda Marítima.
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da mulher moderna. Consulte seu corretor.
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SulAmérica coleciona 
motivos para comemorar 
seus 120 anos 
“O relacionamento com os corretores de 
seguros está no DNA da SulAmérica e, a 
cada ano, amadurecemos essa parceria”, 
declara Gabriel Portella,  presidente da 
seguradora, que, em dezembro de 2015, 
completou 120 anos comemorados em 
grande estilo em São Paulo. De acordo 
com o executivo, o ano que se encerrou 
foi marcado pelo aumento de 37% no 
total de treinamentos oferecidos a esses 
profissionais em todo o Brasil. Hoje, a 
companhia mantém relacionamento ativo 
com mais de 30 mil corretores que a 
representam nos canais de venda.
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Confira os aniversários 
das beneméritas do 

CVG-RJ 
comemorados em 2015

BRASILEIRAS
Mongeral Aegon

180 anos

IRB Brasil RE
 76 anos 

Porto Seguro 
70 anos 

Grupo Assurê 
48 anos 
Delphos
48 anos 

Amil 
37 anos 

Bradesco Vida e Previdência 
35 anos

Sinaf Seguros 
33 anos 

Icatu Seguros
25 anos

Capemisa
8 anos

Seguradora Líder DPVAT
8 anos

Aruana Seguros
4 anos

MULTINACIONAIS NO BRASIL
Zurich Seguros

78 anos

Tokio Marine
 57 anos

Chubb Seguros 
43 anos

Prudential 
39 anos
Omint

 35 anos
Mapfre
24 anos
Metlife
17 anos

Yasuda Marítima 
3 anos

Um dos pilares apontados por Portella como res-
ponsável pelo crescimento acima do mercado 
experimentado ano após ano pela seguradora 

foi, justamente, a constante expansão comercial em todas 
as regiões do país. Nem o período de crise econômica 
abalou a trajetória da centenária, que reportou lucro lí-
quido recorde de R$ 734,3 milhões em 2015, com ganho 
de 32,2%. Já a receita de seguros da companhia cresceu 
13,4%, acumulando R$ 15,3 bilhões. “Os números são a 
confirmação da eficiência do modelo de negócios adota-
do. Esse ano também será desafiador, mas a SulAméri-
ca está preparada e madura o suficiente para identificar 
oportunidades em situações adversas”, afirma.

Os segmentos que garantem a maior parte da operação 
da companhia são o de saúde e o odontológico, que cresce-
ram juntos 14,3% em relação a 2014. Em saúde, a seguradora 
conta, desde o ano passado, com a parceria da Healthways, 
maior companhia independente de soluções em saúde e bem 
estar do mundo, sediada nos Estados Unidos. “A criação da 
Healthways Brasil permitiu a abertura de novos mercados 
de atuação no ramo”, comemora Portella. Para este ano, ele 
aposta nos planos da modalidade PME, para pequenas e 
médias empresas. “Vale destacar que a carteira de saúde e 
odonto para PMEs obteve 8,1% de crescimento em vidas se-

guradas em 2015”, informa.
Outra carteira que atingiu grande expansão, totali-

zando R$ 3,4 bilhões em prêmios, foi a de automóveis. O 
aumento, de 14,3% no acumulado do ano, superou os 
índices de mercado divulgados pela Superintendência 

de Seguros Privados (Susep), que registraram avan-
ço de apenas 3,2% em 12 meses de forte retração da 
indústria automotiva. “Nossa frota segurada ganhou 
cerca de 150 mil veículos, atingindo a marca de 1,7 
milhão de veículos segurados”, diz o executivo. As 
reservas de previdência também registraram alta, 
com saldo recorde na companhia de R$ 5,3 bilhões. 
“Aliada à previdência social, a previdência privada 
é o investimento ideal para assegurar uma aposenta-
doria confortável. É uma excelente opção para que os 
corretores expandam seus negócios”, avalia.

