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 o PRIMeIRo PReSIdeNTe do CLuBe VIdA eM GRuPo, 
MINAS MARdIRoSSIAN, CoNTA A hISTÓRIA dA CRIAÇÃo do CVG-Rj

Marcello Hollanda, presidente do CVG-RJ, 
recebe o presidente da CNSeg e da Bradesco

Marco 
Antonio 
Rossi
revela as 
tendências do 
mercado e do 
novo consumidor
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EMPRESÁRIO QUE DECIDE  
PELA FELICIDADE ACERTA  
NO RESULTADO.

www.capemisa.com.br

A decisão de ser feliz é nossa.
A CAPEMISA Seguradora tem a solução certa para a sua empresa, seja qual for 
o tamanho dela. São diversas opções de seguros de vida em grupo com preços acessíveis 
para deixar seus funcionários tranquilos com o futuro. Afinal, são mais de 50 anos 
oferecendo Seguros, Planos de Previdência e Capitalização, com uma missão ainda maior:
cuidar do futuro de milhares de famílias, crianças e jovens pela CAPEMISA SOCIAL. 
Isso faz a diferença. Decida pela FELICIDADE. Decida pela CAPEMISA.

Entre em contato com o seu Corretor de Seguros.
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Editorial

A revista do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro recupera, nesta edi-
ção, o começo de sua história. Em entrevista, seu primeiro presidente, 
Minas Mardirossian, conta quais eram os princípios que nortearam a 

criação do Clube: a busca pela união entre as seguradoras; a preocupação com 
o atendimento ao cliente; a prioridade na formação de um profissional do ramo 
de seguros.  Todos estes princípios estavam presentes em 28 de junho de 1966, 
data da primeira assembleia feita para criação da entidade, e permanecem até 
hoje. Minas Mardirossian foi um dos primeiros a identificar algumas falhas na 
venda do seguro de Vida em Grupo, que ocorriam muito em função da falta de 
comunicação entre as empresas. Quando essas se uniram, ficaram mais fortes. 
Ao nos lembrar do que motivou a formação do CVG, Minas nos mostra o ca-
minho a seguir.

Estes princípios também norteiam o trabalho de um dos mais importantes 
nomes do mercado, Marco Antonio Rossi, da Bradesco Seguros, que durante 
evento promovido pelo CVG-RJ, deu uma entrevista para esta edição. Além 
de fornecer números importantes sobre o mercado, dados sobre os valores de-
volvidos à sociedade pelo setor, Rossi também traçou um panorama para o 
segmento no país. 

Outras reportagens desta edição mostram como fazer uma viagem segura. 
De acordo com números de uma das principais seguradoras do ramo, o núme-
ro de viajantes aumentou de 4,95 milhões em 2009 para 6,05 milhões em 2013. 
Desse total, 32% adquiriram assistência ou seguro no ano passado. Para 2014, a 
expectativa de crescimento é de 16%. Há ainda seguros para quem vai escolher 
a melhor forma de se capitalizar, outro assunto desta nossa revista. E até para 
garantir a boa saúde dental, porque o seguro nos ensina também que, para ter 
um corpo saudável, é preciso ter dentes saudáveis.

Ao ampliar seus nichos de atuação, o setor de seguros explica o seu ritmo 
de crescimento. Números recentes do IESS mostram que o mercado de planos 
médicos hospitalares como um todo cresceu 4,6%, em todas as faixas etárias, 
contabilizando 50,3 milhões de beneficiários em dezembro de 2013. No caso 
dos planos exclusivamente odontológicos, este crescimento foi de 8,2% em 12 
meses, e hoje o segmento conta com 21 milhões de beneficiários.

Para encarar um mercado com números tão desafiadores, é preciso estar 
em ótima forma. E nisso também o CVG-RJ decidiu levantar-se da poltrona e 
partir para a ação: o Clube irá promover, no dia 19 de outubro, o “Corra e Viva 
Seguro”, na Ilha de Paquetá, Rio de Janeiro. Trata-se de um evento pioneiro 
que incluirá corrida rústica e caminhada e dará a oportunidade a todos, atletas 
experientes ou amadores, de ficarem em dia com a saúde. 

Marcello Hollanda
Presidente do CVG-rJ

Coordenação editorial: Vtn Comunicação ltda.
Jornalista Responsável Vania Absalão (MTB 13.702)

Tel/Fax: (21) 2215-6074; Cel: 99966-3089
Reportagem :

Dagoberto Souto Maior; Vania Absalão e Kalline Franco
Diagramação: Sylvio Marinho

Fotografia: Dalvino Santino e divulgação das empresas
Apoio administrativo: Mariângela Granado
Impressão: WalPrint - Distribuidora Gratuita

Tiragem: 2.000 exemplares
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A CAPEMISA Seguradora fechou o ano de 2013 
com excelente desempenho nas atividades de 
Seguros e Previdência Complementar, com o 

patrimônio líquido em R$ 761 milhões. A receita das con-
tribuições em previdência, por sua vez, foi de R$ 243 mi-
lhões, enquanto as provisões técnicas ficaram na casa dos 
R$ 896 milhões. Em seguros, o faturamento com prêmios 
cresceu 29%, muito acima da média de mercado. Os prê-
mios emitidos atingiram R$ 176 milhões. O resultado dos 
recursos garantidores demonstra a capacidade financeira 
de cobertura das reservas técnicas: R$ 1 bilhão.

A capitalização também foi um dos principais desta-
ques de 2013, melhorando ainda mais a posição econô-
mica do grupo. Com a incorporação da APLUB, uma das 
líderes em capitalização no País, a receita de Seguro, Pre-
vidência e Capitalização ficou em R$ 1,7 bilhão, os ativos 
em R$ 2,7 bilhões e o lucro líquido em R$ 83 milhões.

“Nossos resultados em 2013 demonstram que esta-
mos na direção certa. A incorporação da APLUB e a re-
formulação completa do nosso sistema de tecnologia da 
informação foram passos importantes para decolarmos 
ainda mais nesse ano”, afirma José Augusto Tatagi-
ba, presidente da CAPEMISA Seguradora.

Esses resultados demonstram o sucesso das ações 
desenvolvidas ao longo do ano. Além da incorpo-
ração da APLUB, a Seguradora concluiu a imple-
mentação de uma moderna estrutura de tecno-
logia da informação, iniciou o processo de sua 
internacionalização, com o desembarque, 
em breve, em Cuba, e ampliou ain-
da mais sua atuação na área social, 
por meio da CAPEMISA Social 
e do trabalho desenvolvido no 
Lar Fabiano de Cristo.

CAPEMISA SEGURADORA
comemora recordes 
no balanço de 2013

José augusto 
tatagiba, 
presidente da 
CaPeMiSa
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Para provar que saúde está em pri-
meiro lugar sempre, é preciso cuidar 
e cuidar bem da forma física, da har-

monia entre mente e corpo. Com este objetivo, 
o Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro de-
cidiu partir para a ação: irá promover, no dia 
19 de outubro, o Corra e Viva Seguro, na Ilha 
de Paquetá, Rio de Janeiro. O evento incluirá 
corrida rústica e caminhada, e será destinado 
aos integrantes do mercado de seguros e a to-
dos aqueles que quiserem aprimorar sua for-
ma e ter contato com a natureza.

“O evento será importante, pois dará a 
oportunidade a todos, atletas experientes ou 
amadores, de ficarem em dia com a saúde, 
praticando exercícios em benefício de seu 
bem-estar. Convidamos todos os integran-
tes do mercado de seguros e seus familia-
res e amigos a participar”, afirma Marcello 
Hollanda, presidente do CVG-RJ.

Segundo dados do Ministério da Saúde, 
a corrida é um dos exercícios físicos que 
traz mais benefícios para o organismo, o 
primeiro deles é o gasto calórico. Atividade 
aeróbica cada vez mais popular, a corrida 
aumenta a taxa metabólica de repouso, be-
neficia o sistema cardiovascular e deixa os 
músculos mais fortes, principalmente os da 
parte inferior do corpo, além de aumentar 
as capacidades de força, resistência, equilí-
brio e flexibilidade. 

Além do ganho em forma física, o que 
poucos sabem é que o hábito de correr tam-

bém traz benefícios psicológicos. Ao correr, 
o organismo libera uma substância por uma 
glândula chamada hipófise – a endorfina – 
responsável pela sensação de “bem-estar”, 
que ajuda a relaxar e a sentir prazer. 

O Corra e Viva Seguro está previsto para 
começar às 9h45 e será composto por duas 
etapas, corrida e caminhada, e dividido nas 
categorias masculina e feminina. Na cami-
nhada, o participante terá que percorrer um 
trajeto de três quilômetros, e depois partirá 
para a etapa da corrida, composta por tre-
chos de 7,2 quilômetros no circuito feminino 
e de 10 quilômetros para os homens. Os par-
ticipantes deverão ter mais de 18 anos.

O prazo para a inscrição é até o dia 06 de 
outubro, pelo site www.corraevivaseguro.
com.br. O valor das inscrições é de R$ 95,00 
(R$ 85,00 até dia 24/09) para adultos até 59 
anos. Aqueles que recebem benefício por es-
tarem na Terceira Idade têm 50% de descon-
to. Os atletas com registro na SUSEP pagam 
R$ 80,00 (R$ 70,00 até dia 24/09) ou a me-
tade desses valores, se tiverem 60 anos ou 
mais. O bilhete da passagem da travessia 
Praça XV/Paquetá/Praça XV está incluso 
na taxa, exceto para a terceira idade, que já 
possui esse benefício. A retirada dos kits de-
verá ser feita nos dias 16 (das 10h às 18h) e 
17 de outubro (das 09h às 17h), impreterivel-
mente, em local ainda não definido. No dia 
da corrida, não haverá entrega de nenhum 
tipo de material.

Aperte 
o passo

Para 
estimular 
os cuidados 
com o corpo 
e a mente, 
o CVG-RJ 
realiza, em 
outubro, 
corrida 
rústica e 
caminhada 
em Paquetá 
para 
integrantes 
do mercado 
de seguros 
e atletas em 
geral

Serviço
Corra e viva Seguro 2014

Etapa Ilha de Paquetá

Data da corrida: 
19 de Outubro de 2014

Horário: 9h45

Data de encerramento 
das inscrições: 

06/10/2014

Modalidades: 
3km, 7,2Km, 10km

Local:
llha de Paquetá
Rio de Janeiro

Mais informações 
pelo site: 

www.corraevivaseguro.com.br
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Um dos nomes mais importantes 
do mercado do seguro nacional, 
o presidente da CNSeg e da 
Bradesco Seguros, Marco Antonio 
Rossi, fala sobre novos negócios e 
o futuro do mercado

“O  grande avaliador do nosso serviço é o nos-
so segurado. E quando nós perguntamos, 
nesse país, em qualquer lugar do país, o que 

as pessoas querem, a resposta é: imóvel, carro e um 
plano de saúde. Nós somos bons naquilo o que faze-
mos. Se não, não seríamos objeto de desejo da popu-
lação”. A frase é de Marco Antonio Rossi, presidente 
da Confederação Nacional das Empresas de Seguros 
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplemen-
tar e Capitalização (CNseg) e recém-eleito presidente 
da Federação Interamericana de Seguros (Fides), que 
fez uma palestra do CVG-RJ. Durante o encontro, 
Marco Antonio, um dos nomes mais importantes do 
mercado segurador brasileiro, falou sobre números 
do mercado e afirmou que ainda há muito a crescer. 
O presidente da Bradesco Seguros divulgou núme-
ros que comprovam o retorno para a sociedade dado 
pelo setor. Segundo ele, foram R$ 78 bilhões em pa-
gamentos em procedimentos médicos, R$ 1,1 bilhão 
em procedimentos odontológicos, R$ 29 bilhões de 
benefícios na área de previdência complementar, R$ 
6 bilhões pagos em sinistros na área de venda, R$ 22 
bilhões no setor de automóveis, R$ 11,5 bilhões atra-
vés de prêmios, resgates e sorteios em capitalização. 
“Os grandes hospitais desse país precisam da saúde 
suplementar, se não tiverem o apoio da indústria de 
saúde suplementar, não conseguem operar. E o pró-
prio país precisa da saúde suplementar, sem ela o Es-
tado não tem condições de arcar com os desafios que 
tem para um atendimento”, disse Rossi.

