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Marcos Kobayashi se despede 
da presidência do CVG-SP, 

contabilizando avanços e conquistas

GESTÃO 
POSITIVA

Marcio Batistuti comandará 
nova diretoria do CVG-SP 

Marcos Kobayashi se despede 
da presidência do CVG-SP, 

contabilizando avanços e conquistas

GESTÃO 
POSITIVA
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P A L A V R A  D O  P R E S I D E N T E

Dever cumprido

Neste fim de ano encerro minha gestão na presidência 
do CVG-SP, mas não em clima de despedida. Logo 
mais ocuparei a cadeira de presidente do Conselho 

Consultivo, que estava sob a responsabilidade do meu ami-
go Silas Kasahaya, e continuarei a colaborar com o CVG-
-SP, apoiando o novo presidente Marcio Batistuti e toda a 
sua diretoria.

Quero registrar aqui que foi uma honra presidir o CVG-SP 
nesses dois últimos anos e também motivo de muito orgu-
lho. Fazer parte da ilustre galeria de profissionais que con-
tribuíram com o propósito de disseminar a importância do 

Seguro de Pessoas e ajudaram a construir a história desta relevante entidade, é um privi-
légio e foi também um grande aprendizado.

Essa jornada só foi possível porque pude contar com o apoio da equipe do CVG-SP, pres-
tadores de serviço, imprensa e uma diretoria competente, dedicada e engajada no mesmo 
propósito. Foi essencial também o apoio de empresas do setor, desde as associadas até as 
patrocinadoras das nossas iniciativas.

O balanço das atividades do biênio foi positivo. Realizamos e participamos de diversos 
eventos, online e presenciais, capacitamos e reciclamos mais profissionais por meio dos 
nossos cursos, palestras e workshops. Também retomamos os encontros pessoais e foi muito 
bom rever amigos com carinho e fortes abraços.

Concluo o mandato com a sensação do dever cumprido, realizado e com a certeza de que 
mantivemos o CVG-SP no caminho da evolução contínua, cooperando para o crescimento 
do nosso mercado, que conquistou a liderança com os ramos de Vida e Saúde. 

A renovação abre espaço para novas ideias e conceitos. Precisamos ampliar diversas dis-
cussões, tais como o aumento da conscientização sobre proteção pessoal, financeira e fami-
liar; novos canais de distribuição e produtos; serviços simplificados e aderentes às neces-
sidades das novas gerações etc. Por esse motivo, a transição no CVG-SP ocorrerá em total 
harmonia e sintonia entre as diretorias, inclusive, com a continuidade de vários membros.

Chegamos aos 41 anos e é inevitável um olhar saudosista para o passado, encontrando nes-
sa trajetória pessoas muito especiais, alguns dos quais permanecem conosco no dia a dia e 
outros que guardamos com carinho em nossos corações. 

Nos orgulhamos de ter capacitado muitos dos profissionais que hoje ocupam posições de 
liderança no setor. Sempre relembramos os bons momentos que vivemos nos eventos em 
nosso acervo de fotos e vídeos.

O CVG-SP continuará firme e forte! O seguro de pessoas continuará crescendo e estamos a 
postos para colaborar com o mercado e, sobretudo, com a sociedade.

CVG-SP, conectando o nosso mercado! Capacitação, cultura e incentivo ao seguro de pessoas!

A todos, um maravilhoso 2023!

Marcos Kobayashi
Presidente do CVG-SP

EDIÇÃO 177 - 2022

3



CVG Notícias

4

Registro

CVG-SP e FECAP:
parceiras na área de cursos Fundação da 

Aconseg-NNE

Confraternização Sincor-SP

O presidente do CVG-SP, Marcos Kobayashi, 
se reuniu com o reitor da FECAP, Edison 
Simoni, o vice-reitor Taiguara Langrafe, o 
pró-reitor de Extensão de Desenvolvimento, 
Wanderley Carneiro, o Coordenador do Centro 
de Empreendedorismo, Edson Barbero, e o 
professor Olívio Luccas, dia 16 de dezembro, 
no Andiamo Ristorante, no Shopping Pátio 
Paulista. A FECAP, centenária instituição de 
ensino, é parceira do CVG-SP e nos últimos 
dois anos da gestão de Kobayashi atuou para 
viabilizar a oferta de cursos de capacitação 
técnica no formato webinar, com aulas ao 
vivo e interativas. Agora, o próximo passo das 
parceiras será o desenvolvimento de MBA na 
área de riscos pessoais.

O CVG-SP marcou presença no 
”Almoço do Mercado de Seguros”, 
promovido pelo Sindseg-SP, no dia 
15 de dezembro, no Espaço APESP, 
em Moema. O presidente Marcos 
Kobayashi foi uma das lideranças 
presentes no evento que celebrou os 
avanços do setor. Além do presidente 
do Sindseg-SP, Rivaldo Leite, também 
participaram o superintendente 
da Susep, Alexandre Camillo, o 
presidente da CNseg, Dyogo de 
Oliveira, e o presidente do Sincor-SP,  
Boris Ber, entre outros. 

O presidente do CVG-SP, Marcos Kobayashi,  par ticipou da 
Confraternização de Entidades do Mercado de Seguros de São Paulo 
e da imprensa especial izada do setor, promovida pelo Sincor-SP, no 
dia 14 de dezembro, na sede do sindicato. Na ocasião, o presidente 
do Sincor-SP, Boris Ber, fez um balanço das ações do sindicato 
neste ano.

O presidente do CVG-SP, Marcos 
Kobayashi,  esteve presente no evento de 
fundação da Aconseg-NNE (Associação 
das Consultorias de Seguros da região 

Norte Nordeste), dia 9 de novembro, em 
Recife (PE). A nova entidade é presidida 

por Djalma Ferraz (foto abaixo) e 
iniciou atividade já com 32 assessorias 

associadas .

