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Editorial

A diretoria do CVG-RJ presta homenagem ao Dia Continen-
tal do Seguro reconhecendo a trajetória profissional de 
nomes emblemáticos do seguro brasileiro e de instituições 

que se destacaram no desenvolvimento do setor, entre elas, o Sin-
dicato dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (Sincor-RJ) e o 
Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ). É mis-
são do CVG-RJ ampliar e promover o conhecimento e reconhecer as 
iniciativas que garantam o desenvolvimento do seguro de pessoas 
no país, em especial, no nosso estado.

A edição traz também reportagem especial sobre as mulheres 
no comando das grandes corporações de seguros, apresentando 
estudos e depoimentos que comprovam o avanço da presença fe-
minina no mercado de trabalho, entretanto, sua participação ain-
da é marginalizada.

 Duas entrevistas especiais com os executivos das empresas 
Chubb do Brasil – que conta um pouco de sua trajetória quase bi-
centenária no país – e Amil, operadora de plano de saúde que se 
uniu há três anos a UnitedHealth Group e investiu, só em 2014, 
R$ 1 bilhão para expandir e aperfeiçoar sua rede hospitalar.

E ainda, a influência positiva do Marketing no mercado segu-
rador. Em tempos de crise, as companhias apostam alto na ferra-
menta por acreditarem que ela desempenha relevante papel na 
estratégia comercial de seus negócios. A Confederação Nacional 
de Seguros (CNseg), juntamente com outras Federações, apro-
vou, inclusive, a reformulação da Comissão de Comunicação e 
Marketing da instituição.

O Dia das Mães, o 19º Congresso Brasileiro de Corretores, 
o 4º Encontro de Resseguro, entre outras novidades, também 
constam nesta edição. Tenham uma boa leitura! 

Marcello Hollanda
Presidente do CVG-rJ
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Um estudo recém-divulgado 
pela consultoria americana 
Ernst & Young (E&Y) iden-

tificou que ainda há um longo per-
curso para que mulheres e homens 
ocupem igualitariamente cargos 
gerenciais e executivos dentro das 
corporações. Esse paradigma só 
deve ser quebrado daqui a 80 anos. 
Em relação ao mercado segurador, a 
Escola Nacional de Seguros (ENS) 
também publicou recentemente ou-
tro estudo, com retrato semelhante 
ao verificado pela consultoria.

O relatório procurou analisar 
a evolução da mulher dentro da 
sociedade brasileira, e especifica-
mente no setor de seguros, e um 
dos primeiros aspectos analisados 
na pesquisa é o aumento do núme-
ro de famílias chefiadas por mu-
lheres, que subiu de 27% para 35% 
no período de 2001 a 2009. Esse fa-
tor está associado a diversas mu-
danças, como a queda de fecundi-
dade, a redução do tamanho das 
famílias, a maior expectativa de 

vida para mulheres, o envelheci-
mento populacional e os processos 
de individualização.

O número de profissionais secu-
ritárias, em 2000, eram quase 44 mil 
mulheres. Já em 2012, eram 12 mil 
profissionais a menos. Embora o ga-
nho de escala das companhias e do 
setor tenha enxugado o número de 
colaboradores – houve uma dimi-
nuição de 28% –, essa queda foi mais 
relevante no segmento masculino. 
Em vista disso, a participação das 
mulheres no total, nesse período, 
passou de 49% para 57%. Ou seja, a 
mulher passou de minoria à maioria, 
o que demonstra uma priorização da 
mão de obra feminina no setor.

Esse quadro também pôde ser 
verificado nas funções dentro das 
empresas de seguros, onde a cada 
10 gerentes, quatro são mulheres, e 
a cada cinco diretores, um é mulher. 
”Outros motivos explicam o cres-
cimento da empregabilidade femi-
nina, como a introdução de novas 
tecnologias, a focalização na venda 

no comando
MULHERES
Estudos indicam aumento da 
presença feminina no mundo 
corporativo, porém sua participação 
ainda é marginalizada

Passados 104 anos da 

luta da mulher para 

conquistar um espaço 

no mercado de trabalho 

– especula-se que o 

Dia Internacional da 

Mulher teria surgido 

em 1911, depois de um 

incêndio numa fábrica 

têxtil, em Nova York –, 

já é possível notar a 

presença feminina 

mais pulverizada no 

mundo corporativo. 

No entanto, apenas 

25% das empresas 

brasileiras são 

lideradas por mulheres.
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de produto – especificamente no caso 
de bancos – e a habilidade no relacio-
namento interpessoal na conquista de 
novos clientes”, revelou a pesquisa.

O estudo identificou, ainda, que as 
oportunidades dentro do mercado de 
seguros são similares para homens e 
mulheres. Elas avançam mais no que-
sito “especialização”, investem em 
mais cursos e treinamento, tem uma 
maior visão holística e uma sensibili-
dade mais apurada para atender e re-
solver as necessidades dos clientes, no 
entanto, tropeçam no desafio de conci-
liar a profissão com a família.

A conclusão é que, embora tenha 
havido avanços da presença feminina 
dentro das corporações, ainda é pre-
ciso garantir mais igualdade de opor-
tunidades de acesso ao emprego e 
desenvolvimento de carreira, garantir 
salários iguais para funções iguais ou 
equivalentes e estimular mais a par-
ticipação de mulheres nos cargos de 
direção, assegurando a proporcionali-
dade do total de mulheres no quadro 
funcional.

O antigo Instituto de 
Resseguros do Brasil, atual 
IRB Brasil RE, foi um grande 
incentivador do ingresso 
das mulheres no mercado de 
trabalho. Ao criar, em 1942, a 
primeira creche para receber 
e cuidar dos filhos de suas 
funcionárias securitárias, 
o Instituto foi um dos 
pioneiros em apoiar a causa. 
O fato foi considerado um 
verdadeiro avanço para a 
época e, principalmente 
para o mercado segurador, 
um segmento dominado, 
quase que na totalidade, por 
homens. 
A creche do IRB, como 
ficou conhecida na época, 

funcionava no último andar 
do prédio, tinha capacidade 
de atender 80 crianças, entre 
três meses e três anos, e 
contava com uma equipe 
de vários profissionais: 
pediatra, recreadoras e 
auxiliares de puericultura. 
Desativada em meados 
dos anos 90, entre outros 
motivos, por conta do 
esvaziamento do quadro 
de pessoal na ocasião, e 
consequentemente, o baixo 
número de crianças, hoje o 
IRB, assim como inúmeras 
empresas, oferece o auxílio-
educação para todos os 
filhos de empregados com 
idade entre 0 e 11 anos.

Um parceiro das mulheres
O IRB Brasil RE foi pioneiro ao lançar uma 
creche para prestar atendimento aos filhos de 
funcionárias em plena década de 40

25%
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DAS EMPRESAS BRASILEIRAS

A CADA

são lideradas
por mulheres

diretores,
um é 
mulher
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A “Dama dos Seguros”. Assim era co-
nhecida Beatriz Rosa Sanchez de Larragoiti 
Lucas, bisneta do fundador da SulAmérica, 
o espanhol Joaquim Sanchez de Larragoiti, 
e filha de Antonio Sanchez de Larragoiti Jr.

 Em 1982, com 50 anos de idade e sete 
de atuação no mundo dos negócios, Be-
atriz deixou a França, onde vivia com seu 
marido, Jean Claude Lucas, para assumir o 
comando do grupo no Brasil, dando conti-
nuidade ao processo de sucessão da família 
Larragoiti à frente da SulAmérica. Ao lado 
de sua irmã, Ema Sanchez de Larragoiti de 
Pourtalès, mostrou-se uma estrategista de 
primeira linha, redesenhando novos cami-
nhos para companhia e fazendo-a retomar a 
liderança no mercado segurador brasileiro.

 Visionária, Beatriz sempre acreditou 
na grande perspectiva de crescimento do 
mercado segurador brasileiro, a despeito 
dos desafios impostos pelo cenário macro-
econômico da época, com taxas de inflação 
galopantes. Parcerias estratégicas também 
eram um ponto de grande relevância para 
o desenvolvimento da SulAmérica, e que 
mereciam atenção especial das irmãs. Nas 
atividades bancárias, a parceria com o Cha-
se Manhattan Bank, e, na distribuição de 
seguros, as parcerias com o Banco Bradesco, 
seguido do Unibanco e do Banco do Brasil, 
foram muito bem-sucedidas e de grande va-
lor para todas as partes envolvidas.