Marco Antonio Rossi lembrou que o Brasil é dono 
hoje de 50% do mercado latino americano de prêmios 
de seguros, e afirmou que o país tem potencial para 
crescer muito mais, explorando segmentos os quais 
ainda podem ser estimulados. Durante o evento 
promovido pelo CVG-RJ, Marco Antonio Rossi con-
cedeu esta entrevista, na qual fala do potencial do 
mercado.  “A boa notícia que nós temos para o setor 
é a continuidade da nossa rota de crescimento. Nos 
últimos sete anos o mercado de seguros cresceu em 
média 18%. Crescemos mais do que a China. Temos 
números fabulosos. Saímos, do início da década de 
90, de 1% do PIB, para 6% do PIB este ano”, analisa.

“País rico 
é país de
seguro
forte”

Marco Antonio Rossi
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Revista CVG-RJ – Qual a impor-
tância de um brasileiro ocupar a 
presidência da Fides?

Marco Antonio Rossi – Isso é um 
mérito da Confederação. Mais do que 
ser um brasileiro, a importância é a 
representação das indústrias brasilei-
ras. A seguradora brasileira que ocupa 
esse espaço. O Brasil tem um grau de 
importância espetacular para o merca-
do da América Latina. Representamos 
cerca de 50% do mercado latino ame-
ricano de prêmios de seguros. Por isso 
é importante esta oportunidade que 
temos, enquanto Fides, de colocar o 
Brasil em um lugar de relevância, em 
um lugar onde ele possa ser realmen-
te o ator das transformações que estão 
ocorrendo na América como um todo. 
Porque, na verdade, a Fides não é só 
América Latina, engloba Estados Uni-
dos e também Espanha, e isso é um 
ponto que estamos encarando como 
muito importante, mostrar a relevân-
cia do mercado segurador brasileiro.

 
Revista CVG-RJ – O senhor já 

declarou que pretende levar ques-
tões de natureza regulatória para 
discussão na Fides e melhorar o 
intercâmbio entre os países. Que 
questões seriam essas?

Marco Antonio Rossi – São dois 
pontos importantes. Não só a ques-
tão regulatória é importante como 
também a massificação do seguro. 
Massificação de boas práticas, boas 
experiências, para que possamos in-
teragir entre todas as federações da 
América Latina, da América e mais a 
Espanha e que possamos levar as me-
lhores práticas aos países para tentar 
alavancar o crescimento dos seguros 
massificados. Esse é o grande desafio 
de todos os países. Quando nós olha-
mos a América, percebemos algumas 
dificuldades culturais, principalmen-
te nos seguros ligados a pessoas, e 
esse é um desafio importante. No que 
diz respeito às práticas e à regulação, 
o que nós temos como desafio é que, 
muitas vezes, somos forçados a tomar 

iniciativas, em muitos casos querendo 
nos adiantar com relação a países mais 
desenvolvidos, implementando práti-
cas que ainda não foram exercitadas 
em outros lugares, estressadas em ou-
tros mercados. Por isso, nestes casos, 
é importante promover o debate, dis-
cutir com o órgão regulador, ver qual 
é a melhor prática. Todos queremos 
a mesma coisa: solvência, queremos 
que as empresas tenham normas, o ar-
cabouço legal bem estruturado. Nosso 
desafio na Fides é fazer com que essas 
boas práticas, essas contribuições que 
cada país possa dar, sejam divididas, 
para que possamos ter um diálogo 
aberto com os reguladores.

 
Revista CVG-RJ – O senhor acha 

que o Brasil ainda tem que avançar 
muito na parte regulatória?

Marco Antonio Rossi – O Brasil 
tem um bom arcabouço legal. Em 2008, 
quando tivemos a crise mundial, o 
Brasil não sentiu reflexos, não tivemos 
problemas em nossas estruturas. Nós 
temos o desafio de fomentar a indús-
tria, fomentar o setor. Porque aquilo 
que fazemos é gerar proteção para a 
população. O que fazemos é agir onde 
o Governo não tem condições de pres-
tar um serviço adicional, e o mercado 
segurador pode prestar. O fundamen-
tal é que seja mantida essa filosofia, 

essa mentalidade do órgão regulador 
de, além de se preocupar com a sol-
vência, além de fiscalizar, também seja 
importante no sentido de fomentar a 
indústria do seguro no Brasil.

 
Revista CVG-RJ – Os grandes 

eventos que acontecem no Brasil 
este ano podem trazer resultados 
positivos para o mercado de segu-
ros no Brasil?

Marco Antonio Rossi – Olhando 
em termos de reflexo para os nossos 
números, não representam um impac-
to muito grande. As obras principais 
já foram construídas ou estão sendo 
finalizadas. O seguro de pessoas para 
proteger os operários das obras já foi 
contratado. É lógico que teremos aqui 
um impacto do seguro de viagem, 
que deve fomentar de forma positiva, 
mas, mesmo assim, os números não 
são extremamente significativos. A 
boa notícia que nós temos para o setor, 
e que é importante, é a continuidade 
da nossa rota de crescimento. Nos úl-
timos sete anos, o mercado de seguros 
cresceu em média 18%. Nós cresce-
mos mais do que a China. Temos nú-
meros fabulosos. Saímos, do início da 
década de 90, de 1% do PIB para 6% 
do PIB este ano. A grande notícia que 

Continua na próxima página

Da esquerda 
para a direita: 
Octávio Perissé, 
Marco Antonio 
Rossi e Marcello 
Hollanda
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nós temos é que este ano nós continu-
aremos esta rota de crescimento na 
casa de dois dígitos. Esse é o gol do 
ano para o mercado de seguros.

 
Revista CVG-RJ – Que experiên-

cias o senhor acha que o Brasil po-
deria levar para os outros parceiros 
do Fides?

Marco Antonio Rossi – Nós temos 
cases importantes, no setor de seguros 
PGBL, VGBL, tudo o que nós já cons-
truímos em termos de estrutura, de 
arcabouço legal, de previdência com-
plementar. Todos representam casos 
de sucesso. Muitas vezes, há realiza-
ções que o setor não consegue captu-
rar, mas muitas vezes são reconheci-
das pelo consumidor, porque o maior 
prêmio que você recebe é o nível de 
satisfação que o seu consumidor tem 
em relação ao seu produto. No caso 
da saúde suplementar, nós temos 
esse reconhecimento. O consumidor 
quer a saúde complementar, gosta da 
saúde complementar, então, indepen-
dente de qualquer crítica, o grande 
fiador, o grande protagonista, que é o 
consumidor, que é o segurado, reco-
nhece o valor do nosso seguro. Então, 
esse tipo de movimento, essa eficiên-
cia que nós conseguimos no Brasil, ela 
pode sim ser repassada para outros 
países e é um case para ser copiado e 
valorizado, em países da América La-
tina principalmente.

 
Revista CVG-RJ – O senhor apon-

tou como boa notícia a manutenção 
do ritmo de crescimento. Qual a par-
ticipação do seguro de pessoas neste 
movimento do mercado?

Marco Antonio Rossi – O seguro de 
pessoas foi o que alavancou este cresci-
mento no PIB (Produto Interno Bruto). 
A previdência complementar, o seguro 
saúde e o de vida cresceram mais do 
que os outros segmentos. No ano pas-
sado não, no ano passado nós tivemos 
um bom ano de automóveis e ramos 
elementares. Nós temos uma baixíssi-
ma penetração no mercado brasileiro, 
ainda temos muito o que fazer, nos seg-

Marco Antonio Rossi

Rossi: “O mundo está mudando, há um outro consumidor”
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mentos de vida, dental, saúde comple-
mentar, residencial. Apenas 16% das 
casas brasileiras são seguradas. Nos 
EUA, nós temos em 60% do PIB a pe-
netração do seguro odontológico. Aqui 
no Brasil estamos na faixa de 10%. 
Temos um mundo de oportunidades. 
Por que a BB Seguridade teve um su-
cesso tão grande na abertura de seu 
capital? Porque os analistas enxergam 
essas oportunidades e o valor que as 
empresas possuem na criação de pro-
dutos, de inovação e, acima de tudo, 
naquilo que elas ainda podem trazer. 
Quando a gente olha a Europa e os 
Estados Unidos, eles já ocuparam boa 
parte deste mercado. Nós não, temos 
um universo de oportunidades.

 
Revista CVG-RJ – Há pouco tem-

po, a modalidade do microsseguro 
apresentava um ritmo muito forte. 
Todas as empresas buscavam uma 
forma de implementá-lo. E agora, 
como o senhor vê esse segmento?

Marco Antonio Rossi – Acho que 
continua na mesma velocidade. A di-
ferença é que, para a seguradora, não 
importa o produto ser chamado de 
microsseguro, o que importa é mas-
sificar. As seguradoras têm avançado 
na massificação dos seguros. O im-
portante é que o mercado de seguros 
está trazendo novos consumidores. 
Um ponto importante no qual nós 
avançamos muito também é este con-
ceito de que, a cada dia, aumentam os 
canais de distribuição para oferecer 

os seguros em todas as frentes, isso 
é fundamental. Não podemos perder 
nenhuma oportunidade. Nós temos 
que vender na Internet, focar nos cor-
retores os produtos mais sofisticados, 
comercializar através da rede varejis-
ta. É importante sempre ter um cor-
retor junto, mas não podemos perder 
nenhuma oportunidade de oferta. O 
mundo está mudando, há um outro 
consumidor, e o seguro tem que se 
adaptar a isso. Trabalhando a inova-
ção e avançando. Hoje, muitas segu-
radoras oferecem seguros através do 
telefone, a Bradesco faz isso, muitas 
seguradoras o fazem. Lógico que o 
legislador tem que acompanhar esse 
ritmo. Se as coisas mudaram, temos 
que acompanhar essa realidade. Se 
o jovem não quer mais ter contato 
como antes com os produtos, nós te-
mos que acompanhar essa realidade. 
É assim que funciona a sociedade. O 
país também, e os órgãos regulado-
res têm que ser motivadores do cres-
cimento das empresas porque tam-
bém isso fortalece o país. País rico 
é país de seguro forte. Porque país 
que fica rico busca proteção através 
do seguro. O legislador tem que tra-
balhar junto com o mercado segura-
dor para que a gente possa imple-
mentar essa modernidade. Porque, 
se eu continuar dependendo sempre 
dos mesmos mecanismos para che-
gar a esse consumidor moderno eu 
não vou conseguir. Ele não se encan-
ta com a minha oferta”.

Quando a gente 
olha a Europa e 
os EUA, eles já 
ocuparam boa parte 
deste mercado, 
nós não. Temos 
um universo de 
oportunidades”

Coletiva de Imprensa

“
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O jovem Minas Mardirossian, com 19 
anos, viu, em 1957, surgir a primeira 
oportunidade de trabalhar no ramo de 

seguros: era uma vaga na SulAmérica, na área 
de produção de seguro de vida em grupo.

Começou na verdade como subinspetor de 
produção. Gostou do setor e do trabalho que rea-
lizava, o que o motivou a estudar no Instituto de 
Resseguros do Brasil (IRB), onde se formou sobre 
as modalidades de seguros em geral e, mais es-
pecificamente, o seguro de vida e acidentes pes-
soais. Fez diversos outros cursos de seguros, in-
clusive na Europa, e participou da Comissão Vida 
na Federação Nacional de Empresas de Seguros 
Privados e Capitalização (FNESPC) e foi membro 
da Comissão Permanente Vida do IRB.

Por volta de 1960, conta Minas, havia uma 
forte competição no segmento de seguro de vida 
em grupo, provocada principalmente por novas 

companhias que chegavam ao país e por outras 
que obtinham suas patentes para operarem no 
ramo vida. Seguros vigentes em associações, 
clubes ou sindicatos eram negociados e trans-
feridos de uma seguradora para outra. “Em 
verdade, você enchia a caixa de seguros com no-
vos negócios e perdia, por outro lado, com uma 
competição antiética”, relembra Minas. Além 
disso, as adesões individuais ao seguro contrata-
do pelo estipulante eram feitas por meio de an-
gariadores, que agenciavam os funcionários ou 
associados, oferecendo o plano e cadastrando os 
dados pessoais, bem como os seus beneficiários. 
Tal prática trazia o risco de a seguradora pagar 
uma angariação proveniente de uma “ficha fria” 
(proposta fraudada), que trazia proponentes 
fictícios ou um cartão-proposta com valor do 
seguro maior do que o angariador oferecera ao 
empregado. Com o desconto em folha de paga-

Unidos

Primeiro 

presidente 

do CVG 

conta 

como foi 

criado o 

Clube Vida 

em Grupo, 

no Rio de 

Janeiro 

“VIDA EM  GRUPO”
 pela
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mento, a fraude era detectada, causando situações 
conflitantes entre as partes.