Gabriel Portella lista motivos para continuar 
comemorando junto à SulAmérica: investimento 
em novas tecnologias, tanto no back office, como 
em ferramentas para clientes, corretores e presta-
dores de serviços; aprimoramento de processos; 

maior eficácia na gestão de sinistros; e, por fim, a 
inauguração da nova sede em São Paulo, na região 
de Pinheiros, em um edifício que incorpora o concei-

to de construção verde. “Estamos muito orgulhosos, 
não só pelos 120 anos da SulAmérica, mas, principal-
mente, pela forma como chegamos até aqui”, finaliza 
o presidente da seguradora.
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Marcio Coriolano 
CNseg

Durante a cerimônia 
de posse, Coriolano 
listou quais serão suas 
prioridades à frente 
da Confederação. O 
executivo destacou 
ações que o mercado 
precisa consolidar, 
como uma interlocução 
mais próxima com o 
Judiciário, a qualificação 
e certificação de seus 
profissionais e a 
promoção da educação 
financeira. Além disso, 
frisou a importância 
do fortalecimento 
institucional da Susep 
e da parceria com 
as Federações para 
que cada segmento 
resolva suas questões 
mais urgentes e siga 
avançando.

João Francisco 
Silveira Borges 
da Costa 
FenSeg

O presidente da FenSeg 
afirmou que dará 
ênfase ao advento 
do seguro popular 
de auto. O novo 
produto, que, segundo 
o executivo, tem 
potencial para ampliar 
a taxa de penetração 
do segmento de 
automóveise deve 
entrar no mercado 
ainda este ano.

Edson Luís Franco 
FenaPrevi

Franco declarou que, 
à frente da FenaPrevi, 
se dedicará à proteção 
financeira dos 
consumidores diante 

das transformações 
demográficas e 
econômicas em 
andamento no país, além 
de atuar nos ajustes 
finais de produtos como 
o Universal Life e o 
PrevSaúde, que estão 
para ser lançados. 

Solange Beatriz 
Palheiro Mendes 
FenaSaúde

De volta à entidade 
que ajudou a construir, 
Solange afirmou que 
sua diretoria estimulará 
o consumo consciente 
dos serviços de saúde 
por meio de parcerias 
com órgãos de defesa 
do consumidor e 
diálogo constante 
com os veículos de 
comunicação. Citou 
ainda a revisão 

do marco legal e a 
reformulação do modelo 
de remuneração de 
prestadores de serviços 
médico hospitalares.

Marco Antonio da 
Silva Barros 
FenaCap

Reeleito na FenaCap, 
Marco Barros alertou 
para a necessidade 
de um novo marco 
regulatório que “atenda 
ao grau de complexidade 
alcançado pelas operações 
das sociedades de 
capitalização”. Outro 
ponto apontado foi o da 
definição de um novo 
posicionamento estratégico 
para a Capitalização, 
para que seja vista como 
mais que um instrumento 
para guardar dinheiro e 
concorrer a prêmios.

Da esquerda para a direita: Marcio Coriolano (CNseg), Solange Beatriz Palheiro Mendes (FenaSaúde), Marco Antonio 
da Silva Barros (FenaCap), João Francisco Silveira Borges da Costa (FenSeg) e Edson Luís Franco (FenaPrevi).

ENTIDADES TÊM 
NOVA DIRETORIA

Durante o 21º Encontro de Líderes do Mercado Segurador, que aconteceu em fevereiro, na 
Bahia, tomaram posse os novos presidentes da CNseg e das Federações associadas. Os 
executivos e seus respectivos conselhos diretores foram eleitos para a gestão 2016/2019.

MUDANÇAS  NO  MERCADOO

VTN
Realce
substituir por vírgula
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AXA Brasil
A AXA no Brasil anunciou 
a chegada de uma nova 
superintendente comercial 
para o Rio de Janeiro e 
Espirito Santo: a executiva 
Karine Brandão. Entre os 
desafios iniciais, ela terá 
a missão de consolidar a 
sinergia SulAmérica e AXA, 
que desde 2006 mantêm 
uma parceria de sucesso no 
país em seguros de ramos 
elementares.

Bradesco Seguros
O até então diretor 
geral da Bradesco 
Seguros, Randal 
Luiz Zanetti, é o 
novo presidente do 
Grupo. O executivo, 
também fundador 
e presidente do 
Conselho de 
Administração da 
Odontoprev, ocupava o cargo em caráter temporário 
desde novembro do ano passado. Já a Bradesco Vida 
e Previdência e a Bradesco Capitalização passam a 
ser dirigidas por Jorge Pohlman Nasser, antes diretor 
de marketing do Banco Bradesco, que integra a 
organização desde 1984.