 Junto com sua irmã Ema, Beatriz acom-
panhava com afinco as decisões mais rele-
vantes tratadas no conselho da SulAméri-
ca. A companhia, cuja gestão já havia sido 
profissionalizada a mais de 35 anos antes, 
contava com Beatriz e o conselho para su-
pervisionar dirigentes que marcaram época, 
como Leonídio Ribeiro Filho e Rony Castro 
de Oliveira Lyrio.

 Na vida pessoal, Beatriz era uma mu-
lher elegante, discreta e avessa a badala-
ções. Com um jeito doce, mas firme, sem-
pre foi muito querida pelos funcionários. 
Tinha o hábito de responder pessoalmen-
te as cartas que corretores ou funcioná-
rios a encaminhavam.

A “Dama dos Seguros” faleceu em 
18 de outubro de 2004, e, até os últimos 
anos de vida, ocupou o cargo de inte-
grante do Conselho de Administração 
do grupo SulAmérica.

Beatriz de 
Larragoiti 
Lucas

A mulher-forte 
do mercado 
de seguros
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A mulher-forte 
do mercado 
de seguros

“Estatísticas comprovam que houve um avanço da 
mulher no mercado de seguros. Hoje, a mulher represen-
ta 57% da força de trabalho no mercado de seguros bra-
sileiro”, é o que constata Estela de Moura Rey, presidente 
do Clube Seguros de Vida e Benefícios do Rio Grande do 
Sul e gerente regional de Vida da Generali Seguros. 

A executiva pôde comprovar, na prática, sua tese, pois 
é a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da 
instituição entre todos os CVGs existentes no Brasil, des-
de dezembro de 2014, quando foi empossada no cargo. 

Estela atribui às mudanças de comportamento da so-
ciedade o fato de a mulher estar ocupando mais espaço 
no mercado de trabalho. “Hoje, elas são chefes de famí-
lia, donas de seus lares.” Contudo, a presidente afirma 
que é bastante difícil ver mulheres galgando postos na 
hierarquia das corporações, por elas terem receio de en-
frentar desafios ou por priorizarem as questões pessoais. 

Em todo caso, Estela salienta que 61% da força de 
trabalho na área comercial, atualmente, é composta por 
mulheres. Elas representam 41% da força de trabalho nos 
níveis gerenciais e apenas 20% em níveis executivos. “Os 
homens são muito mais audaciosos frente a uma oportu-
nidade de trabalho, já nós somos mais cautelosas.”

No mercado segurador, esse cenário é ainda mais 
desanimador. “Considerando todos os segmentos, a 
mulher recebe 27% menos do que o homem. Temos um 
caminho árduo a percorrer”, aponta Estela.

No quesito consumo, elas já são notadas. Estudos 
comprovam que as mulheres têm grande poder de de-
cisão de compra. “As seguradoras, hoje, já direcionam 
vários produtos específicos para elas, e a mídia sempre 
procura direcionar campanhas de forma a sensibilizar 
este público. Afinal, seguro é proteção e quem se preocu-
pa com proteção da família, normalmente, é a mulher”.

A executiva finaliza com um recado especial para as 
mulheres: “elas precisam acreditar em sua própria ca-
pacidade profissional e mostrar seu talento à alta dire-
ção das corporações. O medo também é comum aos ho-
mens, porém eles o enfrentam. Nós somos capazes sim, 
somos inteligentes e habilidosas. Aceitar ser a primeira 
presidente mulher de um CVG no Brasil é um grande 
desafio e uma grande responsabilidade, e esta missão 
representa a oportunidade de alinhar meu discurso à 
prática, e representar a mulher gaúcha da melhor forma 
possível no mercado de seguros.”

Da teoria à prática

Estela de Moura 
Rey, presidente 
CVG-RS

Presidente CVG-RS acredita que 
mulheres têm conquistado espaço, 
contudo, precisam avançar mais
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Dobra a participação 
da mulher na 

corretagem de seguros

A 2ª vice-presidente 
do Sincor-SP, 
contudo, acredita 
que ainda há 
preconceito e 
discriminação no 
mercado de trabalho

Imagens do Espaço Mulher, no 
XVI Conec (2014), que contou 
com apresentações exclusivas 
para o público feminino 

Ganhando cada vez mais espaço no mercado corporativo, 
a mulher brasileira também avança no quesito 
empreendedorismo. Hoje, 45% dos pequenos negócios abertos 
no país são administrados por mulheres. No segmento 
de seguros, por exemplo, este número representa 40% da 
categoria só no estado de São Paulo, crescimento duplicado no 
período de 2012 a 2015. A pesquisa da Ketchum Leadership 
Communication Monitor 2014 (KLCM) foi divulgada pelo 
Sincor-SP, em março, em comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher. De acordo com a pesquisa, as mulheres estão à frente 
dos homens em quatro características cruciais de liderança 
eficaz: comunicação aberta e transparente, reconhecimento 
dos erros, valorização do que os profissionais têm de melhor e 
modelo de liderança pelo exemplo. 
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Para Simone Martins, a 2ª vice-pre-
sidente do Sincor-SP e a única represen-
tante feminina na diretoria executiva, 
as mulheres estão, aos poucos, con-
quistando seu espaço, porém ainda 
existe muito preconceito. Para ser ter 
uma ideia, nos dois últimos Conecs 
(Congresso de Corretores de Seguros), 
a participação das mulheres chegou 
a 35% do total de congressistas. “A 
valorização da mulher no mercado 
de trabalho, a demonstração de com-
petência, a atuação feminina obtendo 
credibilidade crescente em seu univer-
so de trabalho são alguns dos fatores 
os quais atribuo o aumento da presen-
ça feminina. No entanto, se houvesse 
menos preconceito e discriminação 
quanto à inserção da mulher no mer-
cado de trabalho, desfavorecendo seu 
engrandecimento profissional, tería-
mos avançado mais”, analisa.

Os homens ainda lideram as cor-
porações no mercado segurador, se-
gundo a executiva. “Podemos notar 
que, os cargos de alta relevância, na 
maioria dessas empresas e corretoras 
de seguras, são ocupados por homens. 
Poucas são as mulheres que têm esta 
oportunidade, e isso não é diferente 
no universo corporativo.” Simone, 
contudo, acredita “na mudança gra-
dativa deste cenário, já que as mulhe-
res, com suas atitudes, perspicácia, 
sabedoria, inteligência, feminilidade, 
estão conquistando seu espaço com 
muito respeito e credibilidade no 
mundo empresarial.”

Além da presença feminina no co-
mando das empresas, outro aspecto 
que merece especial atenção do seg-
mento de seguros, sustenta Simone, 
é o perfil de consumo. “As mulheres, 
hoje, adquirem seu próprio veícu-
lo sem interferência de uma opinião 
masculina, têm poder de decisão na 
compra de um imóvel, dentre outras 
aquisições, e ainda dirigem seus pró-
prios negócios com muita ousadia e 
sucesso”, exemplifica. 

“Na maioria das 
vezes, a decisão final 
vem da mulher.”
Simone Martins, 2ª vice-presidente do Sincor-SP
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É o que garante o diretor de Marketing da SulAmérica Se-
guros, Zeca Vieira, revelando a estratégia da seguradora 
que tem atuado em duas principais frentes: no branding 

– força da marca – e nas ações de apoio à força de vendas. 
“Os investimentos em campanhas publicitárias e de comu-

nicação são fundamentais para manter a marca da SulAmérica 
lembrada e desejada por seus clientes e consumidores. Por outro 
lado, as ações de apoio à área comercial, as campanhas de vendas, 
viagens, eventos e o material de comunicação para corretores e 
clientes são fundamentais para manter nossos volumes de prê-
mios e para que possamos alcançar as nossas metas.”

Já o diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros, 
Alexandre Nogueira, acredita que a cultura do seguro ain-
da carece de forte disseminação no país. “O Brasil é a sexta 
economia mundial, mas como mercado consumidor de se-
guro, ainda está em 13º lugar. Contratar um seguro, fazer 
um plano de previdência era artigo de luxo para os brasi-
leiros até bem pouco tempo”, pondera. 