OLÍVIO LUCCAS, MARCOS KOBAYASHI, 
EDISON SIMONI, TAIGUARA LANGRAFE, 
EDSON BARBERO (ATRÁS) E WANDERLEY 
CARNEIRO

CVG-SP no almoço do mercado
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Registro

CVG-SP na posse do  
CCS-SP

CVG-SP é homenageado 
na Câmara

O CVG-SP marcou presença na 22ª edição do Prêmio Mercado de Seguros 
- Troféu Gaivota de Ouro 2022, promovida pela Revista Seguro Total na noite 
de 20 de outubro, no Espaço Kolping. Representando o presidente do CVG-
SP, Marcos Kobayashi, o diretor de Relações com Mercado, Tiago Moraes, foi 
convidado para entregar troféus aos premiados. “Trata-se de uma importante 
iniciativa, pois reconhece e premia profissionais e empresas do setor por suas 
performances”, disse Moraes.

O jantar que comemorou os 50 anos do Clube dos Corretores de Seguros de 
São Paulo (CCS-SP) e marcou a posse de diretoria para a gestão 2022/2024, na 
noite de 19 de outubro, no Espaço Immensitá, contou com a participação do 
CVG-SP. O presidente Marcos Kobayashi levou os cumprimentos do CVG-SP ao 
novo mentor Álvaro Fonseca e à diretoria.

Dia 09 de outubro, o presidente do CVG-SP e diretor Comercial Nacional 
Vida da Tokio Marine, Marcos Kobayashi,  foi entrevistado por Boris Ber, 
apresentador do Programa Seguro, exibido pela TV Gazeta. Dentre os 
temas abordados durante o bate-papo, Kobayashi falou sobre o atual 
cenário do mercado de seguro de pessoas , iniciativas da área comercial 

da companhia e expectativas para o setor nos próximos meses .

Kobayashi no Programa 
Seguro

CVG-SP prestigia 
TROFÉU GAIVOTA 2022

A Câmara Municipal 
de São Paulo, com 

apoio do Sincor-SP, 
promoveu cerimônia 

de homenagem 
aos corretores de 

seguros, no dia 
13 de outubro. O 

evento foi iniciativa 
do vereador Daniel 
Annenberg, no mês 

em que se comemora 
o Dia do Corretor de 

Seguros (12/10). Na 
ocasião, o Sincor-SP 
decidiu compartilhar 

a homenagem com 
o CVG-SP e outras 

entidades que 
apoiam a categoria. 
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Nova Associada

Boas-vindas à nova 
benemérita Seguros SURA

ALEX OLIVEIRA: “PARA UMA COMPANHIA TÃO 
SÓLIDA QUANTO A SEGUROS SURA, PARTICIPAR DO 
CVG-SP É UMA OBRIGAÇÃO”

ALEX OLIVEIRA RECEBE O TÍTULO DE ASSOCIADA DA SEGUROS SURA

A nova associada do CVG-SP 
Seguros SURA recebeu o tí-
tulo de benemérita do CVG-
-SP no almoço realizado no 

dia 29 de novembro, no Terraço 
Itália. Representando a empresa 
na ocasião, Alex Oliveira, diretor 
Regional em São Paulo, e Domin-
gos Perruolo Filho, especialista 
em Vida, receberam o título das 
mãos de Marcos Kobayashi, presi-
dente do CVG-SP. 

Também participou da entrega 
do título Márcio Batistuti, presi-
dente eleito do CVG-SP para a ges-
tão 2023/2024, durante assembleia 
realizada no mesmo evento. Ele foi 
o portador do convite para a ade-
são da nova benemérita ao quadro 
associativo. 

“Ingressar no CVG-SP vem ao 
encontro da nossa política de des-

Seguradora de origem colombiana tem planos 
de expandir sua atuação no ramo vida.

concentração de negócios. O seg-
mento de vida é um pilar muito 
importante na nossa estratégia de 
desenvolvimento”, disse Alex Oli-
veira. Em seguida, ele informou 
que a seguradora é de origem co-
lombiana e está presente em nove 
países da América Latina, incluin-
do o Brasil, onde se instalou desde 
2016. 

A Seguros SURA Brasil atua 
com foco em seguros para empre-
sas e para pessoas com produtos 
de seguro para transportes, frotas 
de automóveis, seguros para PME 
(vida em grupo, empresarial, res-
ponsabilidade civil e frotas), afini-
dades, bicicletas, além do seguro 
residencial e seguro de automóvel 
de alto valor. 

Segundo Alex Oliveira, a Segu-
ros SURA opera em nível nacional. 
Ao todo, são mais de 350 funcio-

nários distribuídos nas cidades 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, 
Campinas, Ribeirão Preto, Goiâ-
nia, Bauru, Florianópolis, Londri-
na, Salvador, Piracicaba, São José 
do Rio Preto e Espírito Santo. 

Os seguros de transportes e de 
frotas de automóveis ainda são os 
principais produtos no portfólio 
da companhia, mas, vida em gru-
po tem apresentado crescimento 
expressivo, segundo Alex Olivei-
ra. “E o objetivo é crescer mais”, 
disse. Segundo ele, a empresa deve 
encerrar o ano com o faturamento 
de R$ 60 milhões. “A produção de 
vida em grupo já é significativa e 
queremos acelerar o crescimento”, 
disse.

Para Alex Oliveira, é impor-
tante a Seguros SURA participar 
do CVG-SP. “Para uma companhia 
tão sólida quanto a SURA expan-
dir no seguro de pessoas é uma 
obrigação. Além de divulgar a sua 
marca, a companhia quer também 
utilizar a experiência de formador 
profissional do CVG-SP para capa-
citar cada vez mais os seus funcio-
nários”, disse.
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N este ano, o CVG-SP inovou 
no formato da sua confrater-
nização, optando por uma 
happy hour, realizada no dia 

22 de novembro, no bar do Terraço 
Itália. Com a participação de asso-
ciados e convidados, o evento foi 
marcado pelo estilo mais informal 
e descontraído, com serviço de 
open bar e a oferta de petiscos e 
comidinhas. A celebração foi ani-

CVG-SP celebra  
fim de ano

Na happy hour de confraternização, presidente do CVG-SP 
fez balanço positivo de sua gestão e anunciou seu sucessor.

mada pela banda de rock Lady & 
The Trumps.

Marcos Kobayashi, presidente do 
CVG-SP, aproveitou a ocasião para 
realizar um breve balanço de sua 
gestão nos últimos dois anos. Ele 
lembrou que seis anos atrás aceitou 
o convite do então presidente Silas 
Kasahaya para integrar a diretoria 
e que neste período pode entender a 
importância do CVG-SP. 