O mercado, naquele período, vivia momentos 
conturbados. A inflação era elevada. A participação 
dos prêmios de seguros não chegava a 1% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB). A cobrança dos prêmios de 
seguros era comprometida por não existir a cobrança 
bancária. Os seguros de pessoas – vida e acidentes 
pessoais – representavam uma pequena parcela do 
mercado de seguros. As normas eram definidas pelo 
Departamento Nacional de Seguros Privados e Ca-
pitalização (DNSPC) e pelo IRB, em bases técnicas, 
sem visão comercial ou pública. Nas ruas, aconte-
ciam os primeiros momentos do governo militar.

Diante dos problemas da época, Minas Mardi-
rossian foi à procura de um amigo, Carlos Sam-
paio Salgado, da Companhia Internacional de 
Seguros, propondo um encontro entre todos os 
responsáveis pela comercialização do seguro de 
vida em grupo das seguradoras. Buscava, assim, 
achar os caminhos que levassem a um entendi-
mento entre os gestores para um programa de 
desenvolvimento do setor, estabelecendo uma 
prática sadia e a troca de informações entre as 
empresas sobre a atuação de produtores de fichas 
frias ou adulteradas, eliminando os males das 
fraudes nas angariações.

Continua na próxima página

Mardirossian, 
pioneiro 
ao buscar 
entendimento 
entre as 
empresas de 
seguros
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Aceita a idéia, a tarefa de reunir os responsáveis co-
merciais do seguro de vida em grupo, de 22 segurado-
ras, foi repartida entre os dois amigos. E, para surpresa, 
todos os convidados compareceram ao primeiro evento, 
início de uma série infindável, até os dias atuais. Neste 
encontro, um almoço na Rua da Quitanda, no centro do 
Rio de Janeiro, foi decidida a criação do Clube Vida em 
Grupo do Rio de Janeiro, o primeiro no gênero no país. 
Ali foi constituída uma comissão com os saudosos Mar-
cus Porciúncula de Mesquita, Carlos Sampaio Salgado 
e Florêncio da Borba Py, já falecidos, e Minas Mardiros-
sian, todos com a tarefa de elaborar uma sugestão de es-
tatuto e marcar uma assembléia geral para a fundação 
do clube, o que ocorreu em 28 de junho de 1966.

Foi na Columbia Companhia Na-
cional de Seguros, onde Minas então 
trabalhava como superintendente, a 
Assembléia Geral que aprovou o es-
tatuto que reunia, na qualidade de 
sócios, apenas representantes de se-
guradoras. Na oportunidade, Minas 
foi eleito como primeiro presidente 
do clube, tendo como companheiro, 
além dos já citados, Neval Menzio-
ne de Carvalho. A linha adotada no 
primeiro mandato da diretoria foi 
manter mensalmente almoços de 
trabalho e discussões com diversas 
autoridades do mercado.

O presidente da FNESPC, do 
Sindicato das Seguradoras do RJ e 
membro permanente do Conselho 
do IRB, Ângelo Mario Cerne deu, 
com a sua presença e participação, 
uma ajuda ao novo CVG, contri-
buindo com suas orientações nas estratégias e inicia-
tivas do Clube.

Pleitos, sugestões e experiências do dia-a-dia foram 
apresentadas ao Raul de Souza Silveira, presidente do 
Departamento Nacional de Seguros Privados e Capi-
talização (DNSPC), ao diretor do Departamento de 
Seguros de Vida e Acidentes Pessoais do IRB, Weber 
Jose Ferreira, ao João José Souza Mendes, presiden-
te do Instituto Brasileiro de Atuária, a assessores da 
diretoria do IRB e do DNSPC, bem como a diversos 
dirigentes de seguradoras.

Assim foi o primeiro ano do CVG-RJ, tenso nas altas 
esferas do mercado e conflitante na esfera comercial do 

seguro de vida em grupo. Porém, os resultados que fo-
ram conquistados deveram-se à dedicação e ao trabalho 
de abnegados profissionais aos quais, respeitosamente e 
com saudades, Minas refere-se: Marcos Porciúncula de 
Mesquita, da Cia Novo Mundo, Carlos Sampaio Salga-
do, da Internacional Seguros, Florêncio da Borba Py, da 
Previdência do Sul, além de Neval Menzione de Carva-
lho Nictheroy, hoje titular de uma assessoria.

O importante, lembra Minas, é ressaltar que a ini-
ciativa de criação do CVG-RJ, para o mercado, deu re-
sultado. Aos poucos, foram afastados os fraudadores 
de propostas e a competição antiética, que dificultava 
os negócios, terminou. “Melhor ainda, é que, graças às 
reuniões do CVG-RJ, diversos pools foram formados 

entre as seguradoras, alavancando 
novos negócios, planos e condições 
mais vantajosas para os segurados e 
para as seguradoras. Os cancelamen-
tos foram reduzidos e as sugestões 
levadas ao DNSPC eram examinadas 
e algumas transformadas em circula-
res normativas”, diz Minas.

Nestes primeiros anos, só faziam 
parte do Clube os representantes de 
seguradoras. Pouco tempo depois, 
foram trazidos para o CVG-RJ os 
corretores de seguros, que contri-
buem de forma expressiva nos vi-
toriosos caminhos da associação. 
“O clube foi criado principalmente 
para resolver os problemas no seg-
mento de seguro de vida em grupo, 
nas negociações, nas transferências 
de apólices e em todo o processo de 
comercialização e angariação que 

na época era praticado”, diz Minas. O mercado teve 
o momento no qual era necessária a criação de uma 
associação como o CVG, e isso foi apoiado por una-
nimidade pelas seguradoras que operavam a cartei-
ra de seguros de vida em grupo. “Hoje, muita coisa 
mudou. A legislação foi modernizada, os planos e 
coberturas foram aprimorados, os departamentos 
de Recursos Humanos das empresas atuam intensa-
mente para as melhores coberturas de seus empre-
gados, nas condições e nas cláusulas adicionais”, 
analisa Minas. Ele lembra que o avanço tecnológico 
eliminou diversas práticas do passado e as inclusões 
hoje são automatizadas.

Graças às reuniões 
do CVG-RJ, diversos 
pools foram 
formados entre 
as seguradoras, 
alavancando 
novos negócios, 
planos e condições 
mais vantajosas 
para segurados e 
seguradoras”

“
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Atualmente, prossegue Minas em sua análise, este de-
senvolvimento se dá numa esfera mais avançada. O setor 
de seguros de pessoas foi ampliado. Além do seguro de 
vida em grupo para empresas, há também planos para mé-
dias e pequenas empresas e planos com sistemas simplifi-
cados. Seguro de vida para prestamista, educação, viagem 
e funeral. O seguro saúde e odontológico. Os planos de pre-
vidência privada e capitalização. O segmento dos seguros 
de pessoas alcança expressivas marcas em poucas décadas. 
Os valores em reembolsos e indenizações pagos pelas se-
guradoras socorrem famílias e segurados e encontram no 
corretor de seguros as soluções para seus riscos.

O leque no segmento de pessoas, para o CVG-RJ, é 
bem mais amplo do que em 1966. O trabalho é muito 
maior. A competição é grande, a população mais desen-
volvida, a renda per capita cresceu, as 
regras são mais rigorosas. Os Procons, 
as colunas de defesa do consumidor, 
a maior renda, o maior conhecimento 
do público e a competição são con-
quistas, mas também são desafios a 
serem vencidos. “Os avanços exigem 
que se desenvolva muito mais a qua-
lidade do atendimento e a qualidade 
dos serviços com responsabilidade e, 
ainda, que as gestões sejam exercidas 
por líderes com pleno conhecimen-
to de gerência e gestão profissional”, 
afirma o executivo.

Minas Mardirossian diz isso pela ex-
periência vivida e faz referência a uma 
frase de Hugo Bethlen: “Superar é ter 
a humildade de aprender com o passa-
do, ser inconformado com o presente e 
desafiar o futuro”.

Ao longo dos anos e até hoje, serve 
como guia para a vida profissional do executivo a busca 
constante e permanente do conhecimento. A necessidade 
de forte determinação, focada para a responsabilidade nas 
tarefas e atribuições. A eterna perseguição na excelência da 
qualidade dos atendimentos e dos serviços e o foco incan-
sável na realização de metas e objetivos são recorrentes.

Minas está há oito anos à frente da Confiance Con-
sultoria, empresa especializada em treinamento para 
funcionários e profissionais do setor de seguros. De-
pois de participar do aprimoramento de mais de 20 mil 
profissionais – em conhecimento de produto, técnica de 
venda, técnica de comercialização, liderança e gerência 

profissional e desenvolvimento de negócios -, Minas está 
convencido de que somente com forte investimento no 
campo do conhecimento, das relações entre os indivídu-
os e na liderança gerencial com competência, ocorrerá 
a grande diferença das empresas na competição para a 
conquista, manutenção e desenvolvimento dos seus ne-
gócios. “Empresas perdem clientes por falhas no atendi-
mento e na qualidade dos serviços”, ressalta Minas.

Lembra ainda que há uma série de organismos que se 
dedicam a apontar, publicamente, a baixa qualidade do 
atendimento prestado, e os números deste desapontamen-
to são expressivos. “É urgente que se recupere a melhoria 
do serviço e do atendimento”, analisa. Para o executivo, é 
indispensável que o cliente se surpreenda em sua satisfação 
com a empresa. Melhorar a qualidade dos atendimentos e 

dos serviços é missão prioritária. Ter or-
gulho de ser medida e avaliada como ex-
celente prestadora de serviços é, como no 
dizer de James Hunter: “Não devemos 
nos orgulhar de ser melhores do que os 
outros, e sim melhores do que já fomos”.

Para finalizar, Minas diz que o 
CVG-RJ está consciente e envolvi-
do nesta questão fundamental para 
o mercado de seguros, contribuindo 
com seus cursos, palestras e encontros 
para a formação de um profissional 
cada vez mais competente e mais qua-
lificado. No auditório do CVG-RJ são 
promovidos encontros e palestras de 
alto nível, com executivos e profissio-
nais de reconhecida experiência. O prê-
mio “Destaques do Ano”, reconhecido 
como o “Oscar” do setor de seguros e 
promovido pelo CVG-RJ, é uma forma 
de premiar a competência e o serviço 

prestado. Os encontros e almoços são oportunidades de 
levar para as autoridades e aos dirigentes do mercado 
segurador os problemas do cotidiano, assim como suges-
tões e discussões de interesse do segmento de pessoas 
em todas as direções: seguradora, corretor e segurado.

O CVG-RJ aponta seu caminho em direção a melhor 
qualificação dos indivíduos, assim ajudando no desen-
volvimento dos seguros de pessoas , ainda que viva as 
incertezas da economia, da competição acirrada e acele-
rada e a busca incansável aos resultados das organiza-
ções. Minas termina afirmando: “É preciso paixão pela 
excelência na performance”.

“VIDA EM  GRUPO”
Unidos pela

Hoje, muita 
coisa mudou. 
A legislação foi 
modernizada, 
os planos e 
coberturas foram 
aprimorados, o RH 
das empresas atua 
para melhorar a 
cobertura de seus 
empregados”

“
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Desde que chegou ao país, em 1980, 
a Omint, que foi fundada em 1967 
pelo grupo empresarial Villa Lar-

roudet, na Argentina, vem focando o mer-
cado de alta renda. Seus planos são dirigi-
dos às pessoas que querem ter acesso a um 
serviço médico exclusivo, personalizado e 
de alta performance. Entre as famílias das 
classes A e B e a administração de grandes 
companhias, a empresa já é reconhecida 
pelo atendimento de alto padrão e, ao logo 
dos últimos anos, vem se transformando 
em objeto de desejo no pacote de benefícios 
oferecidos na contratação de diretores e pre-
sidentes. Este ano, o foco volta-se também 
para as pequenas e médias companhias que 
queiram ter acesso a serviços médicos dife-
renciados e de referência. E, para disputar 
este segmento, a Omint criou serviços ex-
clusivos. A rede de médicos credenciados, 
por exemplo, contempla grandes nomes 
da medicina brasileira. “O cliente pode se 
consultar com mais de 700 especialistas re-
nomados, em grande parte exclusivos da 
operadora, sem desembolsar nenhum cen-

tavo a mais por isso”, garante José Antônio 
Braga, gerente comercial da Omint no Rio.