Por outro lado, Nogueira sustenta que este cenário está 
mudando, pois as seguradoras têm inovado cada vez mais no 
lançamento de produtos e serviços, com o objetivo de ampliar 
o leque de pessoas atendidas, de classes diversas, além de ofer-
tar produtos e serviços alinhados com as necessidades de um 
consumidor moderno bem mais exigente.

Há 13 anos, a marca Bradesco Seguros foi apontada pelo 
Instituto Datafolha como “Top of Mind” na categoria Seguros, 
em um levantamento feito em todas as regiões do país. Segun-
do o diretor, “ser a marca mais lembrada pelos consumidores 
por 13 anos consecutivos, além de reforçar nosso compromisso 
com a qualidade, nos dá a certeza de que a comunicação ado-
tada se identifica com o cliente ao mostrar a importância de se 
ter um seguro e a segurança que ele proporciona.”

As campanhas da Bradesco têm um enfoque social impor-
tante, e procura levar a sociedade a refletir sobre a mudança 
de certos paradigmas, como por exemplo, a reflexão em torno 
do envelhecimento da população brasileira, a importância da 
prática frequente da atividade física, a adoção de hábitos sau-
dáveis, ou o planejamento financeiro para a conquista de uma 
vida saudável. “Ao comercializar planos de previdência pri-
vada e seguros de vida, o Grupo entende que é preciso orien-
tar o maior número de pessoas possível sobre os pilares que 
contribuem para uma vida com qualidade no futuro”, declara 
Nogueira.

Vieira, da SulAmérica, relembra as campanhas “Se 
aborrecer pra quê?” e a atual “A vida é imprevisível. E isso 
é muito bom”, além do lançamento das rádios SulAmérica 
Trânsito e Paradiso, todas elas trazendo um resultado efe-
tivo para a marca.

Influência positiva 
doMarketing

Seguradoras investem alto em campanhas, mas 
Brasil ainda carece de disseminação do conceito

Embora não divulguem valores, as 
seguradoras apostam alto na ferramenta 
e acreditam que ela desempenha 
relevante papel na estratégia comercial 
de seus negócios hoje em dia. 
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“Os investimentos em campanhas publicitárias e 
de comunicação são fundamentais para manter 
a marca da SulAmérica lembrada e desejada por 
seus clientes e consumidores.”

Zeca Vieira,
diretor de Marketing da SulAmérica Seguros

Comissão renovada
Entendendo que o investimento em Marketing é 
uma premissa importante para as empresas do 
mercado segurador, a Confederação Nacional de 
Seguros (CNseg), juntamente com outras Federações, 
aprovou recentemente a reformulação da Comissão de 
Comunicação e Marketing da instituição. A medida foi 
uma sugestão do atual presidente da Comissão, Zeca 
Vieira, que solicitou ao Conselho Diretor permissão 
para convidar novos membros, a fim de que estes 
representassem as principais companhias de Seguros, 
Previdência e Capitalização. 
A Comissão, hoje, conta com cerca de 40 participantes, 
que tem como missão primária alinhar as ações de 

comunicação de todas as Federações e melhorar a 
comunicação da CNseg com o próprio setor. Além 
disso, também busca, como desafio de longo prazo, 
trabalhar a imagem do setor perante a sociedade. 
Para alcançar tal objetivo, o presidente explica que 
foram criados três grupos de trabalho: Branding e 
Posicionamento de Mercado (desenvolve um novo 
posicionamento de comunicação para o mercado), 
Comunicação (revê e analisa os canais de comunicação 
da CNseg com o setor) e Relacionamento com o Setor 
(alinha as ações de comunicação das Federações e 
coleta as percepções do mercado).
“Nós acreditamos que a interação do trabalho destes 
grupos possa trazer uma grande contribuição ao 
processo de comunicação do mercado”, sinaliza Vieira. 

“Ser a marca mais lembrada pelos 
consumidores por 13 anos consecutivos nos 
dá a certeza de que a comunicação adotada se 
identifica com o cliente.”

Alexandre Nogueira,
diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros
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Inaugurando o ciclo de cursos e pales-
tras no ano, o Clube Vida em Grupo 
(CVG-RJ) abriu a rodada de debates 

com um tema polêmico: “A Preexistência 
nos Seguros de Pessoas”. O palestrante 
Daniel Schmitt, sócio-diretor da Schmitt 
Advogados, trouxe uma abordagem 
defensiva e uma análise da jurisprudên-
cia nacional, a fim de apresentar para a 
plateia os prós e contras de uma decla-
ração de saúde quando se contrata um 
seguro-saúde individual ou em grupo. O 
primeiro debate foi realizado na sede do 
CVG-RJ, no dia 03 de março.

Segundo o advogado – que também 
é professor-palestrante na Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV-RJ) e na Escola Nacio-
nal de Seguros (ENS-RJ) –, o contrato de 
seguro tem, como base, garantir o risco. 
Isto significa dizer que o contratante do 
serviço deve declarar fielmente elemen-
tos essenciais no ato da contratação. Em 
caso de doença não declarada, denomina-
da preexistente, e havendo um eventual 
sinistro, o paciente corre sérios 
riscos de perder a garantia.

“Uma vez constatado 
que o proponente, mesmo a 
conhecendo, deixou de de-
clará-la e de que ela influen-
ciaria na aceitação da propos-
ta ou na taxação do prêmio, 
a consequência direta será 
a perda do direito à garan-
tia securitária contratada”, 
explica Schmitt.

Exige-se, portanto, “a mais estrita boa-
-fé do proponente e a veracidade em suas 
declarações iniciais, permitindo a perfeita 
identificação dos elementos essenciais do 
risco a ser garantido pelo segurador”, re-
força o palestrante.

Neste caso, o segurado e seus benefici-
ários não poderão reclamar o pagamento 
de uma indenização securitária, rela-
cionada a uma doença preexistente não 
declarada no ato da assinatura do con-
trato. Por outro lado, estabelece-se que 
o segurador, informado de determinada 
doença, pode solicitar a apresentação de 
exames médicos, com o intuito de adap-
tar a proposta e melhor garantir o risco.  

Para o conselheiro do CVG-RJ, Lúcio 
Antônio Marques, a palestra “foi exce-
lente em todos os aspectos: pela clareza 
de explanação, pela objetividade e pelo 
amplo conhecimento jurídico do pales-
trante, já que o tema é bastante contro-
verso, principalmente na área jurídica”. 
Marques completa dizendo que o pro-

blema da preexistência nos contratos de 
seguros de pessoas e, até de saúde, passa, 
em primeiro lugar, pela contratação do 
seguro, quando o segurado responde as 
perguntas sobre declaração de saúde. Se 
ele responde com “inexatidão ou omite 
circunstâncias que possam influir na acei-
tação da proposta ou na taxa do prêmio, 
perde o direito à garantia, além de ficar 
obrigado ao prêmio vencido”, conforme 
estabelece o art.766 do Código Civil. 

A solução, aponta Marques, seria a 
exigência de um exame médico do segu-
rado, no ato da contratação do serviço. 
Contudo, ela é inviável nos casos de se-
guros coletivos ou nos individuais, pro-
venientes de apólices coletivas. “Já nos se-
guros individuais com capitais segurados 
elevados, a declaração de saúde é ampla e 
completa, o que dificulta, em tese, a má fé 
ou até a fraude no seguro. O mercado, de 
um modo geral, deveria tentar modificar 
a declaração de saúde hoje praticada nos 
seguros de pessoas, visando dar maior 
tranquilidade no contrato firmado”.

CVG-RJ abre

CICLO DE CURSOS E PALESTRAS
Palestrante explica 
prós e contras 
nos contratos 
de seguros, em 
relação a doenças 
preexistentes

O advogado Daniel 
Schmitt, que abriu o ciclo 
de palestras na instituição, 
junto com o presidente 
Marcello Hollanda
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Mais de 500 executivos e lide-
ranças de mercado prestigia-
ram abertura do 4º Encontro 

de Resseguro do Rio de Janeiro. O pre-
sidente da Federação Nacional das Em-
presas de Resseguros (Fenaber), Paulo 
Pereira, abriu a solenidade destacando 
que hoje 120 resseguradoras já atuam 
no país, envolvidas em uma acirrada 
disputa por prêmios da ordem de R$ 
9 bilhões no ano passado. Segundo Pe-
reira, este mercado cresceu duas vezes 

e meia desde o fim do monopólio de 
resseguros, em 2008. 