Mitsui Sumitomo
Com o fechamento do ano fiscal no Japão, a Mitsui 
Sumitomo Seguros realiza importantes mudanças 
nas diretorias executivas da matriz e do Brasil. 
O novo presidente e CEO da operação brasileira 
é Hideji Inoue, que substitui Keiichi Hara. Há 
31 anos no grupo, ele assume o comando com a 
responsabilidade de dar continuidade ao plano 

estratégico de crescimento 
da seguradora, dar suporte à 
operação e ao time local. No 
Japão, quem ocupa o mesmo 
cargo à frente do Grupo é 
Noriyuki Hara. A meta é 
posicionar a companhia entre 
as 10 maiores seguradoras do 
mercado brasileiro.

Rafael 
Graça do 
Amaral

Capemisa
A Capemisa Seguradora tem um novo 
diretor técnico. Rafael Graça do Amaral, 
que foi Superintendente da Área Técnica 
da seguradora entre 2012 e 2013, volta 
à companhia para comandar as áreas 
de Atuária, Produtos e Underwriting. 
O executivo é graduado em Ciências 
Atuariais e tem 19 anos de experiência 
em seguros de vida e previdência.

Yasuda Marítima Saúde
Para trazer uma nova dinâmica à área 
de Seguro Saúde da Yasuda Marítima 
Saúde, Valter Hime assumiu, em fevereiro, 
a diretoria da subsidiária da Yasuda 
Marítima. A companhia contará com a 
sua experiência à frente de importantes 
empresas da cadeia produtiva do seguro, 
principalmente nos segmentos de Saúde, 
Vida e Previdência, e atuação nas áreas 
de Saúde, Pessoas & Benefícios.“A 
Yasuda Marítima Saúde conta com uma 
carteira relevante e potencial para um 
posicionamento estratégico no mercado”, 
declarou o novo diretor.

Valter 
Hime

Karine 
Brandão

Jorge 
Pohlman 
Nasser

Randal 
Luiz 
Zanetti 

Hideji 
Inoue
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Da esquerda para a direita: Marcello Vasconcellos, gerente comercial da Intermédica; 
Marcello Hollanda, presidente do CVG-RJ; Luiz Henrique Junior, diretor de vendas da 
Intermédica; e Nilo Carvalho, vice presidente da Intermédica.

Corretor em foco
O presidente do CVG-RJ, Marcello Hollanda, prestigiou o lançamento do 

Programa Interligados, do Grupo NotreDame Intermédica, no Windsor Guanabara 
Hotel, no Rio de Janeiro. A iniciativa reúne diversas ações voltadas aos corretores de 
seguros, como eventos, treinamentos, serviços, recompensa e campanhas de vendas. 
“Promover a capacitação e estimular os corretores é essencial para o sucesso de uma 
seguradora, afinal, eles são o canal direto com o consumidor. A iniciativa do Grupo é 
certeira”, avalia o presidente do Clube. O evento contou com a participação de cerca 
de 200 convidados.

Café Empresarial
O auditório do CVG-RJ foi palco, em 18 de março, do segundo Café Empresarial 

em parceria com o PASI, sendo o primeiro da companhia como sócia benemérita do 
Clube. Na ocasião, a gerente regional da empresa no Rio de Janeiro, Andrea Badia, 
explicou aos presentes como o seguro, voltado para trabalhadores ativos legalizados, 
terceirizados e temporários, funciona. Ela destacou o papel social do produto, que 
atende aos profissionais menos favorecidos economicamente, e se colocou à disposição 
dos corretores fluminenses para dar suporte às vendas e tirar qualquer dúvida sobre o 
microsseguro.

     

PROGRAMAÇÃO
Confira abaixo a agenda do 
CVG-RJ para os próximos 
meses. Os interessados em 
aprender um pouco mais 
sobre os temas contemplados 
e participar dos eventos 
técnicos devem entrar em 
contato com a secretaria do 
Clube por meio dos telefones 
(21) 2203-0393 e 2213-2787.

Curso de Excel
O CVG-RJ vai oferecer, durante 
quatro semanas de maio, um curso 
de Excel. O conteúdo programático 
das aulas, que começam em 3 de 
maio e vão até o dia 24 do mesmo 
mês, incluirá apresentação, conceitos 
básicos, fórmulas e formatação de 
planilhas, além de ensino do uso das 
diversas ferramentas disponíveis no 
programa do pacote Microsoft Office, 
fundamental para quem trabalha 
com seguros. O professor Ricardo 
Simões, associado do CVG-RJ, é 
formado em Tecnologia da Informação 
pela Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro (UERJ) e leciona MBA 
Executivo em Seguros e Resseguros na 
Escola Nacional de Seguros. 