– Entendi o quanto o CVG-SP 
contribui para o mercado como 
um propagador do seguro de 
pessoas, compartilhando infor-
mações e gerando conteúdo ex-
tremamente relevante. O relacio-
namento com o mercado faz parte 
do DNA do CVG-SP.

Kobayashi destacou os avanços 
na parceria com a instituição de 
ensino FECAP, firmada na gestão 

HAPPY HOUR FOI REALIZADA NO BAR DO TERRAÇO ITÁLIA
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anterior, que resultou na migra-
ção dos cursos presenciais para 
o formato online, inclusive com 
avaliação positiva dos alunos. 
“Expandimos o alcance dos cursos 
não só para São Paulo como para 
outros estados, e isso foi muito 
importante”, disse.

O presidente do CVG-SP tam-
bém enfrentou os desafios da pan-
demia na sua gestão. Ele relatou 
que algumas vezes tentou retomar 
os encontros presenciais, mas era 
impedido por nova alta de casos 
de covid. “Mas, o CVG-SP se man-
teve ativo com os eventos online. 
Realizamos com sucesso diver-
sos eventos vir tuais e lives, algu-
mas em parceria com a FECAP”,  
disse.

Em 2022, com o retorno dos 
eventos presenciais, o CVG-SP 
realizou três importantes encon-
tros. Kobayashi citou a presença 
das lideranças do setor: Boris Ber, 
presidente do Sincor-SP, Alexan-
dre Camillo, superintendente da 
Susep, e Edson Franco, presidente 
da FenaPrevi. 

O presidente considerou a sua 
gestão positiva. “O CVG-SP tem 
um trabalho forte que não depen-
de de uma única pessoa, até por-
que a gestão é compartilhada com 
uma diretoria ativa, participativa 
e também conta com a gestora Lú-
cia, que organiza os eventos e os 
cursos”, disse. Em seguida, agra-
deceu o apoio ao evento dos patro-
cinadores Capemisa Seguradora, 

KOBAYASHI AVALIOU SUA GESTÃO COMO POSITIVA

O CASAL LÚCIA GOMES E DILMO B. MOREIRABANDA QUE ANIMOU O EVENTO TEM COMO INTEGRANTE MARCOS SALUM (3º NA FOTO), DA SWISS RE

MAG Seguros, Seguros Unimed, 
Sompo Seguros e Tokio Marine Se-
guradora.

Por fim, ele falou que não con-
correria à reeleição e anunciou 
o seu sucessor Marcio Batistuti, 
atual vice-presidente. “Ele é mui-
to competente, profundo conhe-
cedor do ramo de pessoas e muito 
presente nas últimas diretorias 
do CVG-SP. Tenho certeza de que 
fará uma maravilhosa gestão”, 
disse.

PRESIDENTE DO CVG-SP FEZ UM BALANÇO DE SUA GESTÃO E ANUNCIOU MARCIO BATISTUTI COMO SUCESSOR
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O Clube Vida em Grupo São Paulo (CVG-SP) elegeu nova 
diretoria para a gestão 2023/2024 em assembleia reali-
zada no dia 29 de novembro, no Terraço Itália. Candida-
to em chapa única, Marcio Batistuti, vice-presidente na 

atual gestão, foi eleito por aclamação para a presidência. Ele 
assumirá o posto a partir de 1º de janeiro de 2023, substituin-
do Marcos Kobayashi, que cumpriu mandato nos últimos dois 
anos.

CVG-SP elege nova 
diretoria
Chapa única liderada por Marcio Batistuti foi eleita por aclamação e 

assumirá mandato no início do próximo ano.
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O ex-presidente Silas Kasahaya, 
presidente do Conselho Consultivo 
do CVG-SP, conduziu a assembleia. 
Ele recordou o objetivo de fundação 
da entidade, em 1981. “O CVG-SP 
nasceu com o forte propósito de ge-
rar conteúdo para o mercado. As di-
retorias de todas as gestões tiveram 
como missão fortalecer o mercado 
de seguro de pessoas. É bom ver que 
ao longo de 41 anos o seguro de vida 
conquistou evidência e relevância”, 
disse.

Kasahaya destacou, ainda, o tra-
balho voluntário de muitos dos ins-
trutores de cursos do CVG-SP, nos 
primeiros anos da entidade. “Em 
1987, fiz o primeiro curso básico téc-
nico de seguro no CVG-SP e o profes-
sor voluntário era o Nelson Lenham 
(ex-presidente do CVG-SP, falecido 
em setembro de 2022). Todos que por 
aqui passaram tiveram como obje-
tivo a cooperação com o mercado”, 
disse.

Os desafios da pandemia foram 
destacados pelo presidente do CVG-
-SP. Kobayashi observou que sua ges-
tão foi marcada pelo período de iso-
lamento social. “No início, foi difícil 
não ter a proximidade com as pes-
soas. Em certo momento, os eventos 
online se tornaram cansativos e, en-
tão, tivemos de nos reinventar, reali-

zando um trabalho mais direciona-
do, mais objetivo”, disse. 

Kobayashi fez um breve pronun-
ciamento, agradecendo o apoio da 
diretoria e associadas, além da co-
laboração da gestora Lúcia Gomes. 
“Sou grato por ter trabalhado com 
um time tão seleto. Aprendi muito, 
cresci profissionalmente e ganhei 
amigos. Saio com o coração feliz 
e alegre e com a sensação de dever 
cumprido, levando boas lembran-
ças”, disse. 

Ele também elogiou o seu suces-
sor. “O Márcio é muito competente, 
conhecedor profundo do mercado e 
fará uma ótima gestão”. Segundo Ko-
bayashi, caberá ao novo presidente 
do CVG-SP fazer a entrega no próxi-
mo ano de projetos iniciados em sua 
gestão. Um deles é curso de vendas e 
outro é o MBA na área de riscos pes-
soais em parceria com a FECAP.

Em tom saudosista, o novo pre-
sidente eleito lembrou que iniciou 
no CVG-SP a convite de Osmar Ber-
tacini. “Não tem como esquecer ele 
me dizendo o quanto eu tinha de 
estar aqui, o quanto o CVG-SP tinha 
de ser esse ponto de encontro para 
confraternização e, principalmente, 
discussão do mercado e fomento do 
seguro de vida”, disse.