Focada no eixo Rio-São Paulo, A Omint 
só trabalha com hospitais de primeira li-
nha: Albert Einstein, Sírio Libanês, Sama-
ritano, Pró-Cardíaco, Clínica São Vicente, 
hospitais pertencentes à Rede D’or, Clinica 
São José e laboratórios como o Alta e Fleu-
ry. A Omint é campeã na eliminação da 
burocracia que tanto causa inconveniente 
aos clientes de planos de saúde. A autori-
zação para internação e realização de pro-
cedimentos cirúrgicos é emitida em até 6 
horas dependendo da urgência do caso. O 
reembolso de consultas feitas fora da rede 
de credenciados sai em 24 horas, deposita-
do na conta corrente do associado.

A Omint criou um amplo leque de 
ações e programas para atuar na preven-
ção de saúde nas empresas e melhorar a 
qualidade de vida dos associados do pla-
no. O carro-chefe destas ações foi a criação 
da área de Medicina Preventiva, que coor-
dena o Programa Bienal de Qualidade de 
Vida, gestão de pacientes crônicos, gestão 

Medicina
de alto 
padrão

De uma 
forma geral, a 
cobertura de 
saúde ofertada 
pelas empresas 
que trabalham 
com seguro 
saúde é de um 
ótimo padrão. 
Mas há usuários 
que pedem 
mais. Para estes 
beneficiários é 
que é voltada 
a Omint, 
referência no 
Brasil quando 
o assunto é o 
atendimento do 
público de alta 
renda
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de casos e o “Doutor em Casa Omint”.
O Programa Bienal de Qualidade de 

Vida foi criado para mapear hábitos e fato-
res de risco nas empresas atendidas, para 
propor ações de intervenção. O processo 
pode incluir exames clínicos e laborato-
riais para o monitoramento da base. Já 
passaram pelo programa mais de 11 mil 
associados. “Com este arsenal de infor-
mações, estamos trabalhando de maneira 
mais efetiva na prevenção”, diz Coutinho. 
A Gestão de Pacientes Crônicos monitora e 
dá suporte a portadores de doenças crôni-
cas como diabetes, hipertensão e doenças 
neurológicas degenerativas. Hoje, mais de 
900 associados recebem suporte especiali-
zado neste programa.

A empresa também estruturou um gru-
po de acompanhamento de casos graves, 
por meio de uma junta de especialistas que 
dá suporte à família e ao médico do usuá-
rio, orientando na busca de melhores trata-
mentos, exames e serviços que propiciem 
melhor qualidade de vida.

A Omint também conta com o progra-
ma Doutor em Casa que pode ser aciona-
do por telefone, onde são dadas as primei-
ras orientações por médicos contratados 
exclusivamente para atendimento remoto 
do associado. No Rio de Janeiro, cidade 
onde  a Omint vem ampliando gradativa-
mente sua cartela de serviços em busca de 
maior participação no mercado de saúde 
carioca, o programa permite que um mé-
dico seja encaminhado à casa do associa-
do ou que tome outras providências, caso 
seja necessário.

“A inovação é o diferencial de nossa 
companhia, e não permeia apenas este tipo 
de serviços, mas resulta também no lança-
mento de produtos inéditos no mercado 
brasileiro, caso do plano Omint Estilo, o 
primeiro do país a contemplar cirurgias 
plásticas de caráter estético”, afirma José 
Antônio Braga.

A Omint também vem se firmando 
como referencia em odontologia de alto 
padrão. A empresa possui uma das mais 
modernas clínicas odontológicas do país 
em São Paulo, que recebeu investimentos 
da ordem de R$ 4 milhões e hoje atende a 
mais de dois mil pacientes por mês.

Este posicionamento vem renden-
do bons frutos à companhia. Em 2013, a 
Omint registrou faturamento de R$ 850 

milhões, volume 15% maior que o registra-
do em 2012. O lucro também cresceu em 
relação a 2012 e alcançou a casa dos R$36,7 
milhões.  A carteira de clientes da empresa 
fechou o ano com 105 mil vidas e uma base 
de 1,8 mil empresas.

Para manter sua vocação de exclusivi-
dade e serviços customizados, a Omint 
também tem investido consistentemen-
te em seguro viagem. Com a criação da 
Premium Assistance, a operadora oferece 
assistência médica em viagens internacio-
nais de seus associados. Com a Premium, 
fica a certeza de que se leva na bagagem a 
eficiência e qualidade da Omint. Os pro-
dutos da Premium Assistance podem ser 
contratados mesmo por quem não é asso-
ciado Omint, e alguns oferecem coberturas 
que podem chegar a US$ 1 milhão para 
internação e tratamentos no exterior. O pa-
cote garante atendimento mesmo no caso 
de passageiros com doenças preexistentes, 
como diabetes e AIDS, hoje não cobertas 
pelos pacotes tradicionais.

A inovação é o 
diferencial de 
nossa companhia”, 
diz José Antônio 
Braga

“
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O segredo pode estar no 
recém-apontado envelhe-
cimento da população, o 

que estimula a procura pela pre-
vidência privada complementar, 
no ramo de resseguro e nas formas 
de seguros alternativos, que têm o 
potencial de aquecer o mercado. É 
certo que o consumidor mudou, o 
que deve ser determinado agora é 
como deve ser o novo corretor de 
seguros do mercado.

Para Jan Paul Lang, sócio e CEO 
do Grupo Lapa, o cenário hoje é de 
um mercado muito dinâmico e uma 
concorrência forte, com corretores 
cada vez mais profissionais. “Vejo 
que os principais desafios dos profis-
sionais no segmento é atender seus 
clientes em todos os negócios. Nossa 
visão é que uma empresa não quer 
falar com um corretor de Vida/Saú-
de e outro de RE, eles precisam ter 
uma empresa que consiga atender a 
100% das suas necessidades”. Levan-

do este conceito para seu negócio, a 
Lapa Seguros investiu na estratégia 
de fazer sócios para diversificar o 
atendimento. “Quando vendemos o 
Grupo Padrão para uma empresa lí-
der do setor, nosso maior volume de 
negócios era no segmento de pesso-
as. Porém, desde que o Grupo Lapa 
foi criado, em 2012, pelo principal só-
cio e presidente do Conselho, Mau-
ro Lapa, tínhamos a certeza de que 
deveríamos atuar em todos os seg-
mentos de seguros, com exceção dos 
Planos Coletivos por Adesão”, expli-
ca. A Lapa Seguros criou então uma 
holding na qual, para cada segmento, 
há uma empresa com sócio especia-
lista, o que possibilitou estruturar 
um portfólio de diversos produtos e 
serviços. “O RE tratamos como área 
de Engenharia e Propriedade e conta-
mos com uma equipe composta por 
engenheiros especializados em segu-
ros”, explica Jan.

Jan Paul lembra ainda que outra 

Novo consumidor, 
novo corretor

Em uma sociedade com 
muito mais informação, 
na qual a tecnologia 
modifica as formas 
de adquirir produtos 
e serviços, o mercado 
de corretores 
também 
procura 
novos caminhos para 
continuar a atender, 
com qualidade, um 
consumidor cada 
vez mais exigente e 
informado. Este é um 
dos grandes desafios 
para o mercado de 
seguros no futuro. 
A expansão vem 
se dando em taxas 
elevadas, e tudo 
indica que a tendência 
permanecerá, mas, em 
quais produtos, quais 
clientes, abordagens 
e filões? Nos países 
desenvolvidos, números 
recentes demonstram 
que a arrecadação de 
prêmios por ano está 
na faixa de 10% do PIB. 
No Brasil, este índice 
está em torno de 6%, o 
que revela margem para 
crescimento
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característica importante neste mer-
cado é enxergar oportunidades onde 
a maioria vê dificuldades. Foi assim 
que, após identificar uma forte pre-
sença do Governo no setor através 
da Agência Nacional de Saúde, difi-
cultando a oferta de produtos a pre-
ços acessíveis, a Lapa criou o Clube 
de Benefícios, oferecendo seguros 
de Vida e Acidentes Pessoais com 
uma série de benefícios relacionados 
à saúde. Ao fazer parte do Clube, o 
segurado pode usufruir de descontos 
em medicamentos, planos odontoló-
gicos e assistência funeral. Sendo que 
a principal característica é o seguro 
e uma  Rede Credenciada de presta-
dores de serviços Médicos, Clínicas 
e Laboratórios. “Funciona com um 
cartão magnético (pré-pago) no qual 
o associado deposita valores a serem 
gastos em nossa rede credenciada. 
Desta forma, possibilitamos aos que 
não tem acesso a um plano ou segu-
ro de saúde custos próximos ao que 
uma seguradora ou operadora paga 
a sua rede. Por exemplo, para uma 
consulta que custa R$ 150,00, o asso-
ciado terá a vantagem de pagar somente 
R$ 63,00 em nossa rede”, explica Jan. 
O sistema, criado em parceria com a 
Generali, é um sucesso. “Atualmente 
já contamos com mais de 100.000 vi-
das seguradas pela Generali através 
do Clube Você”, afirma.

“O mundo mudou. O consumi-
dor mudou. O mercado mudou. 

Partindo dessa premissa, podemos 
afirmar também que o corretor, 
se ainda não mudou, deve fazê-lo 
com urgência”, a afirmação é de 
Pedro Paulo Thimoteo, presiden-
te da Assurê Seguros. O executivo 
salienta que vivemos em uma nova 
era, marcada não somente pelo de-
senvolvimento tecnológico, mas 
também pela pouca disposição das 
pessoas em se prepararem para o 
novo. Hoje, segundo ele, se exige 
muito mais do corretor. Ele deve co-
nhecer o seu mercado, os produtos, 
deve saber negociar com as segura-
doras e, fundamentalmente, saber 
assessorar seus clientes na tomada 
de decisão, apresentando-lhes não 
apenas um produto, mas essencial-
mente uma solução de seguros.

A Venda Consultiva – continua 
Pedro Thimoteo – que é o coração do 
relacionamento de fidelização, exi-
ge conhecimento e a habilidade de 
ouvir o cliente, saber entrevistá-lo e, 
como consequência, entender suas 
necessidades, expectativas, desejos e 
disponibilidade financeira para então 
apresentar-lhe a solução adequada.

“O corretor profissional de Segu-
ros deve ser preparado, antenado, 
investir diariamente em conhecimen-
to, em novas técnicas de abordagem 
e de apresentação de soluções e, para 
tanto, deve exercitar sua liderança 
pessoal, seu autoconhecimento, para 
que desenvolva e aperfeiçoe a capa-

cidade de conviver e se adaptar ao 
novo, com a tranquilidade de um 
profissional preparado para os desa-
fios e oportunidades do mundo atu-
al”, afirma Pedro Thimoteo.

Os novos tempos, a ascensão das 
classes C e D, aliados às novas tec-
nologias e redes sociais, alteram o 
comportamento do consumidor, exi-
gindo maior grau de competência e 
criatividade, mas também facilitan-
do o diálogo através da mudança de 
cultura que a estabilidade da moe-
da proporcionou, transformando o 
seguro em um produto desejado e, 
portanto, colaborando com o cresci-
mento do mercado. “Sabemos que o 
consumidor hoje é muito mais bem 
informado devido ao acesso a meios 
digitais, o que fortalece ainda mais a 
importância da capacitação do Cor-
retor de Seguros”, analisa Pedro.

A Assurê, que este ano completou 
47 anos de atividades, se posiciona 
como uma corretora visionária, sem-
pre atenta às tendências de mercado 
e focada na inovação constante de seu 
modelo de negócio, investindo em 
tecnologia e em ferramentas que faci-
litem a comunicação com o mercado 
consumidor. “Somos adeptos de uma 
Política de treinamento constante, de 
maneira a preservar a visão atualiza-
da de nossos colaboradores e a apre-
sentação de soluções criativas”, diz o 
executivo.