O presidente da CNseg, Marco An-
tonio Rossi, acentuou que a perspectiva 
do resseguro é de forte crescimento nos 
próximos anos, tornando o evento um 
fórum importante para identificar as 
estratégias dessa expansão, sobretudo 
na área de infraestrutura. Acrescentou 
que, apesar das dificuldades momentâ-
neas, o Brasil continua a ser uma boa 
aposta para os resseguradores. 

O vice-governador do Rio de Ja-
neiro, Francisco Dornelles, relator da 
proposta de quebra do monopólio de 
resseguros no país, finalizou: “o merca-
do de seguros está entre as atividades 
com maior potencial de crescimento 
nos próximos anos, sendo legítimas as 
ações para apoiar o setor”.

No painel “Economia brasileira a 
curto e médio prazo”, que trouxe ao 
debate os economistas Affonso Celso 
Pastore e José Júlio Senna, além do 
jornalista William Waack, ficou claro 
o ceticismo e a profusão de dificulda-
des até o Brasil reencontrar o equilí-
brio. Os economistas discordam da 
política de ajuste fiscal do governo, 
principalmente porque a presidente 
Dilma enfrenta forte queda do apoio 
popular e ainda confronta-se com re-
sistência para aprovar tais medidas 
no Congresso Nacional. 

Outra apresentação de peso foi a do 
CEO da Swiss Re, Michel Liès, que con-
siderou que a instabilidade regulatória 
no Brasil inibe empresas de usufruirem 
da abertura de mercado. Em sua palestra 
“Desafios e Oportunidades: a atração da 
América Latina”, o executivo destacou 
que é importante ter estabilidade para 
que o ressegurador tenha segurança nos 
seus investimentos.

Defendeu ainda a necessidade de 
se aproximar mais do poder público, a 
fim de se aprovar projetos que minimi-
zem os efeitos de catástrofes naturais 
em toda a América Latina.

Debate acalorado sobre 
modernização do setor, 
investimentos e crise 
econômica dominaram as 
exposições e palestras 

Marcello Hollanda, CVG-RJ, e 
José Américo Peón de Sá também 
prestigiaram o congresso
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O conhecimento não tem limites

www.funenseg.org.br | 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.

 ■ MBA EXECUTIVO EM SEGUROS E RESSEGURO 

CONFIRA OS CURSOS COM 
INSCRIÇÕES ABERTAS:

Mais informações:
(21) 3380-1091/1531 | mbarj@esns.org.br

Rio de Janeiro - início: 5/5/2015

 ■ MBA DIREITO SECURITÁRIO 

Rio de Janeiro - início: 27/4/2015
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A bela Foz do Iguaçu, que recebeu um 
milhão e meio de turistas na passa-
gem de ano e bateu recorde de visi-

tantes, já está sendo preparada para abrigar 
o 19º Congresso Brasileiro de Corretores de 
Seguros. Os organizadores do evento tam-
bém planejam alcançar um marco histórico 
com o evento, trazendo para a cidade para-
naense 4.500 participantes, número recorde 
de congressistas entre todas as edições já re-
alizadas até hoje. 

Segundo a Federação Nacional de Cor-
retores de Seguros (Fenacor), uma grande 
personalidade brasileira deverá palestrar no 
Congresso, que conta ainda com três gran-
des shows de música na agenda, entre eles, o 
sambista Dudu Nobre, encerrando o evento. 
A Fenacor ainda pretende anunciar mais no-
vidades até o fim de maio. O 19° Congresso 
Brasileiro de Corretores de Seguros está mar-
cado para os dias 08 e 10 de outubro.

“A maior prova de que a Federação acer-
tou a mão ao escolher o palco desses eventos 
é o expressivo número de profissionais já 
inscritos. Creio que iremos atingir até agosto 
o total estimado de inscrições, bem antes do 
prazo final de inscrição”, afirma o presidente 
da Fenacor, Armando Vergilio, complemen-
tando que serão realizados mais dois even-

tos em paralelo: o 3º Congresso Brasileiro de 
Saúde Suplementar e a 18ª Exposeg. 

O 19° Congresso Brasileiro de Correto-
res de Seguros, que terá como tema central 
“Crescer e Desenvolver: O Caminho é Sim-
ples?”, será realizado no Centro de Conven-
ções do Rafain Palace Hotel (Avenida Olím-
pio Rafagnin, 2.357). 

O corretor de seguros associado a sindi-
catos filiados à Fenacor paga, até 29 de maio, 
R$ 500,00, mas as inscrições estarão abertas 
até 30 de setembro, e poderão ser feitas di-
retamente no hotsite, que também inclui a 
programação do encontro e as informações 
sobre hospedagem. O link para a inscrição é: 
www.fenacor.org.br/congresso/19/hotsite/
inscricoes.htm. 

A Fenacor dará, ainda, todo o apoio ne-
cessário para que as seguradoras e outros ex-
positores possam ter o tempo adequado para 
o planejamento das suas atividades durante 
a 18ª Exposeg, a fim de não comprometam 
as duas agendas e os participantes possam 
aproveitar todos os eventos. O 3º Congres-
so Brasileiro de Saúde Suplementar, outra 
agenda paralela, também vem apresentando 
expressivas taxas de crescimento, e, segundo 
os organizadores, esta é uma tendência que 
deve ser mantida nos próximos anos.

Foz do Iguaçu abrigará o 19º Congresso 
Brasileiro de Corretores de Seguros

“A maior prova de que a Federação acertou a mão ao escolher o palco 
desses eventos é o expressivo número de profissionais já inscritos.” 
Armando Vergilio,
presidente da Fenacor

Evento 
deve bater 
recorde com 
número de 
participantes 
entre todas 
as edições 
anteriores 
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Chubb 
do Brasil 
comemora 
170 anos de 
existência

Livro de registro de apólices da 
Argos Fluminense. A seguradora 
brasileira de ramos elementares 
mais antiga em operação no Brasil, 
foi fundada em 1845, e comprada 
pela Chubb em 1973, quando esta 
se estabeleceu no país.

A Chubb do Brasil comemorou seus 
170 anos de operação no país com 
um coquetel no dia 25 de março, na 
Fundação Eva Klabin, no Rio de Janeiro, 
cidade onde a companhia iniciou suas 
atividades. Na ocasião, executivos 
da companhia, entre eles, Harold 
Morrison, vice-presidente executivo da 
corporação, Herman Weiss, responsável 
pela operação na América Latina, o 
chairman Acacio Queiroz, e o CEO 
Nivaldo Venturini, acompanhados de 
diretores, receberam um grupo seleto 
de corretores, clientes e parceiros. O 
evento é parte de uma extensa agenda 
de comemorações, que teve início no ano 
passado e seguirá ao longo de 2015.
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P ara celebrar o aniversário da Chubb do Brasil, a revista 
do CVG-RJ convidou Acacio Queiroz que, hoje ocupa 
o cargo de chairman da companhia, para contar a his-

tória quase bicentenária da Chubb no país. O executivo, que já 
foi presidente e CEO da companhia por 10 anos, é formado em 
Economia, pós-graduado em Finanças e com especialização em 
Business nos Estados Unidos. É também Conselheiro certificado 
pelo IBGC e pela Fundação Dom Cabral. É membro dos Conse-
lhos Diretor e Superior da CNseg e participa dos Conselhos da 
Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP), Associa-
ção Paulista dos Técnicos de Seguro (APTS) e do WTC. Participa 
do G100 – Grupo de Líderes e Conselho Econômico – e do HSM 
CEO Knowledge Hub. Escreveu, ainda, o livro “Minhas Baga-
gens” e atua como palestrante nas áreas de Economia, Seguros, 
Liderança e Motivação. 

– Como o Sr. vê a trajetória da Chubb Seguros nesses 170 anos 
de Brasil? 