Batistuti, que é diretor de Vare-
jo da MAG Seguros, contou que em 
breve completará 30 anos de atuação 
no segmento de seguro de pessoas. 
Além de acompanhar parte da tra-
jetória do CVG-SP, ele afirmou que 
também é testemunha da evolução 
do mercado. “Quando olho para o 
futuro vejo muitas oportunidades e 
vejo também o CVG-SP discutindo 
como aproveitar essas oportunida-
des e como fomentar nosso merca-
do”, disse.

Diretoria CVG-SP Gestão 2023/2024

Presidente: Márcio José Batistuti (MAG 
Seguros)
Vice-presidentes: Gustavo Alves de 
Toledo (MetLife) e Anderson Fabiano 
Mundim Mar tins (Bradesco Seguros)

Diretor Administrativo Financeiro: 
Joana Barros Salgueiro Santos (Alfa 

Previdência e Vida). Adjuntos: Paulo 
Rogério Lima (Icatu Seguros), Domingos 
Perruolo Filho (Seguros SURA), Sérgio 
Ricardo de Souza Júnior (SulAmérica 
Seguros), Carlindo Boaventura Ferreira 
(CBJR Boaventura) e Gustavo Rey Carvalho 
(A X A do Brasil)

Diretor de Relações com Mercado: 
Renato Cunha Barbosa (Centauro-ON). 
Adjuntos: Fabiano Sardá (MAPFRE 
Assistência), Hélio Opipari Júnior (Padrão 
Opipari Assessoria), Josusmar Sousa (Mister 
Liber), Luiz Gustavo Costa (Tokio Marine) e 
Wilson Leal (Seguros Unimed)

Diretor de Seguros: Asenate M. de 
Souza Ferreira (Por to Seguro). Adjuntos: 
Hilca Gonçalves Vaz de Matos (MAPFRE 
Seguros), Marcos Vinicius Z . Negrão Salum 
(Swiss Re), Maurício de Oliveira Leite (ML3 
Corretora), Rogério Abreu de Araújo (TGL 
Consultoria) e Waldemir Fiorio Junior (MAG 
Seguros)

Comissão Fiscal: Presidente: Alexandre 
Vicente da Silva (Liber ty Seguros). 
Membros Efetivos: Ana Flávia Ribeiro 
Ferraz (Bradesco Vida e Previdência) e 
Israel Ângelo dos Santos (Allianz Seguros). 
Suplentes: Diana Aparecida de Araujo 
Estevão (Sompo Seguros) e Paulo Henrique 
Gomes (Capemisa Seguradora)

MARCIO BATISTUTI

MARCIO BATISTUTI, MARCOS KOBAYASHI  
E SILAS KASAHAYA





Capa

Depois de dois anos de gestão, o 
presidente do CVG-SP Marcos 
Kobayashi se despede do cargo e 
passa a ocupar, no início do pró-

ximo ano, a presidência do Conselho 
Consultivo. Recentemente, ele fez um 
balanço positivo de sua gestão, mas 
reconheceu que a pandemia foi um 
grande desafio. “O CVG-SP teve de se 
reinventar”, disse.

Os números revelam que as inicia-
tivas do CVG-SP para superar a impos-
sibilidade de realizar eventos e cursos 
presenciais foram bem-sucedidas. En-
tre 2021 e 2022, o CVG-SP promoveu 
16 cursos online em parceria com a 
FECAP, capacitando 359 profissionais 
nas áreas de riscos pessoais, sinistros 
e previdência.

No ano passado, o CVG-SP avançou 
na disseminação do seguro de pesso-
as, com a inclusão do curso técnico de 
Riscos Pessoais na agenda de cursos 
gratuitos da FECAP. Já neste ano, 
a novidade ficou por con-
ta do incremento 
ao con-

teúdo dos cursos, que passaram a tra-
tar também de produtos, direito, frau-
des e das novas normas de seguro de 
pessoas.

Na área de eventos, as lives e webi-
nars com a participação de diversos es-
pecialistas e foco no seguro de pessoas 
superaram as expectativas. Em dois 
anos, os eventos online alcançaram 
um público superior a 4 mil pessoas, de 
São Paulo e de todo o país. Mais tarde, 
com o retorno dos eventos presenciais, 
o CVG-SP promoveu seis encontros, re-
cebendo mais de 400 pessoas.

O quadro associativo do CVG-SP 
também se fortaleceu com a adesão 
de novas empresas nos últimos dois 
anos. Atualmente, são 49 associadas, 
das quais 24 beneméritas e 25 só-
cias-parceiras, incluindo 
seguradoras, res-
s e g u r a -

doras, corretoras e assessorias, além 
de prestadoras de serviços.

Sobre a conclusão de seu manda-
to, Kobayashi afirmou que sai feliz e 
com a sensação de dever cumprido. 
Ele apenas lamenta não ter tido tempo 
de realizar a entrega de dois projetos 
costurados na sua gestão: o curso de 
vendas consultivas e o MBA de Riscos 
Pessoais. No entanto, confia que o seu 
sucessor, Marcio Batistuti, concluirá o 
trabalho com louvor. “Ele é um profis-
sional muito competente e profundo 
conhecedor do seguro de pessoas”, 
disse.

Kobayashi conclui 
mandato

Depois de dois anos à frente do CVG-SP, presidente se despede
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Em Foco

O CVG-SP recebeu no seu tra-
dicional almoço o diretor 
Geral da MAPFRE Assistên-
cia, Fabiano Sardá, dia 29 

de novembro, no Terraço Itália. 
Na ocasião, ele apresentou o tema 
“Assistência – Produtos e Serviços 
para o Mercado de Pessoas”. Para o 
presidente do CVG-SP, Marcos Ko-
bayashi, a experiência internacio-
nal de Sardá amplia a visão sobre 
as assistências.