Jan Paul Lang, do Grupo Lapa, 
ressalva que é muito importante, ao 
lançar produtos ou novos serviços, 
que os corretores se preocupem em 
estruturar muito bem uma operação. 
Por isso, garante o executivo, o gru-
po passa muito tempo estudando leis 
e fazendo reuniões com advogados 
especialistas em Direito do Consumi-
dor. Além disso, diz Jan Paul, para o 
sucesso em nosso mercado é funda-
mental ter profissionais capacitados.  
“A cada dia estamos mais rigorosos 
na seleção de nossa equipe e investi-
mos em formação e capacitação. Os 
principais desafios dos profissionais 
são usar estas mudanças a seu favor 
para sair na frente”, diz Jan Paul. 

Pedro Paulo Thimoteo, presidente 
da Assurê Seguros

Jan Paul Lang, sócio e CEO 
do Grupo Lapa
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Segurança e
 prontamala

Viajar é um hábito 
cada vez mais 
popular entre os 
brasileiros, mas 
enfrentar problemas 
durante o tempo 
em que se está fora 
de casa traz muito 
mais insegurança 
aos viajantes. Por isso o 
seguro viagem é cada vez 
mais valorizado pelo mercado 
e procurado pelos turistas. 
Segundo dados da Federação 
Nacional de Previdência e Vida 
(FenaPrevi), a venda do produto 
movimentou, em 2013, R$ 
76 milhões. Em 2012, R$ 68 
milhões. E a previsão é que este 
bom resultado se mantenha, 
com o aumento do poder 
aquisitivo dos consumidores 
e o uso da internet facilitando 
o contato entre o usuário e as 
seguradoras. De acordo com 
a Fundação Getúlio Vargas, 
em 2014, o setor turístico 
será responsável por gerar 
aproximadamente R$ 6 bilhões, 
principalmente pelo impulso 
dos grandes eventos a serem 
realizados no país

O mercado está otimista com o aumento do uso 
deste tipo de seguro. Entre os motivos é que, 
nos modelos atuais, graças aos diversos mo-

delos de apólices sendo oferecidos, o seguro viagem 
pode ser muito mais útil para o usuário do que sim-
plesmente para garantir que ele seja atendido em caso 
de problemas de saúde fora de casa, por exemplo. Na 
maioria dos pacotes ofertados pelas seguradoras, 
além de poder contratar a assistência que inclui uma 
rede de saúde conveniada, o segurado poderá obter 
guias turísticos, informações e outros serviços.

Atuando em 185 países com 45 centrais próprias 
de atendimento, a Mapfre Assistance detém a lide-
rança mundial em seguro viagem. A estratégia não 
é só estar em muitos lugares, mas atender bem em 
todos os lugares em que atua, e para isso tem 31.500 
pontos de atendimento multi-idiomas em todo o 
mundo. João Carlos Ayres, gerente de Marketing e 
Produtos da Mapfre, explica que a escolha de um 
bom plano de seguro viagem deve seguir alguns 
fatores: o tipo de viagem (lazer, negócios, estudo), 
se o viajante irá sozinho ou acompanhado, o desti-
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no, o roteiro, o tempo da viagem. “Também é preciso 
considerar a situação dos viajantes, principalmente em 
casos de doenças preexistentes que precisarão de trata-
mento ou consulta no período, em que se deve verificar 
com o plano de saúde, pois tanto a assistência como o 
seguro viagem oferecem coberturas de assistência mé-
dica em casos de acidente ou enfermidade que não seja 
pré-existente”, diz. João Carlos cita números que mos-
tram o vigor do mercado. Segundo ele, a procura vem 
aumentando muito, acompanhando o crescimento do 
número de viajantes, que aumentou de 4,95 milhões em 
2009 para 6,05 milhões em 2013. Desse total, 32% dos 
viajantes adquiriram assistência ou seguro em 2013. A 
expectativa de crescimento para o ano é de 16%.

Um dos fatores que ajuda a incrementar a venda 
deste tipo de seguro é a popularização da Internet, que 
aproximou muito o mercado do usuário. O executivo da 
Mapfre lembra que o mercado de turismo é um dos que 
tem experimentado crescimento recorde de vendas gra-
ças a Web, por meio de grandes portais. “Atuamos com 
venda online, e, para este ano, temos uma estratégia e 
uma política agressiva para incremento das vendas nes-
se canal”, afirma João Carlos Ayres.

Outras empresas do ramo também investem no aten-
dimento online, numa tentativa de aproximar o usuá-
rio aos produtos do mercado segurador. Se a compra 
da viagem é feita pela internet, é natural que a compra 
do seguro que vai proteger esta viagem siga o mesmo 
roteiro. As mais tradicionais empresas do mercado de 

assistência de viagem já oferecem em suas páginas na 
internet ferramentas para compra online. E o usuário 
pode contar ainda com sites e portais que reúnem vá-
rias seguradoras de grande porte onde é possível, por 
exemplo, comparar planos de empresas diferentes. Se-
gundo especialistas, é necessário que o viajante não con-
te somente com as assistências previstas em seguros ou 
cartões de crédito, pois estes produtos, normalmente, 
apresentam limites e coberturas restritas que, depen-
dendo do caso, não serão suficientes para imprevistos 
que venham a ocorrer. 

O beneficiado também deve atentar para as caracte-
rísticas do país de destino. Alguns países europeus, por 
exemplo, fazem parte do Tratado de Schengen, conven-
ção da comunidade europeia que estabelece a obrigato-
riedade de o turista adotar uma assistência viagem com 
valor mínimo de 30 mil euros.

Outra que aposta no segmento de seguros viagens é a 
Zurich Seguros. Presente no país desde 1982, a empresa 
oferece uma série de seguros para empresas e pessoas fí-
sicas e, nos dois casos, a segurança na viagem é contem-
plada. No setor corporativo, a Zurich oferece o Zurich 
Viagens Corporativas, e, para os beneficiários particula-
res, o Seguro Viagem.

“No mundo todo, a Zurich tem uma tradição secu-
lar na venda de seguros viagem. No Brasil, atuamos 
nos segmento corporativo e de parcerias há muitos 

Este ano, 
temos uma 
estratégia 
e uma 
política 
agressivas 
para 
vendas 
online”, 
afirma 
João 
Carlos 
Ayres 
(Mapfre)

“

Continua na próxima página
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anos, com uma oferta completa e direcionada às neces-
sidades dos clientes”, afirma Diego Navarro, que está 
à frente da área de Travel para a América Latina da 
Zurich. O executivo afirma, no entanto, que a falta de 
conhecimento do produto e suas coberturas faz deste 
um mercado absolutamente desafiador, o que também 
pode ser traduzido em oportunidades. Estimativas do 
ano de 2012 apontam faturamento de US$ 258 milhões, 
dos quais só 12,8% estão nas mãos de seguradoras. O 
resto é administrado por empresas que trabalham com 
assistências. “Vivemos um processo de regulação, e este 
cenário pode mudar”, diz Diego. Para adequar a oferta 
desta modalidade de seguro ao novo mercado, a Supe-
rintendência de Seguros Privados (Susep) fez uma con-
sulta pública e os resultados desta pesquisa estão agora 
sendo analisados pela autarquia.

Com atuação nacional, a Zurich atua através de suas 
Filiais e ZACs (Zurich Atendimento ao Corretor) espa-
lhados pelo país. Em 2008, a Zurich adquiriu a Com-
panhia de Seguros Minas Brasil e a Minas Brasil Vida 
e Previdência. A aquisição faz parte da estratégia da 
Zurich de expandir sua presença no Brasil, seus canais 
de distribuição e sua operação na área de massificados, 
especialmente Automóvel e Vida. Em 2011, a Zurich fir-
mou uma parceria com o Grupo Santander de forma a 
criar uma joint venture na área de seguros.

A Porto Seguro também conta com produtos volta-
dos para este segmento. Na empresa, o Porto Viaje Bem 
ajuda o segurado com problemas que com frequência 

os viajantes enfrentam, como recuperar bagagens ex-
traviadas, locação de veículos, no atendimento médico 
em caso de acidentes ou problemas de saúde, e também 
oferece alguns diferenciais, como descontos em hotéis 
para animais de estimação. O seguro viagem da Porto 
inclui ainda assistências médica, odontológica, farma-
cêutica, funeral e jurídica, além de serviços de remoção 
inter-hospitalar, retorno ao domicílio após alta hospita-
lar, acompanhamento de menores, transmissão de men-
sagens, entre outros, disponíveis conforme limites e ou-
tras condições pré-estabelecidas em cada modalidade.

João Carlos Ayres, da Mapfre, lembra que, optando 
pelo seguro viagem, o beneficiado poderá usar toda a 
rede conveniada (hospitais, clínicas, exames, medica-
mentos, guias turísticos, informações, entre outros ser-
viços) sem pagar pelos serviços na hora, pois todos já 
estão cobertos de acordo com cada contrato. Outra ca-
racterística é que, em caso de dúvidas, informações ou 
emergências, o usuário ligará para o número fornecido 
e será atendido em português, com todo suporte da as-
sistência para providências. “Estes serviços costumam 
ser economicamente mais viáveis, principalmente para 
o turista que viaja com pouco dinheiro, pois não exigem 
que, em caso de emergências, seja desembolsado um 
valor para posterior reembolso”, explica. Pensando em 
seguro, complementa o executivo, também é necessário 
ler o contrato em detalhes, mas os serviços são pagos 
pelo viajante e, posteriormente, reembolsados pela em-
presa seguradora.

No mundo 
todo, nossa 
empresa 
tem 
tradição 
na venda 
de seguros 
viagem”, 
diz Diego 
Navarro 
(Zurich)

“
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A seguradora investe, dessa forma, para aprimorar ainda mais 
a qualidade do atendimento prestado aos seus parceiros co-
merciais e também para manter, no Seguro DPVAT, a sua po-

sição de Empresa reconhecida junto aos reguladores e os beneficiários 
do sistema, pela excelência dos serviços prestados e do seu modelo 
eficaz na captação dos processos de sinistros. “Não é por acaso que 
estamos entre as cinco maiores companhias no ranking da Segura-
dora Líder dos consórcios, em um universo de setenta seguradoras”, 
assinala o diretor da companhia, Eli Bezerra.

 Nesse espaço reservado para o corretor, os parceiros da Aruana 
Seguros podem ter acesso a uma série de informações importantes 
sobre o andamento de processos e pagamentos, entre outros.

 Segundo a diretora comercial da seguradora, Aline Motta, o obje-
tivo é proporcionar toda a informação que o corretor necessita “desde 
o momento do seu cadastramento na companhia”.

 Ela explica que o corretor de seguros - pessoa jurídica - que dese-
ja ser parceiro comercial da Aruana Seguros pode entrar em contato 
com a companhia pela linha direta: 21-2025-2703 ou ainda por mensa-
gem endereçada ao email contato@aruanaseguros.com.br.

 De acordo com as regras aprovadas pela seguradora Líder DPVAT, 
para integrar o “Programa Parceiro DPVAT”, a empresa corretora de 
seguros deve atender às seguintes premissas: ter sido criada há, no 
mínimo, 12 meses; ser assinante do Código de Ética da FENACOR 
(o que pode ser feito no seguinte link: http://www.fenacor.com.br/
codigodeetica/).

 CONEC- A Aruana Seguros também irá marcar presença na pró-
xima edição do CONEC, o Congresso dos Corretores de Seguros, que 
o Sincor-SP promoverá nos dias 09, 10 e 11 de outubro deste ano, em 
São Paulo.

 A companhia montará um amplo estande no local do evento. 
Nesse espaço os corretores de seguros presentes poderão conhe-
cer as principais novidades em produtos e serviços desenvolvi-
dos pela Aruana Seguros.