A Chubb chegou ao Brasil em 1973, e soube, com muita 
maestria, reunir a tradição de duas empresas centenárias: a 
Argos Fluminense, seguradora brasileira de Ramos Elementares 
mais antiga em operação no Brasil, fundada em 1845, e que foi 
comprada pela companhia ao se estabelecer no país, e a Chubb 
Corporation, com sua sólida trajetória mundial, iniciada em 
1882. Com a união destas duas fortalezas no ramo de seguros, 
a Chubb sempre apoiou seu negócio em três pilares, que refle-
tem sua história: tradição, competência e inovação. Esses valo-
res estão presentes no DNA da empresa até os dias de hoje, e 
são o nosso diferencial. Nós não vendemos um produto, e sim, 
tranquilidade. Já a tradição da corporação oferece segurança 

aos clientes, que confiam em uma empresa que preserva seus 
valores ao longo dos séculos. E a competência se reflete nesta 
comemoração de 170 anos, porque a marca conquistou o reco-
nhecimento dos clientes e parceiros. Importante destacar que 
atingir esta marca histórica só foi possível graças à parceria com 
os corretores e as Centrais de Negócios, que são nossos princi-
pais elos no relacionamento com os clientes.

–  Quais foram os momentos mais marcantes da empresa no 
período? Os maiores desafios enfrentados? 

 Ao longo destes anos, a companhia se consolidou no mer-
cado segurador nacional ao oferecer produtos e serviços com 
vantagens exclusivas, garantindo aos clientes segurança, quali-
dade e sofisticação. Em sua trajetória no Brasil, a Chubb ganhou 
destaque em diversos segmentos, entre eles, os de Personal Li-
nes, Linhas Financeiras, Seguro Garantia, Massificados, Seguro 
Transporte, Vida em Grupo, Riscos Empresarias, Riscos de En-
genharia, Entretenimento, entre outros. Além disso, nos últimos 
anos, a Chubb Seguros registrou importantes conquistas, como 
a recorrente evolução no ranking da Superintendência de Se-
guros Privados (Susep), a manutenção do rating Aaa.br, o mais 
alto grau de investimento, dado pela agência de classificação de 
risco Moody’s Investors, já há oito anos consecutivos, e o reco-
nhecimento de veículos de imprensa e de renomadas consulto-
rias e entidades de pesquisa. As bases de um futuro ainda mais 
brilhante, no entanto, estão sendo construídas a cada dia, por 
meio do investimento contínuo na capacidade da companhia de 
surpreender e de superar as expectativas de seus clientes.

“O seguro 
não é 
despesa, e 
sim a compra 
da garantia 
de um futuro 
consistente.”

Acacio 
Queiroz, 
chairman 
da Chubb 
do Brasil

Continua na próxima página
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– Faça uma avaliação do mercado segurador brasileiro, em compara-
ção com o mercado internacional? Quais são as principais diferenças? 
O consumidor brasileiro é mais arrojado nesse quesito? 

O mercado brasileiro vem progredindo a passos largos. Conforme 
as estatísticas, estamos crescendo com uma taxa acima de dois dígitos 
e o mercado internacional cresce num ritmo bem menor, pois já é um 
mercado maduro. No entanto, ainda temos muito a crescer e a nos de-
senvolver como mercado segurador, fato este que passa pela educação 
da população como um todo, em especial com relação à educação finan-
ceira. O seguro não é despesa, e sim a compra da garantia de um futuro 
consistente, seja com relação aos bens que cada cidadão adquire com o 
seu trabalho, ou com relação ao seguro de vida, que é a segurança para a 
família no caso de algum infortúnio, a que todos nós estamos sujeitos. O 
Brasil hoje representa 50% do mercado latinoamericano de seguros e algo 
como 1,5% do mercado mundial. Todos nós temos uma grande tarefa: 
fazer o nosso mercado cada vez maior.

– Fale dos resultados da empresa nos últimos anos e das perspecti-
vas para 2015, tendo em vista um cenário macroeconômico recessivo. 

A Chubb tem crescido constantemente, mas como característica 
sempre dentro dos segmentos nos quais tem especialidade, como por 
exemplo, trabalhamos apenas com seguro de vida em grupo, e não com 
seguro de vida individual. Carro e casas acima de um determinado va-
lor, e assim por diante.  Na última década crescemos mais de 400%, 
o que é uma marca significativa, considerando que é um crescimento 
orgânico, e exclusivamente nos nichos que operamos. A Chubb tem 
muito interesse no Brasil e tem demonstrado isso no decorrer de todos 
esses anos, sempre investindo e trazendo produtos novos para nosso 
mercado, muitos deles inclusive pioneiros, como o próprio mercado 
afirma. Neste ano, sem dúvida estamos enfrentando um momento es-
pecial, em função da crise econômica, que atinge o mercado segurador 
diretamente. No entanto, a Chubb tem como objetivo o crescimento 
entre 6% e 8%, e de maneira lucrativa, acima de tudo, o que exigirá 
um autocontrole das despesas, retenção de clientes, criatividade e ino-
vação. O Brasil já passou por várias crises. Esta será uma mais, e 2016 
já será muito melhor. Quero registrar que aquele que é o mais legítimo 
representante do segurado, o corretor de seguros, é o nosso canal de 
distribuição e é através dele que buscamos atingir os nossos objetivos.

– Fique à vontade de tecer qualquer outro tipo de comentário so-
bre a empresa, sobre a sua trajetória como executivo à frente desta 
empresa. 

Como eu escrevi no meu livro “Minhas Bagagens”, trabalho há 55 
anos, mais de 40 anos no mercado de seguros, dos quais seis fora do 
país e o restante do tempo em território nacional. Já ocupei todos os 
cargos de liderança em uma empresa seguradora, já comandei vários 
países como presidente local e para a América Latina, mas continuo 
aprendendo a cada dia, pois o aprendizado sobre seguros é interminá-
vel. Estar trabalhando na Chubb é motivo de orgulho e o faço prazero-
samente, pelos valores que regem esta empresa, os quais valorizam a 
todos os seus colaboradores e parceiros.

“O mais legítimo 
representante 
do segurado, 
o corretor de 
seguros, é o 
nosso canal de 
distribuição e 
é através dele 
que buscamos 
atingir os nossos 
objetivos.”

Acacio Queiroz,
chairman da Chubb do Brasil
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Está na hora 
de planejar a 
aposentadoria

V ocê já se perguntou o quanto 
quer ganhar quando se apo-
sentar? Que renda mensal de-

seja ter? Se você já se fez alguma dessas 
perguntas, sinal de que está na hora de 
contratar um bom plano de previdên-
cia privada, no entanto, precisará pes-
quisar no mercado o plano que melhor 
se encaixa no seu planejamento de vida 
e que também ofereça bons rendimen-
tos no longo prazo.

Com base em números do IBGE e 
da Susep, aproximadamente 5% dos 
brasileiros possuem um Plano de Pre-
vidência. Trata-se de um mercado que 
já conta com mais de 10 milhões de 
pessoas que buscam complementar a 
aposentadoria, proteger a família, di-
versificar os investimentos no longo 
prazo ou simplesmente usá-lo como 
mecanismo de planejamento sucessó-
rio para que bens não entrem em in-
ventário. Contudo, a maior parte da 
população contrata pensando na tão 
sonhada aposentadoria.

O economista e CEO do Grupo Bus-
caPrev Seguros e Previdência, Keyton 
Pedreira, aconselha aos profissionais 
da iniciativa privada, que costumam 
declarar pela tabela completa do Im-
posto de Renda (IR), que devem op-
tar por um PGBL (Plano Gerador de 
Benefício Livre). Nessa modalidade, 
os clientes podem abater o IR. Para os 
profissionais liberais ou empresários, o 
VGBL (Vida Gerador de Benefício Li-
vre) acaba sendo a melhor alternativa.

Keyton ainda ensina que o cliente 
precisa estar atento ao porte da Segura-
dora, às taxas cobradas (carregamento 
e gestão financeira), à tábua atuarial e à 
taxa de juros garantida na aposentado-
ria, além da escolha correta da tabela 
de tributação (progressiva ou regres-
siva). Segundo o executivo, o portal 
BuscaPrev é, atualmente, a única fer-
ramenta do mercado capaz de apoiar 
os consumidores de forma isenta na 
escolha do melhor plano.

Especialista ensina quando 
e como contratar um Plano 
de Previdência adequado ao 
perfil do segurado
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Keyton 
Pedreira, 
economista e 
CEO do Grupo 
BuscaPrev 
Seguros e 
Previdência

Onde fazer suas 
simulações de previdência?