E x p er iênc ia

Sardá, que nos últimos anos 
atuou na MAPFRE Assistência em 
diversos países, como Venezuela, 
Colômbia, Espanha e, até o final de 
2021, no Uruguai, reforçou sua dis-
posição para contribuir com o cres-
cimento do mercado. “A pandemia 
mudou muito a visão sobre o segu-
ro de vida no Brasil e no mundo e a 
ideia é mostrar como os serviços de 

Evolução e tendências nos 
serviços de assistência

No seguro de pessoas no pós-pandemia o foco 
dos serviços é o bem-estar do cliente.

assistência podem agregar valor”, 
disse.

 A MAPFRE Assistência no Bra-
sil atende mais de 11 milhões de 
consumidores e registra cerca de 
400 mil atendimentos por ano, dos 
quais mais de 100 mil serviços for-
necidos no segmento de seguro de 
vida com nível de 90% de satisfação 
dos usuários atendidos. São mais 
de 17 mil provedores credenciados 
e presença em mais de 4,3 mil mu-
nicípios.

Tendênc ia s

Sardá afirmou que no pós-pan-
demia os serviços de assistência 
seguiram a tendência do seguro de 
vida de oferecer benefícios para 
serem usufruídos em vida. “Para 
as assistências isso é muito inte-
ressante, porque funcionam como 
ponto de contato com o cliente. 
Então, o foco passou a ser saúde e 

bem-estar”, disse. Outra tendência 
do segmento é a digitalização. “Nos 
serviços para o segmento vida o de-
safio é ser humanamente digital”, 
disse.

FABIANO SARDÁ: DESAFIO É SER HUMANAMENTE 
DIGITAL

MARCOS COLANTONIO, SILAS KASAHAYA, MARCOS KOBAYASHI, FABIANO SARDÁ, MARCIO BATISTUTI E ALEX OLIVEIRA
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Em Foco

Dentre as inovações, uma é o 
MIA HEALTH, uma plataforma que 
abrange serviços de telemedicina, 
oferecendo descontos em medica-
mentos, clínicas e laboratórios. O 
MIA HEALTH, da mesma “família” 
dos serviços MAPFRE Inteligence 
Assistance, não utiliza aplicativos, 
mas apenas a PWA (Progressive 
Web App), páginas da web que se 
adaptam ao celular e ao tablet. O 
serviço oferece atendimento para 
urgências, saúde preventiva e eco-
nomia e saúde.

Na área de telemedicina, que, 
na visão de Sardá, já se tornou 
commodity, a empresa oferece 
a teleconsulta. Por meio do MIA  
HEALTH, a teleconsulta dispõe de 
serviços acessados na tela, como o 
link para a prescrição médica e QR 
Code para a farmácia escanear o 
código, enquanto a consulta está 
em andamento. “Como os serviços 
são rapidamente copiados, o pulo 
do gato é velocidade de lançamen-
to e também a melhoria contínua 
da jornada”, disse.

Sardá destacou, ainda, o foco 
da MAPFRE Assistência na expe-
riência do cliente desde a telecon-
sulta até o envio do médico ou am-
bulância. “Sempre com qualidade, 
este é o foco da minha gestão, por-
que a assistência para alguém que 
está passando por um momento 
delicado necessita de forte empa-
tia. Por isso, a qualidade do servi-
ço precisa ser bem avaliada e faze-

mos isso de forma forte por meio 
de auditorias”, disse.

Uma das tendências nos servi-
ços de assistência, segundo Sardá, 
é o uso da inteligência artificial. 
Um novo serviço utiliza o reco-
nhecimento facial para monitorar 
o bem-estar dos clientes. Com o 
uso da tecnologia e o cruzamento 
de dados do cliente, o serviço faz a 
leitura da íris e analisa a frequên-
cia cardíaca, respiratória, pressão 
arterial e riscos de doenças car-
diovasculares entre outros.

Outro é o de monitoramento de 
dados, desenvolvido em parceria 
com a Serasa, que oferece segu-
rança contra fraudes. O ser viço 
faz o monitoramento em tempo 
real, inclusive na dark web, da 
vida financeira do cliente, por 
meio do rastreio do CPF. “É pos-
sível saber se o CPF da pessoa  
foi utilizado indevidamente”, dis-
se, acrescentando que o produto 
é recente e já conta com boa ade-
rência. 

Também inédito é o ser viço 
da MAPFRE Assistência que pode 
eliminar da internet informações 
falsas ou injuriosas sobre qual-
quer usuário. Segundo Sardá, o 
ser viço faz a análise da presença 
dos dados do usuário na internet e 
também na dark web, oferecendo 
soluções caso seja detectado al-
gum tipo de conf lito. “É um pro-
duto interessante que pode agre-
gar muito valor”, disse.

FABIANO SARDÁ: USO DE INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL É TENDÊNCIA NOS SERVIÇOS DE 
ASSISTÊNCIAS

Ma i s l i b erdade

Acompanhado de Ana Cláu-
dia Calil, diretora Comercial da  
MAPFRE Assistência, Sardá respon-
deu perguntas dos convidados e en-
cerrou a sua participação, ressaltan-
do a característica das assistências de 
agregar valor aos produtos de seguro 
de vida. “As empresas de serviços têm 
mais liberdade e flexibilidade para 
apoiar as seguradoras”, disse.
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D emonst ra ndo uma nova 
tendência com a f ina l i-
dade de ga ra nt ir  a bor-
dagem reg ulatór ia cada 

vez menos prescr it iva e  ma is 
pr incipiológ ica e,  após inú-
meros es t udos efet uados junto 
ao mercado seg urador,  fora m 
publ icadas,  em julho de 2022 
a Circula r SUSEP nº 667,  que 
d ispõe sobre as reg ras comple -
menta res de f unciona mento e 
os cr itér ios pa ra operação das 
cober t uras de r isco de seg uros 
de pessoas e a  Resolução CNSP 
nº 439,  que d ispõe sobre as ca-
racter ís t icas gera is  pa ra ope -
ração das cober t uras de r isco 
de seg uros de pessoas.

Ta ma nha é a preocupação 
do mercado em atender a es tas 
novas d iret r izes que as men-
cionadas nor mas revoga m, 
juntas,  dezesseis  nor mat ivos 
por completo,  dent re os qua is 
as  tão impor ta ntes Circula r 
SUSEP n.º  302/20 05 e Resolu-
ção CNSP n.º  117/20 0 4 que t ra-
z ia m reg ras de f unciona men-
to,  conceitos e  cr itér ios pa ra 
operação de d iversas cober-
t uras de r isco oferecidas em pla no de seg uro de 
pessoas,  bem como cr itér ios de operação destas 
cober t uras oferecidas. 