ARUANA SEGUROS

O site da Aruana Seguros
www.aruanaseguros.com.br 

tem um canal exclusivo para os corretores de seguros

parceria
com o corretor

 investe na

aline Motta, diretora 
comercial: “informação 

para o consumidor”
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Com a velocidade que tanto ca-
racteriza o mundo virtual, os 
celulares estão cada vez mais 

presentes na vida dos habitantes do 
planeta. Sem exagero, a previsão da 
ITU (agência de telecomunicações da 
ONU), era de que, este ano, o núme-
ro de celulares superasse a população 
mundial, com um total de 7,1 bilhões 
de assinaturas. O acesso à Internet já 
passou de 40% no mundo todo, com 
cerca de três bilhões de pessoas conec-
tadas. Por isso, num mundo no qual 
cada vez mais viver é estar conectado, 
a empresa que quiser ganhar espaço no 
mercado deve conseguir aumentar sua 
presença na conexão entre esses novos 
consumidores, utilizando a telefonia 
móvel e a rede como ferramentas para 
um contato direto com o usuário e tam-
bém para fechar negócios.

Pensando neste novo consumidor 
a Porto Seguro lançou o Porto Conec-
ta, a primeira MVNO (Mobile Virtual 
Network Operator), uma empresa para 
prestação de serviços de telefonia móvel 
através do uso de uma rede operadora 

já existente. A relação do cliente é to-
talmente com a empresa criada 

– a Conecta – que dá atendi-
mento, serviços e benefícios, 
independentes da rede ope-
radora. Do ponto de vista 
do consumidor, a Porto 
Conecta funciona como 
uma operadora, oferecendo 

voz, SMS e internet com cobertura nacio-
nal, roaming internacional e planos pós 
e pré-pagos. O consumidor seleciona o 
plano, pode adquirir aparelhos com des-
conto e faz a portabilidade assistida pela 
equipe de atendimento da Porto Conec-
ta. “A Porto Seguro tem se destacado nas 
avaliações de consumidores pelo atendi-
mento e considerou oportuna a possibi-
lidade de levar este reconhecimento pela 
sua qualidade para uma  atividade onde 
existe demanda por um relacionamento 
mais próximo e envolvente”, afirma José 
Luís Silva, diretor da Porto Conecta.

A relação com a seguradora se dá 
com os descontos oferecidos para aque-
les que já são clientes da Porto Seguro. 
Ao contratarem o Conecta Pós Pago, os 
clientes da Porto têm direito a 5% de 
desconto na contratação de um seguro 
de automóvel Porto Seguro Auto e um 
bônus na fatura do telefone de 10% dos 
gastos de telefonia quando é feita a re-
novação do seguro Porto Seguro Auto.

O produto traz ainda outras vanta-
gens para facilitar a vida do consumi-
dor que também é usuário da Porto Se-
guro, como uma conta mais simples e 
fácil de acompanhar, pacotes que igua-
lam os valores das ligações de DDD e 
DDI a chamadas locais, cópias de segu-
rança de dados pessoais – como fotos 
e vídeos – e a possibilidade, por exem-
plo, de encontrar e monitorar aparelhos 
do plano, sabendo em tempo real sua 
localização.

Porto 
seGuro

CONECTAdO

Primeira 
empresa a 
unir seguros 
e telefonia 
móvel, 
a Porto 
Conecta traz 
vantagens e 
descontos 
para os 
usuários

as vantagens 
do novo produto
n Uma conta simples 
e fácil de entender. O 
consumidor ainda pode 
acompanhar o uso de seu 
pacote mensal através do 
no Conecta Assist, evitan-
do surpresas com gastos 
de celular.
n Pacotes que igualam os 
custos de DDD e DDI a 
ligações locais.
n Os usuários do cartão 
Porto Seguro pode adquirir 
através dele um dos celu-
lares disponíveis com 50% 
de desconto.
n O “Conecta Encontra” 
permite monitorar apa-
relhos usados por filhos 
ou pessoas que requei-
ram acompanhamento 
constante, permitindo sua 
localização em tempo real.
n A “Proteção Conecta” faz 
backup automático de da-
dos – fotos e vídeos, por 
exemplo, que estejam no 
aparelho, e ainda permite 
recuperar e apagar as in-
formações, à distância, em 
caso de furto ou roubo.
n Se o cliente esquecer 
seu celular em casa, a Co-
necta tem um “Porto Boy” 
para buscar e trazer.
n O “Help Desk Conec-
ta” oferece serviços de 
auxilio no entendimento e 
configuração de um novo 
aparelho.
n E em caso de defeito, a 
Conecta empresta um ce-
lular novo até a conclusão 
do reparo.

José Luis Silva, diretor da Porto Conecta: “a 
Porto quer ficar cada vez mais perto do cliente”
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Inovar
Icatu
Luciano Snel, novo presidente 
da empresa, afirma que 

“mercado de Vida e Pessoas 
terá crescimento 
e continua a ser 

prioridade” 

 é o foco
da

A Icatu Seguros tem no-
vidades. A começar 
pelo presidente, posi-

ção agora ocupada por Luciano Snel, e bons números 
de crescimento. As receitas do grupo cresceram 15% em 
2013 em comparação ao ano anterior, alcançando R$ 3,8 
bilhões. O patrimônio líquido atingiu R$ 632,6 milhões 
ao final do ano, após distribuição de R$ 150 milhões em 
dividendos no período. E uma das boas notícias é que 
o setor de seguro de pessoas continuará a ser priorida-
de para a empresa. Segundo Luciano, o foco é continuar 
oferecendo soluções inovadoras para o segmento, inves-
tindo no pioneirismo no lançamento de produtos. Umas 
das últimas novidades lançadas são os fundos ciclo de 
vida (life cycle). O produto funciona com o conceito de 
datas-alvo, o investimento acompanha as fases da vida 
do contratante. O plano é contratado com a data-alvo 
2020, 2030 e 2040, ano aproximado em que se deseja 
utilizar os recursos. Com o tempo, os fundos ajustam a 
porcentagem de investimentos aplicada em renda fixa 
e variável. Quanto mais longe da data da aposentado-
ria, mais arrojado é o perfil dos investimentos; já quanto 
mais perto do momento do resgate, o perfil se torna mais 
conservador. E mais novidades virão ao longo deste ano. 
Snel lembra que a estabilização econômica e o cresci-
mento da classe C ajudam muito neste desenvolvimento.

“O mercado de Vida teve muito do seu crescimento 
nos últimos anos impulsionado pelo seguro prestamista. 
O seguro que quita uma dívida do segurado, ajudado 
pela expansão do crédito, foi o que mais cresceu. Além 
disso, há dois fatores principais. No mundo inteiro, a pe-
netração de seguros de Vida é maior quanto mais desen-

volvido economicamente o país. Com 
a redução das diferenças econômicas entre 
classes na população, a presença do produto 
de Vida tende a aumentar. O segundo fator tem a ver com 
características culturais. No Brasil, há baixa cultura de pla-
nejamento de médio e longo prazo em função de décadas 
de alta inflação e pouca ou nenhuma previsibilidade. Esse 
quadro tende a melhorar com a estabilização econômica 
e com a entrada e conscientização de uma nova classe de 
consumidores no mercado”, analisa Luciano Snel.

Atentos às novas mídias, a Icatu traz ao mercado a 
Plataforma do Conhecimento, que ensina educação fi-
nanceira de forma simples e divertida. O programa usa 
os mais diversos suportes para a aprendizagem: con-
teúdo de texto, cursos online em parceria com a FGV 
On Line, games, vídeos, infográficos, estimulando a 
acessibilidade e a interação com diversas ferramentas 
que tornam a aprendizagem sobre educação financei-
ra algo interessante, atrativo e intuitivo. O simulador 
Target, por exemplo, em menos de 2 minutos responde 
quanto é preciso juntar para viver de renda mantendo 
na aposentadoria o mesmo padrão de vida atual. “Em 
um ano, foram realizadas mais de 30 mil simulações 
únicas nessa ferramenta”, diz Snel. 

A Icatu está atenta às alterações num mercado em que 
os consumidores estão cada vez mais informados. “Uma 
mudança importante é na maneira de se relacionar e 
se comunicar, a necessidade de responder rapidamen-
te e estar presente em mídias que há pouco tempo não 
existiam. Temos que transformar nossa linguagem, criar 
produtos simples, com facilidade na contratação e infor-
mações claras”, afirma Snel.

23

Luciano Snel, 
da Icatu: foco 

é continuar 
investindo no 
pioneirismo e 

no lançamento 
de produtos
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O superintentedente da Previsul, 
David Novloski, conta que o 
foco principal da companhia é 

o canal corretor: “A Caixa tem rede ban-
cária, mas a Previsul é 100% corretor e 
isso será ainda mais valorizado nesta 
nova fase de atuação”. Em suas pala-
vras é como se após 107 anos de funda-
ção a Previsul “nascesse para o futuro, 
estabelecendo metas ambiciosas para a 
sua equipe em todo território nacional”.

Que o diga o gerente da sucursal Rio, 
Jean Pierre, que está recebendo mais dois 
reforços para a equipe de vendas, além 
da profissional que já exerce a função, 
Helena Paula Leite, com 25 anos de mer-
cado. “Acabamos de contratar mais duas 
gerentes – a Adriana Coelho, que atua há 
20 anos e a Carolina Machado Augusto 
que atua no mercado há 10 anos”. 

É que nesta nova fase da segurado-
ra as metas foram reformuladas e são 
muito ousadas, “mas serão todas bati-
das”, garante o executivo.

Além disso, a seguradora vai trazer 
novos produtos como o Check up Mé-
dico 1º diagnóstico e um leque enorme 
de assistências, algumas até inéditas no 
mercado, que começaram a ser ofereci-
dos ao consumidor no início de maio. 

Entre as quais, as assistências para via-
gens, funeral, residência, cesta básica, 
cartão alimentação, cesta natalidade, 
proteção pessoal, orientação psicológi-
ca, assistência a filhos e animais; segun-
da opinião médica; personal fitness; es-
colar, etc., perfazendo cerca de 30 itens 
de assistência ao consumidor.

Novos parceiros também estão en-
gajados na guinada comercial da Pre-
visul. É o caso da Austral RE, ressegu-
radora da companhia, que coloca toda 
a sua experiência internacional, como 
o tele-underwritting à disposição da 
clientela da companhia.

Para finalizar, Novloski destaca que 
a Previsul “tem muita flexibilidade nos 
desenhos e formatação dos produtos 
para área corporativa”, e acrescenta: “É 
uma demanda de mercado e nós esta-
mos atentos para adaptá-los às necessi-
dades dos segurados”.

Previsul
Após consolidar 
a entrada da 
francesa Caixa 
Nacional de 
Previdência 
(CNP), com 70% 
de participação 
no capital 
da Previsul, 
através da Caixa 
Seguros, a 
seguradora faz um 
reposicionamento 
de mercado, 
buscando inovar 
e seguir um 
nova estratégia 
para ampliar 
sua carteira 
e conquistar 
novos nichos de 
mercado

Nova
fase

Da esquerda para 
a direita: David 
Novloski, Adriana 

Coelho, Helena 
Paula Leite e 
Jean Pierre: 
equipe afinada 
da Previsul
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Previsul Espaço para 
crescer
Aumento da procura por benefícios 

que tenham relação com saúde 
e qualidade de vida estimulam o 

segmento de seguro dental

Para crescer, uma das principais apostas 
do mercado segurador é incrementar os 
negócios nos chamados seguros não tra-

dicionais e, nesta categoria, um dos mais promis-
sores e convidativos para os profissionais do setor 
é o seguro odontológico. Um dos segmentos que 
mais cresceu desde que foi regulamentado. No 
ano passado, a carteira tinha 19,1 milhões de bene-
ficiários, 8,5% a mais do que em 2012. Na opinião 
dos profissionais de seguro, seu desenvolvimento 
pode ser atingido com mais conhecimento sobre 
o produto odontológico, uma comunicação mais 
eficaz com o consumidor e o controle dos dados e 
informações que são coletados no mercado.

Uma das empresas que acreditam no cresci-
mento das vendas no ramo é a Metlife. A se-
guradora oferece diversas opções de planos 
odontológicos com cobertura para as princi-
pais especialidades e preços competitivos. Os 
planos foram desenvolvidos cuidadosamente 
para promover a plena saúde bucal do associa-
do com a prestação de serviços assistenciais e 
preventivos através de uma ampla rede creden-
ciada com mais de 18 mil opções de dentistas e 
clínicas em todo o Brasil.