Data: Terças e quintas, de 3 a 24 de 
maio
Horário: 18h às 21h45
Endereço: sede do CVG-RJ, na Rua da 
Quitanda, 159/12º andar, Centro
Investimento: 2 x de R$ 200,00 
(associados e funcionários das 
empresas beneméritas do CVG-RJ têm 
direito a 15% de desconto).



31

PAINELPAINEL PAINEL

Aurelio Rodrigues 
lança seu segundo livro 

Conselheiro do Clube e colunista da Revista do CVG-RJ, 
o empresário Aurelio Rodrigues trouxe um pouco mais de 
lirismo ao mercado segurador ao lançar o seu segundo livro 
de poesias, “Versos e Contos em Versos”, em março deste 
ano. A obra foi patrocinada pela Mapfre Seguros, com a qual 
Aurelio mantém parceria nos negócios há mais de 15 anos. 
Editada pela VTN Comunicação, a obra apresenta 44 poemas 
e 12 contos em versos. 

Para Aurelio, a obra registra a realização de todos os 
seus sonhos. “Nas dedicatórias que escrevi, recomendei: 
sonhem sempre. Hoje, olho para trás e percebo que 
conquistei tudo o que desejei em minha vida. Tenho uma 
família maravilhosa, viajei e conquistei muitos amigos 
durante minha carreira profissional. Esse livro é uma 
forma de dizer que sou um homem realizado”, discursou 
aos presentes. Prestigiaram o lançamento sua esposa 
e filhos, a ilustradora da capa e sua nora, Claudia de 
Oliveira Rodrigues, além de colegas do mercado, como o 
presidente do CVG-RJ, Marcello Hollanda, que destacou “o 
dom e a facilidade com que Aurelio cria suas poesias”.

     
Almoço com 
Marcio Coriolano

O novo presidente da 
CNseg, Marcio Coriolano, 
é o convidado do próximo 
almoço-palestra do CVG-
RJ. No dia 25 de abril, 
o executivo abordará o 
tema “O atual cenário e as 
perspectivas do mercado 
de seguros”, fazendo 
uma análise da recente 
conjuntura do país e de 
suas relações com o setor. 
O economista, também 
presidente da Bradesco 
Saúde e da Mediservice, 

será homenageado com o título de sócio honorário do 
CVG-RJ. O evento faz parte da programação comemorativa 
dos 50 anos do Clube e marcará ainda a entrega da placa de 
sócia benemérita à Nobre Seguradora, mais nova integrante 
do CVG-RJ. Os interessados em participar do encontro, que 
acontecerá no restaurante Cais do Oriente, no Centro do 
Rio, devem entrar em contato com a secretaria do Clube até 
o dia 20 de abril para confirmar presença.

Data: 25 de abril de 2016
Horário: 12h
Endereço: Restaurante Cais do Oriente, na rua Visconde de 
Itaboraí, 8 – Centro, Rio de Janeiro
Investimento: sócios do CVG-RJ e funcionários das 
beneméritas – R$ 100 / demais profissionais do mercado de 
seguros – R$ 120 

Curso de Previdência Complementar
Em breve, o CVG-RJ oferecerá ainda 
um curso de Introdução à Previdência 
Complementar Privada a ser ministrado 
pela professora Kelly Galego. Mais 
informações serão divulgadas no site do 
Clube: www.cvgrj.com.br. Fique atento!
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poesias& contos

A diretoria do Clube 

Vida em Grupo 

se orgulha de 

possuir entre seus 

conselheiros grandes 

poetas e contistas de 

qualidade. A coluna 

Contos & Poesias 

abriu espaço para 

que seus artistas 

se expressem. Uma 

iniciativa inédita 

do CVG-RJ para 

prestigiar aqueles 

que contribuem com 

a nossa instituição e 

também se destacam 

na arte da escrita.
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Estrada bonita, porém com desiguais
trechos alegres ou tristes a amargar.
Seu início é mágico e belo demais...!
E seu horizonte? Surpresas a alcançar!

O tempo a vagá-la é uma inconstância,
pois só Deus mede à sua distância...!
Uns passam-na ligeiros
e voam-na como anjos...! 
E outros assim, nem tantos,
percorrem-na, até o dia derradeiro,
buscando sonhos sem alcançá-los...!
 
E por ela o homem chega ao tino,
mas, seu livre arbítrio poderá levá-lo
a se perder do seu bom destino...!
 