A mbas as nor mas ent ra ra m em v igor em pr i-
meiro de agosto de 2022,  deter mina ndo um pra zo 
de duzentos e  setenta d ias pa ra adaptação e ade-
quação dos produtos das sociedades seg uradoras 
às novas d isposições.  Sem sombra de dúv idas,  as 

adaptações ex ig ira m -  e  cont i-
nua m ex ig indo das seg urado -
ras,  incontáveis  esforços,  de 
equipes mult id iscipl ina res.

Este novo cr itér io v isa t ra-
zer uma ma ior simpl icidade e 
l iberdade cont rat ua l,  a lém de 
aumenta r a t ra nspa rência pe -
ra nte o consumidor do mer-
cado de seg uros.  Este é  o pr i-
meiro aspecto que cha ma a 
atenção nas nor mas aqui  deba-
t idas,  na med ida em que v ia bi-
l iza m produtos cada vez ma is 
d i ferenciados e f lex íveis  e,  por 
v ia de consequência,  novos in-
vest imentos e a  pa r t icipação 
de novos players. 

Atendo -nos aos seg uros de 
pessoas e sem qua lquer pre -
tensão de esgota r mos o assun-
to,  a lg uns aspectos cha ma m a 
atenção,  sendo a lvo de comen-
tá r ios:

I. As normas não t razem a 
conceituação de Invalidez por Do-
ença. Contudo, t raz importantes 
ajustes a este t ipo de cober tura, 
determinando o encargo de que (i) 

se conste, de forma precisa, das condições gerais, os 
r i scos excluídos, (ii) se dê cober tura sempre que ine-
x ista o preenchimento de Declaração Pessoal de Saúde 
e (iii) se ja passível de acordo ent re as partes cont ra-
tantes a exclusão da cober tura para específ icas doen-
ças preexistentes.

II. Quanto à cober tura de Acidentes Pessoais, se 

As novas normas de 
seguro de pessoas

Resolução CNSP nº 439/2022 e Circular  
Susep nº 667/2022

THYAGO KLEMP É ADVOGADO, ESPECIALISTA EM 
PROCESSO CIVIL, COAUTOR DE LIVRO JURÍDICO, 
SÓCIO DE KLEMP & SINGILLO ADVOGADOS ASSO-
CIADOS E INSTRUTOR DE CURSOS DO CVG-SP
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observado o conceito propr iamente dito, não houve al-
terações s ignif icat ivas. A relevância se dá na medida 
em que dei xam de ex ist ir exclusões quanto a sequelas 
or iundas de invalidez acidentár ia, intervenções mé-
dicas e lesões de es forço repet it ivo. Com efeito, haverá 
obr igator iedade de cober tura para estes casos. 

Pela nova norma, ainda, o suicídio se enquadra 
no conceito de acidentes pessoais, nos exatos ter-
mos da Resolução 117/2004. A crít ica surge na medi-
da em que, sob diversos aspectos, o suicídio não se 
coaduna com o conceito de acidente pessoal. Ora, 
se tratado como uma questão psicológica, interna 
do ser humano, depreender-se não estar coaduna-
do ao conceito trazido pela SUSEP, uma vez que o 
acidente deve ser de causa externa. Se o suicídio 
for intencional, de forma consciente, o conceito de 
acidente traz a necessidade de voluntariedade, tam-
bém não sendo possível, desta forma, ser adequado 
ao conceito.

III.  Out ra questão de rele vância es tá cont id a na 
Circular Su sep 667/2022 que conf ir ma o entendimen-
to d a Car ta Circular SUSEP/DETEC nº 8/2007 e t raz, 
em seu ar t igo 26, que “É ved ado con star no rol  de 
r i scos e xcluídos do seg uro e ventos decor rentes de atos 
prat icados pelo seg urado em es tado de in sanid ade 
mental ,  de embr iag uez ou sob e fe ito de substância s 
tóx ica s”. 

Além de a norma ir de encontro à liberdade de con-
tratação, há importante discussão no Judiciário acerca 
do tema, em virtude do julgamento do Recurso Especial 
nº 1.773.128, ocorrido em maio de 2022, através do qual 

a 4ª Turma decidiu levar o tema à 2ª seção do STJ. 

IV. Novidade, também, é a possibilidade de comer-
cialização de produtos para menores de catorze anos, 
desde que abarquem cober turas de doenças graves não 
infecciosas ou doenças congênitas, e não se jam susce-
t íveis a serem provocadas intencionalmente.

V. No que tange aos corretores de seguros, estes te-
rão, a part ir das novas normas, obr igações de conhe-
cer os novos produtos e explicar, de forma minuciosa, 
aos consumidores. Em que pese se ja muito claro que o 
Corretor de Seguros não é representante das segurado-
ras, cont radizendo o entendimento de diversas deci-
sões judiciais, haverá responsabilidade solidár ia das 
seguradoras para com todos aqueles que comercializem 
seus produtos, incluindo-se, pois, os corretores.

As novas normas chegam em um impor tante 
momento para o mercado. Os anos de 2021 e 2022, 
em meio à pandemia (e em razão dela), represen-
taram impor tante crescimento do setor. Segundo 
dados divulgados, em 2021, o setor de seguros cres-
ceu 11,8%, sendo destaque o seguro de v ida, com 
aumento de 17,4% em relação ao ano anter ior. Já 
em 2022, a a lta foi de 19,6% no primeiro semestre, 
sendo, novamente, puxado pelo segmento de pesso-
as, que representou um crescimento de 16,3% em 
relação ao mesmo período de 2021. 

A previsão é que o crescimento seja em torno de 
15% neste ano, o que deve acontecer, também, no 
próximo ano. Inegável, contudo, que as novas nor-
mas contribuirão for temente para o desenvolvimen-
to do mercado de seguros nos próximos anos.
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Destaque

O que fazer para que o corretor 
que vende seguro de automóvel 
“vire a chave” e passe a vender 
seguro de vida? A questão per-

meou boa parte das discussões do 
workshop “Distribuição do Seguro de 
Vida no canal Assessorias”, promovi-
do pelo Clube Vida em Grupo São Pau-
lo (CVG-SP) e pela Associação das Em-
presas de Assessoria e Consultoria do 
Estado de São Paulo (Aconseg-SP). 