Perguntando 
ao especialista

1) O indíviduo quer se 
aposentaraos 60 anos, qual seria 
o melhor investimento para este 
cliente que deseja fazer uma 
retirada mensal de R$ 3.500,00, 
a partir dessa idade? Qual é 
o aporte mensal? Qual seria o 
plano mais adequado? Quando 
deve iniciar?
Para receber uma renda 
de R$ 3.500,00 aos 60 anos 
seria necessário iniciar uma 
contribuição mensal de R$ 
1.000,00, a partir dos 28 anos.
Postergando a aposentadoria 
para os 65 anos seria possível 
reduzir esta contribuição para R$ 
600,00 e receber os mesmos R$ 
3.500,00.

2) Um pai (ou um avô) quer 
presentear seu filho (seu neto), 
para que ele usufrua do dinheiro 
na maioridade (dos 18 aos 25 
anos), a fim de custear seus 
estudos na faculdade. Como deve 
ser este investimento? Fale sobre 
tempo de contribuição, aporte, 
tipo de investimento, taxas, etc.
O responsável pode contratar um 
plano de previdência logo após o 
nascimento do filho ou do neto. 
Os valores partem de R$ 50,00 
por mês e vão até o limite que o 
investidor desejar. Importante 
negociar planos com taxas 
de gestão financeira menores 
(de 1% a 2%, no máximo), e, 
de preferência, sem taxa de 
carregamento. Ao final, o jovem 
poderá sacar para fazer um 
intercâmbio, pagar a faculdade 
ou realizar algum outro objetivo.

O BuscaPrev (www.buscaprev.com.br) é o único site brasileiro de comparação 
online de Planos de Previdência. Considerado um dos cinco melhores sites de 
investimento do país pela Revista Época, em 2010, o portal tornou-se uma fer-
ramenta de consulta de utilidade pública para usuários pessoas física e jurídica, 
com mais de 500 mil acessos mensais.

Em sua base de dados, o portal reúne mais de 10 seguradoras que disponibili-
zam informações aos visitantes e totaliza 
mais de 200 consultas e simulações por 
dia. Todo mês, dezenas de negócios são 
fechados diretamente com os consulto-
res do BuscaPrev e corretores de seguros 
externos, que também utilizam a ferra-
menta como canal de consulta e vendas. 

Em relação ao perfil de usuários, 
60% do público que visita o portal é 

masculino e 40% feminino, com 
idade média de 35 anos. 

E as pesquisas mais 
realizadas são planos 
de contribuições men-
sais, com um ticket 
médio de R$ 500,00.



24
CLUBE VIDA EM GRUPO
Maio/2015

Artigo | Samy Hazan*

SEGURO DE VIDA 
OU SEGURO EM VIDA?

PRODUTOS DE SEGURO DO FUTURO:

O seguro de doenças graves 
é o mais novo, diferenciado 
e inovador produto de seguro 
do século XXI. 
Embora um número 
crescente de pessoas 
estejam descobrindo o 
produto e seus benefícios, 
o seguro de doenças graves 
ainda permanece um 
mistério para muitos. 

O conceito de seguro de doenças graves 
surgiu na África do Sul sob os auspícios 
do Dr. Marius Barnard. Sua experiência 

revelou que os sobreviventes de transplantes 
de coração e outros procedimentos bastante in-
vasivos passavam por dificuldades financeiras 
depois de vencerem suas doenças. Os pacientes 
ficavam sobrecarregados de dívidas mas já não 
ganhavam o suficiente para quitar esses com-
promissos ou manter seu padrão de vida ante-
rior. Em alguns casos, as dificuldades eram tão 
sérias que os anos a mais de vida levavam os pa-
cientes à falência. O Dr. Barnard acreditava que 
era necessário criar um novo produto para pro-

teger aqueles que sobreviviam a doenças graves. 
Desde a criação do conceito de seguro de 

doenças graves, o produto migrou pelo mun-
do e, ao mesmo tempo, sofreu modificações.

O crescimento do seguro de doenças graves 
é atribuído a três fatores principais: (1) avanços 
da medicina moderna que estão aumentando o 
tempo de vida das pessoas e as chances de so-
breviver a uma doença grave, (2) a crescente 
observação de incidência de doenças graves em 
diversas faixas etárias, e (3) o crescente reconhe-
cimento da pressão financeira pessoal enfrenta-
da em face ao diagnóstico de uma doença grave.

O seguro de doenças graves aparentemente 
tem algumas propriedades em comum com ou-
tros produtos de seguro, mas seu benefício pro-
picia uma contribuição diferenciada se compa-
rado a outros tipos de cobertura.

A antecipação por doença terminal, por exem-
plo, antecipa o benefício de uma apólice de se-
guro de vida apenas quando a doença é termi-
nal. O plano de invalidez funcional por doença 
será pago se o seu cliente se incluir na defini-
ção da seguradora (com a nova regulamentação 
cada companhia poderá ter a sua definição de 
invalidez por doença funcional).

A recuperação (voltar a trabalhar) pode ser uma 
má notícia para cobertura de Diária de Incapaci-
dade Temporária (DIT). Normalmente os paga-
mentos são interrompidos quando você retorna 
ao trabalho. Os planos de doenças graves pagam 
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Samy Hazan 
(Yasuda Marítima)

o benefício, quer você esteja trabalhando ou não. 
Além disso, a cobertura de doenças graves 

trata dos custos indiretos da doença, custos es-
ses não cobertos pelos principais planos de saúde 
tradicionais (custos de tratamentos novos ou ex-
perimentais, perda de renda enquanto a pessoa 
está em tratamento, despesas médicas não cober-
tas ou fora da rede do plano de saúde, despesas 
de viagem para centros de tratamento especiali-
zados e tratamentos de saúde recebidos em casa).

Estes custos indiretos podem exercer forte 
pressão sobre a renda e poupança de uma famí-
lia. Na realidade, em muitos casos em que um 
membro da família sofre de uma doença grave, 
a pressão adicional colocada sobre os membros 

“saudáveis” da família freqüentemente repre-
senta um peso maior do que as pessoas podem 
suportar. Esta pressão inclui o estresse mental 
e financeiro.

Um plano de doenças graves pode ajudar 
muito a aliviar esse estresse financeiro. E quan-
do há um alívio da pressão financeira, uma gran-
de parte do estresse mental também desaparece.

*Samy Hazan - 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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Na busca
pela excelência

Para contar um pouco da 
trajetória da operadora de plano 
de saúde e de seus planos para 

2015, a revista do CVG-RJ convidou 
o diretor de Planejamento Estratégico 
e Orçamento da Amil, Erwin Kleuser. 
O executivo considera que “a Saúde 
Suplementar no Brasil tem passado 
por um processo de melhoria contínua, 
em meio a uma vigorosa produção 
de serviços e rigoroso sistema de 
fiscalização. Só em 2013, o setor 
movimentou R$ 108,2 bilhões em 
receitas de mensalidades”, diz. 

Erwin Kleuser, 
diretor de 
Planejamento 
Estratégico e 
Orçamento da Amil 
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A Amil, operadora de plano de 
saúde, se uniu ao grupo americano 

UnitedHealth Group, em 2012, investiu 
R$ 1 bilhão em 2014 para expandir e 
aperfeiçoar rede hospitalar, adquirindo 

quatro hospitais e concluindo 
o complexo Américas Medical 

Center, na Barra da Tijuca, Zona Oeste 
do Rio, e planeja, este ano, concentrar 
esforços na criação de inovações práticas, 
que ajudem as pessoas a ter uma vida 
mais saudável e que beneficiem o 
funcionamento do sistema de saúde.

– A compra da Amil pelo grupo americano UnitedHealth 
Group já foi definitivamente aprovada pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS)? Que benefícios trouxe ao negó-
cio a associação com o UHG? E também para os clientes Amil? 
O que a expertise do grupo americano agregará ao negócio da 
Amil no ramo de saúde no país?