Apesar das dificuldades, que ela nos traz,
essa estrada é ainda muito querida!                        
E gostaríamos de percorrê-la, muito mais,
juntos aos nossos. Na linda estrada da vida!
 
Aurelio Rodrigues

Estrada 
da Vida
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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. 

Realizações 2015/2016:

13.08.2015 – Jantar de Dia dos Pais do CVG-RJ.
02.09.2015 – Café Empresarial com a SulAmérica: Seguro Saúde e Odontológico.
15.10.2015 –  Palestra técnica com o diretor executivo da Sociedade Brasileira de 

Coaching, Ricardo Plastino: “Superando a crise, aumentando as vendas”.
16.10.2015 – Café Empresarial com a Yasuda Marítima: Seguro de Vida.
12.11.2015 –  Café Empresarial com o PASI: Seguro de Vida em grupo para 

trabalhadores ativos legalizados.
25.11.2015 – Café Empresarial com a MetLife: MetLife Dental.
12.12.2015 – 16ª feijoada do CVG-RJ.
01, 02 e 03.03.2016 –  Curso técnico: Garantia de Aluguel e Fiança Locatícia com 

Guilherme Catarino.
08.03.2016 –  Almoço Dia Internacional da Mulher com Maria 

Helena Monteiro, da Escola Nacional de Seguros.
18.03.2016 – Café Empresarial com o PASI.

Participações 2015/2016:

07.08.2015 -  Almoço de Dia dos Pais do Sincor-RJ, 
na companhia do vice presidente e do 
diretor tesoureiro do CVG-RJ, Carlos Ivo 
Gonçalves e Wellington Costa.

03.09.2015 –  Prêmio Melhores do Seguro, da Revista 
Apólice.

04.09.2015 - Almoço dos Veteranos da SulAmérica.
22.09.2015 –  Almoço-palestra do CVG-SP com o 

presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo.
08, 09 e 10.10.2015 –  19º Congresso Brasileiro dos 

Corretores de Seguros, em Foz 
do Iguaçu.

18.10.2015 –  Almoço Dia do Securitário no Sindicato 
dos Securitários do Rio de Janeiro 
(SINSEC-RJ).

26.11.2015 –  Troféu Pinhão de Ouro do CVG-PR, na 
companhia de Carlos Ivo Gonçalves, vice 
presidente do CVG-RJ.

19.02.2016 –  Lançamento do Programa Interligados, da 
NotreDame Intermédica.

17.03.2016 –  Lançamento do livro “Versos e Contos em 
Versos”, de Aurelio Rodrigues.
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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



Para nós, empresas são como pacientes. 
Cada caso pede uma solução.
A Amil tem planos sob medida para você oferecer aos seus clientes.
Só um plano completo é capaz de oferecer a solução perfeita para todas as necessidades e para todos os tipos de 
empresa. E isso só é possível porque a Amil conta com pessoas comprometidas que se dedicam para melhorar a vida 
dos seus clientes. Pessoas que pensam, criam, trabalham e lutam para que eles tenham algo muito maior do que um 
plano de saúde. Para que eles tenham uma vida de saúde. Deixe seus clientes sempre satisfeitos. Ofereça Amil.

Acesse amil.com.br
ou consulte seu corretor. Uma vida de saúde para você.



PORTO SEGURO VIDA MAIS MULHER.

SUAS CLIENTES PRECISAM É DE 
MAIS ATENÇÃO, MAIS SEGURANÇA 
E MAIS TRANQUILIDADE.

1- Título de capitalização, valor bruto, sem desconto de impostos. Informações reduzidas. Consulte as condições gerais. 
Seguro garantido por Porto Seguro Cia de Seguros Gerais S.A. CNPJ: 61.198.164/0001-60. Seguro Vida Mais Mulher - 
Processo SUSEP: 15414.902184/2014-63. O registro desse plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, 
incentivo ou recomendação à sua comercialização. A aceitação do seguro está sujeita à análise do risco.

Coberturas Básicas:
• Morte;
• Diagnóstico Positivo de Câncer - com antecipação de 
50% da indenização para ajudar no tratamento ou utilizar 
como preferir. 

Mais vantagens para você:
• 2ª opinião médica, no caso de suspeita de câncer;
• Assistência 24h em viagens nacionais e internacionais;
• Serviços emergenciais à residência;
• Sorteios mensais no valor de R$ 12 mil¹.

Confira as coberturas e vantagens:

Para mais informações, consulte: www.portoseguro.com.br/vida.