Para a diretora comercial adjunta da Metli-
fe, Denise Carvalho, o crescimento da procura 
por produtos odontológicos tem relação com 
um novo cenário macroeconômico, que promo-
veu aumento no número de empregos formais 
e o crescimento na procura por benefícios que 
tenham relação com saúde e qualidade de vida. 
Ela lembra que o plano odontológico hoje tem a 
grande maioria de seus beneficiários em contra-
tos empresariais (82%), estando presente em mais 
de 90% das empresas de grande porte (acima de 
1.000 funcionários) e sendo percebido como fator 
de retenção de colaboradores. Outra tendência, 
lembra a executiva, é o aumento da comercializa-
ção de produtos voltados para Pequenas e Micro 
Empresas (PME). “Nestas empresas, em geral, a 
função de RH é exercida pelo próprio dono da 
empresa e os produtos, quando adequados ao 
perfil PME, facilitam a gestão do beneficio pelas 
empresas, que também o têm utilizado como fer-
ramenta de atração e retenção de talentos e fun-
cionários”, explica Denise Carvalho.

O plano odontológico é o terceiro benefício 
mais oferecido pelas empresas brasileiras, atrás 
apenas de plano de saúde e do seguro de vida. 
Benefícios ligados à saúde são os principais de-
sejos dos trabalhadores brasileiros, conforme de-
monstrou a última pesquisa sobre Benefícios para 

Continua na próxima página

Denise 
Carvalho, da 
Metlife: mais 
empregos 
formais 
aumentam 
a procura 
por seguros 
odontológicos
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Funcionários 2013 da MetLife. Apesar de mais de 80% 
dos vínculos dos planos odontológicos estarem atre-
lados a uma contratação coletiva empresarial, ainda é 
considerado um benefício diferenciado pela maioria dos 
trabalhadores.

Em alguns casos, em busca de soluções para acom-
panhar o potencial de crescimento da demanda por 
seguros odontológicos, a alternati-
va buscada por muitas empresas é a 
fusão, unir forças e estruturas para 
oferecer soluções aos usuários. Foi o 
que ocorreu, por exemplo, com uma 
das maiores operadoras de planos 
odontológicos do mercado brasileiro, 
a Odontoprev que, depois de adqui-
rir algumas concorrentes, juntou for-
ças com a Bradesco para oferecer um 
produto forte. Marco Antonio Rossi, 
presidente da Bradesco Seguros, asse-
gura que há um espaço enorme para 
crescimento. “Achamos que existe 
uma boa oportunidade no mercado 
de seguros odontológicos, por isso 
acreditamos na Odontoprev. Aumen-
tamos a nossa participação e fizemos 
a fusão”, diz.  Hoje, a participação so-
cietária da Bradesco seguros na Odontoprev é de 50,01%.  
“Nos EUA, nós temos em 60% do PIB a penetração do 
seguro odontológico, aqui no Brasil estamos na faixa de 
10%. Temos um mundo de oportunidades”, diz o exe-
cutivo. Rossi lembra que o novo mercado de seguros 
sofreu uma mudança muito importante, principalmente 
impulsionada pelo crescimento da classe média. A nova 
classe média gastou R$ 1,17 trilhão em 2013. Cerca de 
108 milhões de brasileiros, ou 54% da população, fazem 

parte desta classe. A expectativa é que, até 2028, 58% dos 
brasileiros façam parte desta camada da população. “Há 
alguns anos, a contratação de uma secretária para a casa 
era mais fácil. Hoje, a secretária chega de carro e querem 
o seguro saúde e o seguro dental”, analisa Rossi.

Para ilustrar o potencial de crescimento do mercado 
odontológico, Marco Antonio Rossi cita outros núme-

ros do segmento. Segundo ele, hoje ape-
nas 13% das famílias das classes C, D e 
E estão cobertas por um plano de assis-
tência médica privada. Quando o assun-
to é seguro de vida, este índice cai para 
4%. E apenas 30% da frota brasileira de 
automóveis hoje é segurada. No quesito 
previdência privada, a estrada a percor-
rer é ainda maior: só 1% das famílias C, D 
e E estão cobertas. O mesmo raciocínio se 
aplica ao mercado de seguro de assistên-
cia odontológica.

Um dos focos das empresas de se-
guro para ganhar mercado e espaço é 
vencer obstáculos culturais com relação 
ao seguro odontológico. A mensagem 
relevante, concordam analistas do se-
tor, é a de que o produto deve ser com-
preendido como tão importante quanto 

o seguro saúde tradicional, já que a saúde bucal é tão 
importante e determinante para a boa saúde como um 
todo, é bom para o consumidor final e ajuda a redu-
zir os custos para as empresas. Outra imagem a ser 
revertida pelos profissionais de seguro é a de que o 
tratamento dentário é caro. Uma vez corrigida esta 
imagem, para os especialistas, será mais fácil a abor-
dagem a micro e pequenas empresas, para que ocorra 
o ganho em volume de negócios.

Nos EUA, temos 
60% de penetração 
do seguro 
odontológico no 
PIB. No Brasil, 
este índice está 
em 10%”, explica 
Marco Antonio 
Rossi

“
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Seguro MAPFRE
Residencial. 
Dentro de casa tudo 
tem um lugar certo. 
No planeta, também 
deve ter.  

Peça já sua proposta. 
Corretor MAPFRE é mais seguro. 
www.mapfre.com.br

O Seguro MAPFRE Residencial 
é feito por pessoas que cuidam 
de pessoas e do planeta também.
Por isso oferece serviços como:

•	Cobertura	para	descarte	inteligente	
•	Assistência	de	consultoria	ambiental	
•	Dedetização	
•	Não	depreciação	dos	aparelhos	em	
	 caso	de	danos	elétricos	
•	Cobertura	para	atividade	comercial	
•	Instalação	de	pias	e	tanques	
•	Conversão	de	fogões	a	gás	
•	Sorteios	de	capitalização	
	 de	até	R$	7.000,00*	(brutos	de	IR)	
•	Vigia	
•	Locação	de	caçamba	
•	Limpeza	de	caixa	d’água	
•	E	muito	mais!	 Pr
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CAPITAL  BOM
A capitalização ajuda a desenvolver 
a disciplina financeira e estimula o 
hábito de guardar dinheiro

Fazer um seguro, qualquer tipo de seguro, é 
proteger, preservar, garantir, poupar. Quan-
do o assunto é o mercado de capitalização, a 

idéia é proteger o capital, o dinheiro. Fazer com que 
ele, guardado em forma de títulos, cresça, se multi-
plique e deixe o seu beneficiário com mais recursos. 
E o momento atual da capitalização no setor de segu-
ros é, seguindo uma tendência do mercado, um dos 
mais promissores. Os números mais recentes, divul-
gados em maio pela Federação Nacional de Capita-
lização (Fenacap), apontam um pri-
meiro trimestre de crescimento. No 
período, foram distribuídos mais 
de R$ 276 milhões em prêmios e 
cerca de R$ 3,5 bilhões em resgates, 
que representam, respectivamente, 
um aumento de 25,1% e 26,1%. Até 
o final de 2014, a projeção é ampliar 
em 23% o faturamento.

Segundo especialistas, o setor 
de capitalização vem ganhando 
destaque no segmento por con-
ta do crescimento expressivo dos 
últimos anos, superior a 20%, em 
média. O ritmo pode ser explicado 
por alguns fatores. O primeiro é 
a expansão da renda e do empre-
go da população, pois as pessoas 
só pensam em guardar dinheiro 
quando há alguma sobra no orçamento. Outro as-
pecto relevante, afirmam os analistas, é a capacida-
de da indústria de responder a novas demandas de 
mercado com criatividade e agilidade, com produ-
tos novos e diferenciados, como, por exemplo, o se-
guro para garantia de aluguel. “O resultado é que 
fechamos o ano de 2013 com a marca de 34 milhões 
de clientes. O faturamento global da indústria atin-

giu no período os R$ 20,9 bilhões, avanço de 26,3% 
em comparação a 2012”, diz Marco Antonio da 
Silva Barros, presidente da Fenacap. As provisões 
técnicas, valor total garantido por aplicações finan-
ceiras, e que será futuramente devolvido aos clien-
tes por ocasião dos resgates, alcançou os R$ 26,7 
bilhões. Em média, as empresas distribuíram cerca 
de R$ 3,8 milhões em prêmios por dia útil em 2013.

Para Marco Barros, além da primeira função de 
proteger e multiplicar o investimento, o produto 

capitalização ajuda a desenvolver 
a disciplina financeira e, por meio 
do atrativo dos sorteios, estimula o 
hábito de guardar dinheiro. “Todo 
mundo tem um sonho. A capitali-
zação oferece a chance de mudar 
de vida. Uma vez que o consumi-
dor típico dos títulos de capitali-
zação não visa ao retorno em cur-
to prazo, troca os juros oferecidos 
pelos instrumentos financeiros 
convencionais pela possibilidade 
de ser sorteado”, argumenta o exe-
cutivo. Marco lembra que a grande 
vantagem é que, mesmo não sen-
do sorteado, ao fim do período de 
vigência do plano o cliente recebe 
100% do que guardou (nos produ-
tos da modalidade tradicional) e 

50% (na modalidade popular).
A capitalização é um instrumento que, utilizado 

individualmente ou em associação com outros me-
canismos de mercado, possibilita o desenvolvimen-
to de soluções para diferentes tipos de demandas da 
sociedade e é acessível aos mais diversos públicos. 
Os títulos podem ser adquiridos à vista (pagamento 
único) ou a prazo (pagamento mensal). Parte de cada 

Todo mundo 
tem um sonho. 
A capitalização 
oferece a chance 
de mudar de vida”, 
diz Marco Antônio 
Barros, presidente 
da FenaCap

“
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CAPITAL  BOM É capital 
protegido

valor pago destina-se aos sorteios e parte destina-se à constitui-
ção de um capital para resgate, dentro de prazos pré-determi-
nados. Os percentuais destinados ao sorteio e ao resgate variam 
de plano para plano, em função de seus objetivos. É assim que 
determinados planos dão mais ênfase para o sorteio, enquanto 
outros, sem abrir mão da premiação, buscam a constituição de 
uma maior reserva.

Por sua própria natureza, os produtos de capitalização são 
diferentes dos demais tipos de produtos do mercado segura-
dor. Eles oferecem a possibilidade de guardar dinheiro e con-
correr a prêmios capazes de multiplicar o patrimônio guar-
dado muitas vezes. Contribuem para a formação de reservas, 
ajudando as pessoas a proteger suas conquistas e a avançar.

Segundo a Fenacap, as perspectivas para o setor de capita-
lização são as melhores. O segmento espera manter o ritmo de 
crescimento na casa dos dois dígitos, acima de 20%, em 2014. 
Isso porque as sociedades de capitalização têm procurado 
inovar e explorar nichos específicos de mercado, como o de 
garantia de aluguel. O seguro garantia de aluguel é um título 
que pode ser adquirido por meio de imobiliárias credenciadas 
ou sociedades de capitalização. O título é dado em garantia 
numa operação de aluguel de imóveis residenciais ou comer-
ciais, dispensando a figura do fiador. Se, ao longo do contrato 
o inquilino permanecer em dia com as suas obrigações, ele terá 
direito a resgatar o valor integral do título ao fim do prazo de 
vigência. Além disso, ao longo de toda a vigência, concorre a 

sorteios de prêmios em dinheiro.
Outra modalidade que vem ex-

perimentando um crescimento acen-
tuado é a de Incentivo, voltada para 
o segmento corporativo, por meio 
da qual  qualquer empresa pode re-
alizar  campanhas de fidelização e 
promoção de vendas.  As empresas 
adquirem séries fechadas de títulos 
e concedem aos clientes o direito a 
participar em sorteios, geralmente 
por meio de números da sorte.

a legislação prevê 
quatro modalidades de 
títulos de Capitalização 
que podem ser 
comercializados:

n Tradicional: tem por objetivo 
restituir ao titular, ao fim do prazo 
de vigência, no mínimo, o valor 
total dos pagamentos efetuados 
pelo subscritor, desde que todos os 
pagamentos previstos tenham sido 
realizados nas datas programadas;

n Popular: tem por objetivo 
propiciar a participação do titular em 
sorteios, sem que haja devolução 
integral dos valores pagos;

n Incentivo: está vinculado a um 
evento promocional de caráter 
comercial instituído pelo subscritor 
(em geral empresas, de qualquer 
segmento econômico). Os títulos 
dessa categoria têm como objetivo 
alavancar a venda de produtos ou a 
aquisição de serviços das empresas 
promotoras dos eventos;

n Compra programada: a 
sociedade de Capitalização garante 
ao titular, ao fim da vigência, o 
recebimento do valor de resgate em 
dinheiro ou recebimento de um bem 
ou serviço.