 A Amil passou a integrar o UnitedHealth Group, um dos 
maiores e mais importantes grupos de saúde do mundo, em 
outubro de 2012. Em uma primeira fase dessa integração, in-
vestimos no conhecimento mútuo das forças de cada operação 
e demos início a um intenso intercâmbio de melhores práticas, 
que denominamos Stronger Together. Esse foi o primeiro pas-
so para o fortalecimento da nossa operação no Brasil. O reflexo 
desse trabalho conjunto para a qualidade de atendimento ao be-
neficiário já pode ser percebido. Em 2013, adquirimos o Monte 
Klinikum, hospital de reputação em Fortaleza. Apenas em 2014, 
investimos R$ 1 bilhão para expandir e aperfeiçoar nossa rede 
hospitalar. Esses investimentos possibilitaram aumento de leitos 
hospitalares, atualização de tecnologias médicas e ampliação do 
acesso dos nossos beneficiários a serviços médicos de qualidade.

– Quais são os próximos passos da companhia, dentro do mer-
cado brasileiro? Existe um plano para lançamento de novos 
produtos de saúde? A concorrência entre os planos é muito 
acirrada?

 Em termos de penetração de planos de saúde, o Brasil é um 
país com muitas oportunidades. Cerca de 25% da população possui 
planos de saúde. Avaliamos que a demanda por serviços de saúde 
continua forte, apesar da tendência de aumento contínuo dos cus-
tos médicos, resultando em maior sensibilidade aos preços por parte 
dos clientes e dos consumidores em geral. A Amil continua a abor-
dar essa questão, adotando inovações práticas e soluções tecnológi-
cas que nos possibilitam oferecer aos consumidores serviços de alta 
qualidade, de forma ainda mais eficiente.

 
– A Amil acabou de inaugurar um complexo de hospitais na 
Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Qual foi o investimento 
nesse complexo? Quais serão os benefícios para os usuários da 
rede credenciada? Atenderá outros planos também?

Continua na próxima página
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 O Americas Medical City traz benefícios não somente para 
os clientes Amil, mas também para a população do Rio de Janei-
ro. Todas as operadoras poderão ter o complexo nas suas redes 
credenciadas. O empreendimento soma investimentos da ordem 
de R$ 600 milhões. São 72 mil m², 252 consultórios, 16 salas de 
cirurgia e capacidade prevista para 494 leitos. O complexo sedia 
também um Centro de Treinamento voltado para tecnologias 
minimamente invasivas – com instalações dedicadas à pesquisa, 
educação e capacitação em procedimentos menos invasivos –, e 
conta com os hospitais Samaritano e Vitória. 

– Fale dos resultados da empresa nos últimos anos e das pers-
pectivas para 2015, tendo em vista um cenário macroeconômico 
recessivo (nº de clientes atuais, previsão de crescimento etc.).

 Em 2014, a empresa investiu R$ 1 bilhão para expandir e 
aperfeiçoar sua rede hospitalar, com aquisições de quatro hospi-
tais no estado de São Paulo e das operadoras Seisa e Dental Cen-
ter. Nesse período, também concluiu o Americas Medical City, 
o maior complexo médico-hospitalar do Rio de Janeiro. Esses 
investimentos possibilitaram o aumento de leitos hospitalares, 
a atualização de tecnologias médicas e a ampliação do acesso a 
serviços médicos.

 Para 2015, nossas perspectivas são de concentrar esforços na 
criação de inovações práticas, que ajudem as pessoas a viver de 
forma mais saudável e contribuam para que o sistema de saúde 
funcione melhor para todos.  

 
– Como o Sr. vê a trajetória do mercado de planos de saúde no 
Brasil? Faça uma avaliação desse segmento em comparação com 
o mercado internacional? Quais são as principais diferenças?

 A Saúde Suplementar no Brasil tem passado por um proces-
so de melhoria contínua, em meio a uma vigorosa produção de 
serviços e rigoroso sistema de fiscalização. Atualmente, há 1.433 
operadoras de planos de saúde, que atendem 50,5 milhões de 
consumidores em planos de assistência médica e 21,3 milhões 
em planos exclusivamente odontológicos. Em 2013, o setor mo-
vimentou R$ 108,2 bilhões em receitas de mensalidades. 

 No Brasil, as operadoras de planos de saúde são submetidas 
a prazos de atendimento mais rigorosos, e também observamos 

volume de procedimentos de alta complexidade mais elevado 
que o registrado em muitos países desenvolvidos. Mas um dado 
importante é comum em todo o mundo: o avanço dos custos 
médico-hospitalares. No Brasil, um estudo da Federação Nacio-
nal de Saúde Suplementar (FenaSaúde) aponta que a variação 
da despesa assistencial per capita, a chamada inflação médica, 
acumulou 101% no período 2007-2013. 

– Como o Sr. avalia a atuação da ANS no mercado de saúde 
brasileiro?

 A Amil continua empenhada em trabalhar com os regulado-
res e outras partes interessadas em todo o Brasil, para encontrar 
soluções justas e que assegurem serviços de saúde de qualida-
de, a preços acessíveis. Certamente, há espaço para melhorias 
técnicas que trarão benefícios para toda a sociedade. É urgente, 
por exemplo, a adoção de medidas para maior transparência na 
comercialização de insumos e materiais de alto custo – como as 
OPMEs (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) – e de critérios 
técnicos de custo-efetividade, custo-utilidade e custo-benefício 
na avaliação da incorporação de novas tecnologias ao Rol (Re-
solução Normativa) da ANS .

 
– Fique à vontade para tecer qualquer outro tipo de comentá-
rio sobre a empresa, sobre a sua trajetória como executivo à 
frente desta empresa etc.

 A Amil tem o privilégio de servir a 6,1 milhões de beneficiá-
rios em todo o Brasil. Nosso objetivo é assegurar que todos eles 
mantenham-se saudáveis e disponham de serviços da mais alta 
qualidade, a preços acessíveis, independentemente da linha de 
produto contratada.

 Todos os nossos planos são elaborados para que os benefici-
ários se envolvam ativamente na gestão da sua saúde, com in-
centivo para que adotem hábitos saudáveis. Também trabalha-
mos em estreita proximidade com nossos clientes corporativos, 
desenvolvendo programas adaptados para atender necessida-
des específicas de saúde e auxiliando-os na administração dos 
custos – um tema importante, especialmente no ambiente eco-
nômico atual –, sempre visando aos melhores resultados para o 
bem-estar de seus funcionários.

“A Saúde Suplementar 
no Brasil tem passado 
por um processo de 
melhoria contínua, em 
meio a uma vigorosa 
produção de serviços 
e rigoroso sistema de 
fiscalização.”

“A demanda 
por serviços de 
saúde continua 
forte, apesar 
da tendência 
de aumento 
contínuo dos 
custos médicos.” 
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ACERTE NA ESCOLHA.
ACERTE SUA VIDA PROFISSIONAL.

FAÇA GRADUAÇÃO NA
ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS.

AGORA COM

FIES
É    FÁCIL!+

Vire alvo de interesse das maiores empresas do mercado.

Faça Graduação em Administração na Escola Nacional de Seguros. Além de 

uma sólida formação em gestão, você terá acesso a conhecimentos específicos 

em Seguros e Previdência. Venha fazer parte de um dos setores que mais 

cresce no Brasil.

Rio de Janeiro - Centro - Tels.: (21) 3380-1044 / 1046

São Paulo - Consolação - Tels.: (11) 3062-2025 / 2143

Inscreva-se já no www.esns.org.br/processoseletivo
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PAINEL
CVG-RJ

MetLife visita CVG-RJ
O CVG–RJ recebeu, em 29 de abril, o 
presidente da MetLife, Raphael de Carvalho, 
acompanhado de sua equipe, para uma 
visita à sede do Clube. Marcello Hollanda 
fez as honras da casa e recepcionou a 

comitiva. “É uma honra para a nossa 
instituição recebermos visitantes ilustres, 
de uma seguradora tão importante como 
a MetLife, nossa benemérita”, destacou o 
presidente do CVG-RJ.

Da esquerda para a 
direita: Raphael de 
Carvalho, presidente 
da MetLife; Denise 
Thomas, diretora 
comercial; Marcello 
Hollanda, presidente 
do CVG-RJ; 
Alessandra Castelano, 
gerente regional; e 
Alejandro Widder, 
diretor atuarial e de 
underwriting

O CVG-RJ celebrou 
o Dia Continental 
do Seguro, 
comemorado no 
dia 14 de maio, com 
um almoço especial 
para homenagear 
os profissionais do 
setor. O almoço 
foi realizado 
no Windsor 
Guanabara Hotel, 
e reuniu executivos 
e instituições de 
destaque que mais 
contribuíram para 
o desenvolvimento 
deste mercado.
“Cada uma das 
personalidades 
recebeu 
homenagem 
pela dedicação, 
conhecimento e 
legado destinados 
ao setor de seguros. 
Esta foi a forma 
que encontramos 
para celebrar 
tão importante 
data, além de 
homenagear 
figuras ilustres 
que atuam neste 
mercado”, finaliza 
o presidente do 
CVG-RJ, Marcello 
Hollanda.