O evento foi realizado no dia 24 
de novembro, no auditório da Escola 
de Negócios e Seguros (ENS) e contou 
com a participação especial do pre-
sidente da Tokio Marine Seguradora, 
José Adalberto Ferrara. Ele trouxe 
um case de sucesso sobre o tema, 
mostrando que é possível convencer 
os corretores a venderem seguro de 

Seguro de vida no 
foco das assessorias

Maior participação no ramo depende de estímulo, 
aculturamento e conscientização dos corretores de seguros.

vida. O presidente da Aconseg-SP, Hé-
lio Opipari Jr. também palestrou no 
evento mediado pelo presidente do 
CVG-SP, Marcos Kobayashi. 

Desafio da Aconseg-SP

Atualmente, a Aconseg-SP con-
grega 42 assessorias em São Paulo, 
das quais 24 na capital, e mantém 
parceria com 18 seguradoras. Opipa-
ri Jr. revelou que o perfil das assesso-
rias está mudando. Se antes concen-
travam atuação em automóvel, hoje 
estão se especializando em outros ra-
mos, como o seguro de pessoas. “Isso 
traz muito valor”, disse. 

No último relatório divulgado 
pela entidade em 2021, as associadas 
somaram R$ 2 bilhões em prêmios. 

No mix de produtos, automóvel e saú-
de responderam cada qual por 45%, 
RE 7% e vida 3%. Dos R$ 15,1 bilhões 
faturados pelo mercado de seguros 
paulista nos ramos vida e auto, as 
assessorias responderam por R$ 850 
milhões. No ramo saúde, dos R$ 24 bi-
lhões faturados, as assessorias foram 
responsáveis por R$ 750 milhões, 3% 
de participação. 

Mas, Opipari Jr. disse que a Acon-
seg-SP tem desafios pela frente, e um 
deles é fazer o tradicional corretor de 
automóvel vender seguro de vida. “O 
seguro de vida precisa de um perfil 
de consultor. Teremos de trabalhar 
muito para mudar isso”, disse. Suas 
perspectivas são otimistas, já que há 
produtos aderentes que podem ser 
desfrutados em vida, como seguro 
doenças graves. 

Para Opipari Jr. não basta ao cor-
retor fazer cross selling. “Tem de 
trazer novos clientes para a carteira 
e o digital pode dar esse apoio”, dis-
se. Ele enxerga oportunidades para 
o consumo de seguro de vida no Bra-
sil, já que 17% da população possuem 
proteção securitária, dos quais 57% 
cobertos por planos coletivos. No en-
tanto, reconhece que o universo para 
trabalhar a venda não é tão grande. 
“Trinta por cento da população ga-
nham menos de R$ 497 por mês. Para 
este público consumir seguro de vida 
é praticamente impossível”, disse.

Case de sucesso

Na quinta posição no ranking 
do mercado de seguros brasileiro, a HÉLIO OPIPARI JR., JOSÉ ADALBERTO FERRARA E MARCOS KOBAYASHI
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Tokio Marine Seguradora cruzou a 
faixa dos R$ 10 bilhões de faturamen-
to, em outubro. Dados apresentados 
pelo presidente José Adalberto Ferra-
ra mostram que no mix de produtos, 
o ramo vida aparece com 5% de par-
ticipação. 

Dos 36,3 mil corretores que atu-
am com a companhia, 48% têm pelo 
menos uma apólice no ramo vida, o 
que para Ferrara é um case de suces-
so. “Trabalhamos para conscienti-
zar o corretor de automóvel a fazer a 
venda de seguro de vida individual e 
conseguimos. Mirem-se no exemplo 
da Tokio Marine”, disse, acrescentan-
do que as assessorias podem fazer o 
mesmo. 

Segundo Ferrara, no ano passado a 
carteira de vida drenou os resultados 
das seguradoras por causa das indeni-
zações de sinistros de covid. Neste ano, 
porém, o jogo virou e a carteira é uma 
das que mais contribuem com os bons 
resultados. Na Tokio Marine, o ramo 
vida já ultrapassou R$ 500 milhões em 
prêmios. 

O canal assessorias é responsável 
por 17% do faturamento total e, espe-
cificamente no ramo vida por 11,4% 
dos R$ 500 milhões faturados. Para 
Kobayashi, que é diretor Comercial 
Nacional Vida da Tokio Marine, os nú-
meros demonstram que as assessorias 
podem evoluir mais no ramo vida. “A 
participação dos corretores diretos 

na carteira de vida cresceu 11,5%, en-
quanto as assessorias cresceram 22%”, 
disse.

Potencial

Kobayashi observou que a capaci-
tação técnica deve ser contínua para 
alcançar resultados. “Pelos números 
apresentados, tem muito potencial 
para as assessorias aumentarem sua re-
presentatividade no ramo vida”, disse. 
Depende, a seu ver, de produtos mais 
simples, que passem pelo digital para 
atrair o público jovem. “Passa também 
pelo atendimento às demandas dos no-
vos consumidores, com produtos no-
vos e novas tecnologias”, disse.

FERRARA: 48% DOS CORRETORES DA TOKIO MARI-
NE VENDEM SEGURO DE VIDA

OPIPARI JR.: POBREZA NO PAÍS IMPEDE EXPANSÃO 
DA VENDA DE SEGURO DE VIDA

KOBAYASHI: CAPACITAÇÃO TÉCNICA DEVE SER 
CONTÍNUA PARA ALCANÇAR RESULTADOS

EVENTO ANALISOU O POTENCIAL DO CANAL ASSESSORIAS PARA VENDER SEGURO DE VIDA E OS DESAFIOS PARA TANTO



CVG Notícias

20

N a sua sexta participação no 
webinar Conexões Empresa-
riais, projeto do Centro de 
Empreendedorismo da FE-

CAP, sua parceira, o CVG-SP foi 
representado pelo superintenden-
te Atuarial da Porto, Braulio Melo, 
que abordou o tema “Aspectos Atu-
ariais de Solvência em Seguros”, 
dia 20 de outubro. O evento contou 
com a mediação do professor Olívio 
Luccas.