Marco antônio Barros, 
presidente da FenaCap
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Um bom plano de saúde é uma das 
melhores maneiras de se proteger 
os funcionários de uma empresa. 

Dá conforto, segurança e tranquilidade 
para a execução das tarefas diárias. Mas 
o mercado de seguros era carente de boas 
formas de proteger as empresas, caso a 
cobertura contratada em planos de saú-
de empresariais trouxesse imprevistos. 
Pensando nisso, a Generali Brasil Seguros 
desenvolveu o Stop Loss, voltado para 
evitar as perdas que possam surgir. Um 
levantamento desenvolvido pela empresa 
identificou que entre 75% e 80% dos cus-
tos dos sinistros são passíveis de serem 
previstos e, portanto, provisionados. Em 
sua maioria são pequenas cirurgias, day 
hospital, despesas ambulatoriais entre ou-
tros. Em contrapartida, de 20% a 25% dos 
custos correspondem a riscos e eventos 
imprevisíveis, cobertos integralmente e 
obrigatoriamente pelos planos de saúde, 
como grandes cirurgias e traumas, que 
impactam diretamente no custo do plano 
dos anos seguintes ou pressionam o fluxo 
de caixa das empresas que auto seguram 
os gastos de seu plano de benefícios, as 
chamadas autogestões.

Os números disponíveis no mercado 
revelam que os custos com os planos de 

saúde vêm crescendo a cada ano, em parte 
como consequência do rápido desenvolvi-
mento de novas tecnologias e sofisticadas 
técnicas médicas que permitem acelerar a 
cura de muitas doenças ou mesmo salvar 
vidas em casos nos quais, há pouco tempo, 
não seria possível. Segundo dados do mer-
cado e de consultorias especializadas em 
benefícios, os gastos com planos de saúde 
por parte das empresas aumentaram 155% 
de 2003 a 2011, acima do ajuste da inflação, 
de cerca de 87%. O salto foi provocado, 
principalmente, pelo surgimento destas 
novas tecnologias, combinado a tratamen-
tos mais caros e prolongados.

Todo este progresso aumenta a qualida-
de do tratamento e, por outro lado, impac-
ta financeiramente o custeio dos planos de 
saúde. É aí que entra o Stop Loss. Uma apó-
lice com a cobertura do seguro Stop Loss 
impede este impacto nas contas e possibi-
lita que o elevado custo destas tecnologias 
não produza impacto no modelo de custeio 
dos programas ou planos de saúde, possi-
bilitando o amplo acesso a todos os recen-
tes aprimoramentos das técnicas da medi-
cina moderna.

O seguro Stop Loss funciona com base 
em reembolso. O empregador é responsá-
vel pelo pagamento de todos os sinistros 

Menos custos, 

Nova linha 
de seguros 
de proteção 
financeira 
criada para 
limitar as 
perdas das 
empresas, 
diante da 
elevada 
volatilidade 
de riscos 
decorrentes 
dos planos 
de saúde 
patrocinados 
pelas 
companhias 
a seus 
funcionários, 
garantindo 
tranquilidade 
financeira às 
empresas

saúde
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resultantes de um plano de auto-segurado, 
ou pelos eventuais pagamentos de aportes 
financeiros adicionais na época da renova-
ção do contrato do plano, com consequên-
cia de sinistros severos, acima das médias 
projetadas. Com a cobertura Stop Loss, a 
seguradora é responsável por todos os va-
lores dos sinistros, que excedem o valor da 
franquia. Após os sinistros serem pagos, o 
empregador será reembolsado pelo valor 
do prejuízo que exceda a franquia. Todos 
os reembolsos são pagos.

“O seguro permite prever os custos fu-
turos na administração de plano de saúde, 
mitigando situações de gastos excessivos 
com utilização de serviços médicos hos-
pitalares. E permite ao gestor dedicar seu 
tempo a estudos e análises relevantes ao 
aprimoramento da qualidade e resolubili-
dade dos serviços, e não apenas ao caráter 
financeiro do programa”, explica Valter 
Hime, diretor de Pessoas e Benefícios da 
Generali Brasil Seguros. Ele acrescenta ain-
da que não há restrições para adesão ao 
seguro com relação ao porte das empresas. 
“Não importa o tamanho ou a atividade 
da empresa, regime de pré-pagamento ou 
pós-pagamento. Para cada uma há solução 
específica e customizada”, afirma.

Para uma melhor adequação das em-

presas, o Stop Loss possui dois tipos de 
cobertura. A Stop Loss Específico prote-
ge o empregador dos grandes sinistros 
médicos, permitindo uma cobertura para 
os valores e responsabilidades acima de 
um limite específico. Na cobertura Stop 
Loss agregado, é estipulado um teto para 
o valor total das despesas elegíveis que o 
empregador pagaria, no total, durante o 
período de contrato. Isso permite que o 
orçamento de um plano de saúde esteja 
protegido, contra possíveis oscilações de 
custos ou aumento de frequências de uti-
lização dos usuários.

Para definir os limites de franquias e as 
coberturas, a Generali segue alguns parâ-
metros para maximizar o desempenho de 
seu Stop Loss. ”Antes de tudo”, explica 
Valter Hime, “é necessário ter acesso às 
informações de coberturas, histórico de 
utilização dos serviços médicos do plano, 
o perfil demográfico para população de 
beneficiários e demais aspectos técnicos 
e financeiros dos planos”. Só a partir daí, 
afirma o executivo, os  atuários e especia-
listas irão desenhar a melhor modelagem 
de cobertura, baseados na análise do his-
tórico de própria experiência, permitindo 
a personalização das coberturas e valores 
financeiros de franquias e prêmios.

saúde

Benefícios na 
contratação do 
seguro Stop loss

n Reduz a 
responsabilidade pelos 
altos custos do plano 
de saúde devido à 
imprevisibilidade de 
ocorrência de eventos 
extraordinários;

n Aumento dos custos 
em consequência da 
aplicação de novas e 
melhores técnicas na 
medicina decorrente 
da evolução 
tecnológica, sem 
que necessariamente 
possuam receita 
imediata para fazer 
frente aos mesmos;

n Elevação na 
demanda por alguns 
procedimentos 
médicos específicos;

n Minimiza o risco 
financeiro e protege o 
fluxo de caixa;

n Mantém as 
vantagens e solvência 
dos planos autos 
segurados ou em 
regime de pós-
pagamentos, reduzindo 
a necessidade de 
reservas financeiras, 
as quais muitas vezes 
demandam aporte de 
capital dos acionistas;

n Aumenta de 
forma considerável 
a previsibilidade dos 
reajustes de custos 
das renovações de 
planos em regime de 
pré-pagamento;

n Possibilita controle 
e redução dos custos 
com o plano de saúde.

Valter hime (Generali) 
e Marcello hollanda
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poesias& contos

A Diretoria do 
Clube Vida em 
Grupo se orgulha 
de possuir 
entre seus 
conselheiros 
grande poetas 
e contistas 
da melhor 
qualidade. E 
para provar 
isto, está sendo 
inaugurada a 
coluna Contos 
& Poesias que, 
a partir desta 
edição, dará 
espaço para que 
seus artistas se 
expressem. Uma 
iniciativa inédita 
da Diretoria 
do CVG-RJ 
para prestigiar 
aqueles que 
já deram e 
continuam dando 
uma contribuição 
enorme à nossa 
instituição e 
ainda por cima 
conseguem se 
destacar na arte 
da escrita.

Para começar com o pé direito, convidamos o 
ex-presidente do CVG-RJ e atual conselheiro 
do Clube, Aurélio Rodrigues, para estrear a 
coluna com o conto “Por que sonhamos?”.

Por que sonhamos?
 
Vocês acreditam na força do universo? Não questiono as convulsões da natureza e 

sim a relação dessa força conosco, simples humanos.
Na visão de vocês, qual a importância dos sonhos em relação à realidade da vida?
Quanto a essas perguntas que eu lhes faço, não importa a opção religiosa de cada 

um de vocês, seja ela católica, protestante, espírita ou afro-religiosa.
Dentro de minha visão a respeito deste tema, vejo o sonho como o prenúncio da 

realidade, haja visto o que nos aconteceu ao longo da civilização do homem e seus 
sonhos que se tornaram realidade através de suas invenções.

Vocês não acham que todos esses inventos, que trouxeram benefícios para a hu-
manidade, tiveram sua origem através dos sonhos de seus criadores, numa interação 
com a força do universo?

Na minha visão, eu creio que sim! Por isso, eu dou muito valor aos nossos sonhos! 
Aos 14 anos, ainda menino, na ocasião em que trabalhava no armazém do meu pai, 
em Campo Grande, zona ainda rural do Rio de Janeiro, um documento pendurado 
na parede despertou a minha atenção e fez com que eu perguntasse ao meu pai o seu 
significado. Ele respondeu-me que se tratava de uma apólice de seguros de acidente 
de trabalho da Cia. Segurança Industrial.

A partir daí eu comecei a sonhar que iria trabalhar numa seguradora, viajar a tra-
balho e conhecer diversas cidades. E esse sonho começou a se realizar em 1954, quan-
do, por intermédio de um corretor de seguros, fui admitido na Cia. Brasil de Seguros. 
Até 1996, passei por outras seguradoras, realizando, por assim dizer, aqueles sonhos 
de menino...!

Hoje trabalho como corretor de seguros, outro sonho que acalentei durante anos 
que, somados aos de securitários, totalizam seis décadas no ramo de seguros, uma 
atividade profissional, que me cativa até hoje pela sua essência e importância para o 
bem-estar das famílias e de qualquer nação, no que tange para ela a sua  economia e 
governabilidade...!

Por tudo isso é que eu costumo, através de minha interlocução com os meus semelhan-
tes, incentivá-los a não deixar de sonhar. Sonhem sempre na certeza de que seus sonhos 
serão realizados, pois eles contarão com o apoio e a conspiração da força do universo...!

 
Aurélio Rodrigues 
Aurélio Rodrigues atua há 60 anos nos Seguros. Entre os anos de 1984 a 85, foi 
presidente do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro. Atualmente, é conselheiro do 
Clube e o maior poeta da entidade, recitando suas obras em eventos comemorativos 
– tais como Dia dos Pais, Dia das Mães e festas de fim de ano. Aurélio Rodrigues 
também é um dos autores do hino do CVG-RJ.
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Realizações 2013
Em pouco tempo, a nova diretoria tem promovido eventos 

técnicos e sociais de importância para os associados e 

profissionais do mercado, além de ter revitalizado a revista do 

Clube, uma das mais tradicionais e antigas do segmento.

03/10: Premiação Destaques 2012-2013 e posse da nova 

diretoria;

26/11: Café da Manhã e Palestra Stop Loss, com Walter Hime, 

Diretor de Seguros de Pessoas e Benefícios da Generali Brasil 

Seguros.

Realizações 2014
11/02: Café da Manhã com palestra de Maria 

Cristina Alves Régis, Gerente Comercial da Tókio 

Marine para Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tema: 

“A Tokio Marine no mundo, seus produtos de vida e 

as oportunidades de comercialização”; 

10/04: CVG-RJ promove Almoço-Palestra com 

Marco Antonio Rossi, presidente da Bradesco 

Seguros. Tema: “Perspectivas e Oportunidades 

do mercado Segurador frente aos Novos 

Consumidores”;

01/05: Participação nas comemorações pelo 

Dia do Trabalhador, na sede do Sindicato dos 

Securitários do Rio de Janeiro.

15/05: Jantar em Homenagem ao Dia das Mães, 

no Restaurante João de Barro

 

Participações
(Julho de 2013 até o momento):

07/08: Marcello Hollanda participa do Café com 

Seguros, no auditório do Sindicato das Seguradoras 

do Estado de São Paulo;

23/01: Almoço no Clube dos Corretores de Seguros 

do Rio de Janeiro;

14/03: Almoço em homenagem ao Dia Internacional da 

Mulher na Associação Comercial – SincorRJ.AG
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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