Festa do 
Seguro

Dia das No dia 21 de maio, o CVG-RJ comemorou o Dia das Mães com seu baile 
tradicional no restaurante João de Barro. Para completar a programação, foi 
servido um jantar e distribuído brindes para as mamães presentes.  A música ao 
vivo ficou por conta do cantor Ronaldo Valentim, que animou os dançarinos.
“É uma alegria podermos realizar esta festa. Trata-se de uma oportunidade 
rara de estarmos reunidos informalmente num ambiente familiar e agradável”, 
afirmou o presidente Marcello Hollanda.Mães

Aniversário do Clube dos 
Seguradores da Bahia, no Hotel 
Fiesta:  João Mello (diretor 
Tokio Marine), Gilberto Villela 
(diretor financeiro CVG-RJ), José 
Adalberto Ferrara (presidente Tokio 
Marine), Fausto Dórea (presidente 
Clube dos Seguradores/BA) e 
Josimar Antunes (Sincor-BA).
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M   A   I   O
 
Maio, mês das “rosas de maio”
Canção que no radio eu ouvia...!
Mês de maio que tento e ensaio
Uma homenagem a Santa Maria.

Maria Mãe de todas as mães...!
Maio é o mês dedicado a Maria
A quem rezamos pelas manhãs
Para nos proteger durante o dia.

Maio de Maria, mês do amor...!
Mês que registra muitas Marias...,
Agraciadas na vida com esta flor
De nome de plena e sonora magia!

Treze de maio “Dia da Abolição”
A Lei Áurea extingue em nosso país
A subjugação infame da escravidão
De um povo injustiçado e infeliz...!
 
Aurelio Rodrigues

poesias& contosPAINEL
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.
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Pesquisas recentes indicam 
que ter um plano de saúde 
é um dos principais desejos 

da população, no entanto, apenas 55 
milhões de pessoas já contrataram o 
serviço até hoje. Há, portanto, muito 
espaço para crescer e uma boa opor-
tunidade para quem deseja investir 
em cursos específicos na área, como 
o recém-lançado MBA em Saúde Su-
plementar, oferecido pelo Instituto 
de Pesquisa Educação e Tecnologia 
(Ipetec) da Universidade Católica de 
Petrópolis (UCP), no Rio de Janeiro.

O curso capacita pessoas para a 
gestão em várias áreas da Saúde Su-
plementar, desde a criação de pro-
dutos, marketing, comercialização 
de planos de saúde e odontológicos 
e a própria gestão do negócio em 

operadoras e corretoras de seguros. 
“Trata-se de uma visão estratégica e 
ampla do negócio, da identificação 
das melhores práticas gerenciais ado-
tadas por empresas e profissionais 
de sucesso”, é o que avalia o coorde-
nador acadêmico, Sérgio Ricardo de 
Magalhães.

Para Sérgio Ricardo, a alteração na 
pirâmide etária, que retrata o aumen-
to de longevidade da população, e os 
avanços da medicina, ambos promo-
vem desafios interessantes a serem 
explorados nesse mercado, ou seja, 
“gerir negócios ligados a saúde signi-
fica certeza de resultados financeiros, 
desde que bem administrados e com 
olhar de futuro, estratégia e conheci-
mento. Para isso, os profissionais de-
vem estar muito bem capacitados e o 

nosso curso – inédito no Rio – é uma 
oportunidade de adquirir conheci-
mento e trocar experiências, além, é 
claro, de um importante selo profis-
sional para quem está ou pretende 
ingressar neste mercado, carente de 
mentes pensantes. Eu diria que é um 
diferencial de qualidade profissio-
nal”, atesta.

Com uma turma de 30 alunos, 
o grupo se reunirá aos sábados, em 
regime quinzenal, solução encontra-
da pelos organizadores para que os 
interessados de outros municípios e, 
também de outros estados, possam 
participar. O curso começou no dia 09 
de maio, e terá duração de 360 horas. 
As aulas acontecem na sede do Ipe-
tec, na Rua Buenos Aires, 90, 9º andar, 
no Centro do Rio.

Curso de especialização prepara
aluno para um novo mercado

Aulas do MBA em Saúde Suplementar começaram dia 9

Mais informações podem ser obtidas presencialmente na secretaria do instituto, 
nos telefones (21) 3553-4112 / 3553-4113, 

ou pela fanpage www.facebook.com.br/mbasaudesuplementar
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Imagine uma ferramenta 
que auxilia o corretor de 
seguros a otimizar seu 

dia a dia e a planejar melhor 
estratégias para incremen-
tar vendas. Este produto já 
existe e é totalmente gratui-
to. Trata-se do iSeg, um aplicativo recém-lançado no mercado 
nacional e que reúne em um só lugar informações atualizadas 
sobre os principais produtos, serviços, campanhas, circulares 
e informativos. “Todo este conteúdo vai, com certeza, ajudar 
o corretor a aumentar os ganhos mensais”, aposta o executivo 
Marcus Vinicius Martins, criador do aplicativo e sócio-diretor 
da IconeSeg.

A IconeSeg é uma empresa de TI, formada por especialistas 
em seguros, que cria e comercializa aplicativos visando o aumen-
to da eficiência do mercado segurador, seja pelo incremento das 
vendas, seja pela redução dos custos, ou ambos simultaneamente. 

Marcus Vinicius convida corretores de seguros a visitarem 
seu site (www.iconeseg.com.br) e baixarem o aplicativo, já que a 
ferramenta pode ser bastante útil para todo o setor no atual mo-
mento econômico. Disponível nas versões IOS e Android para 
smartphones e tablets, e Windows para notebooks e desktops, 
o produto auxilia os profissionais a coletarem informações di-
versificadas do mercado, possibilitando que eles conheçam e 
vendam carteiras diferentes das que já comercializam habitual-
mente. 

Da mesma forma, o iSeg também trará benefícios para as se-
guradoras e empresas prestadoras de serviços, que verão seus 
faturamentos aumentarem, a partir do momento em que corre-
tores começarem a comercializar produtos e serviços fora do seu 
escopo de trabalho, simplesmente porque não se sentiam sufi-
cientemente capacitados para efetuarem tais vendas.

“É uma apresentação profissional, estruturada, atualizada e 
personalizada, que destaca os principais atributos e diferenciais 
do produto, permitindo que o corretor passe a vender valor e 
não preço”, ressalta Marcus Vinicius. 

De acordo com o executivo, é esperado que a indústria de se-

guros também registre que-
das em seu ritmo de cresci-
mento, no entanto Marcus 
Vinicius assegura que o 
impacto será bem menor do 
que em outros setores, por-
que, “em época de dificulda-

des, as pessoas e empresas tentam manter o que já foi conquista-
do, abrindo espaço para o seguro.”

Para Marcus Vinicius, o mercado segurador vem crescendo 
de forma expressiva e continuada desde a estabilização da moe-
da há 20 anos e ainda se manterá nesse patamar de crescimento 
por muito tempo. O motivo é que existe um grande número de 
consumidores a ser explorado. “Ouso dizer que não conheço ne-
nhuma outra indústria que tenha registrado crescimento de dois 
dígitos por mais de 20 anos consecutivos, e ainda estamos longe 
do que podemos atingir, sobretudo quando sabemos que apenas 
30% da nossa frota é segurada e que o percentual de lares segu-
rados não chega nem a 10%. Existe sim ainda muito espaço para 
crescer, principalmente quando comparamos com os índices de 
penetração de outras economias mais pujantes”, analisa.

e incremento de vendas

Maisinformação
IconeSeg lança aplIcatIvo para dar Suporte a corretoreS de SeguroS

“Em época de dificuldades, 
as pessoas e empresas 
tentam manter o que já foi 
conquistado, abrindo espaço 
para o seguro.” 
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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



Acesse amil.com.br 
ou consulte o seu corretor.

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.