Melo explicou didaticamente 
por que as seguradoras não que-
bram com facilidade e mostrou 
como são calculados os prêmios, 
as provisões e os capitais. Segun-
do ele, a solvência é a capacidade 
de honrar compromissos futuros 
assumidos. A solvência é compos-
ta pela tríade prêmio, provisões e 
capital. 

Definido com base no mutualis-
mo, o prêmio é calculado para pro-
teger um risco incerto e aleatório, 
que possa gerar uma perda mensu-
rável. Já as provisões, compostas 
com os recursos dos prêmios, são 
definidas com base na premissa de 
que a seguradora precisa ter reser-
vas para honrar seus compromis-
sos, ainda que encerre suas ativi-
dades.

Obedecendo a exigências regu-
latórias, as provisões técnicas são 
calculadas por estimativas atua-
riais. “Os atuários têm a liberdade 
para estimar, mas o método precisa 
se mostrar consistente e assertivo 

CVG-SP e FECAP 
discutem solvência

Webinar abordou os cuidados e as regras que garantem a 
saúde financeira das seguradoras.

ao longo do tempo”, disse. Segun-
do ele, o cálculo leva em conta os 
compromissos futuros. Os recursos 
podem ser investidos no mercado 
financeiro e os retornos destinados 
a complementar os montantes pro-
visionados.

Melo explicou que na linha do 
tempo que representa o período de 
vigência do seguro, o risco a decor-
rer tem a sua provisão de prêmio. Já 
o período decorrido tem a provisão 
de sinistros. “Na medida em que o 
tempo da vigência vai aumentando, 
o dinheiro da provisão de prêmio é 
transferido para a provisão de si-
nistros”, disse.

Quanto maior o porte da empre-
sa e dos riscos assumidos, maior 
será a alocação de capital”, disse. O 
capital envolve quatro tipos de ris-

cos: de subscrição, de crédito, de 
mercado e operacional.

Na parte final do webinar, o 
prof. Luccas quis saber sobre o pro-
blema das empresas de proteção 
veicular, que vendem seguro sem 
constituírem provisão. “O seguro 
é uma transferência de risco, que 
traz tranquilidade. Mas, se a pes-
soa transferir para uma empresa 
que não tem o arcabouço de prote-
ção, terá outro risco. É como trocar 
um risco pelo outro”, disse.

Encerrando, Melo fez questão 
de reforçar a mensagem de que se-
guro é proteção. “Podem confiar 
que todo o dinheiro guardado é 
uma garantia para honrar os com-
promissos. Nós, atuários, somos 
grandes defensores do segurado 
nas empresas”, disse.

Destaque
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Associada Aniversariante

Especialista na subscrição de 
riscos para os seguros de pessoas, 
a Samplemed, sócia-parceira do CVG-SP, 
completou 19 anos no dia 17 de dezem-
bro. O CEO da Samplemed e também ex-
-presidente do CVG-SP, Silas Kasahaya, 
explica que a empresa utiliza novas tec-
nologias, como big data, machine lear-
ning e inteligência artificial, para tratar 
dados, compilando e analisando infor-
mações que ajudam a melhorar o proces-
so de subscrição.

Líder no segmento na América Latina, 
a Samplemed possui clientes no Brasil 
e exterior e opera, atualmente, em cin-
co países. Desde 2018, a empresa, que já 
era reconhecida no mercado pela oferta 
de telessubscrição, investiu em tecnolo-
gia para tornar o processo de subscrição 
totalmente automatizado, oferecendo 
desde modelos preditivos para a análise 
de produtos massificados até ferramen-
tas digitais para análises precisas que 
ajudam a identificar profundamente o 
risco. 

Lançada no final de 2022, a plataforma 
Samplemed 360 (s.360) é a grande novida-
de da empresa, que promete revolucionar 
a subscrição de riscos para os seguros de 
pessoas. “A plataforma Samplemed 360 é a 
nossa grande 
aposta para 
o  f u t u r o , 
porque ela 
representa 
a disrupção 
no mercado 
b r a s i l e i r o 
e diria até 
internacio-
nal”, diz Ka-
sahaya.

A SulAmérica, uma das mais  
inovadoras do setor de seguros, 
tem como objetivo entregar Saúde In-
tegral para os mais de 7 milhões de 
clientes, oferecendo produtos e serviços 
de saúde, odonto, vida, previdência e 
investimentos. As soluções daempresa 
estão cada vez mais centradas nas ne-
cessidades reais dos clientes, correto-
res, prestadores e parceiros de negócio 
de cada segmento.

Em 2022, por exemplo, para impulsio-
nar os negócios dos corretores e corre-
toras, a SulAmérica desenvolveu o pro-
grama Contrata Fácil, uma ferramenta 
digital de e-commerce (de seguro de 
vida) que auxilia o corretor a alavancar 
vendas e focar na distribuição. A ferra-
menta gera um link de e-commerce e 
envia aos clientes para que possam fi-
nalizar a contratação do seguro de vida 
individual de forma 100% digital.

Recentemente, a companhia apostou 
também em mais uma ação inovadora 
para promover acesso à Saúde Integral, 
combinando prevenção e incentivo ao 
cuidado para os beneficiários. Para os 
próximos anos, a SulAmérica planeja 
intensificar ainda mais o posiciona-
mento da companhia em promover Saú-
de Integral para um número cada vez 
maior de pessoas.

A Icatu Seguros fez 31 anos, em 
dezembro, e celebrou bons resultados. 
A empresa alcançou o lucro líquido 
de R$ 181 milhões, o maior volume já 
registrado na sua história no período de 
seis meses, considerando o acumulado 
de janeiro a junho. Em outubro, 
alcançou R$ 224,6 milhões de lucro 
líquido. 

Segundo a empresa, os resultados 
refletem os últimos lançamentos de 
produtos e serviços inovadores, além 
da ampliação da rede de mais de 200 
parceiros no mercado B2B2C, contem-
plando bancos, cooperativas, varejistas, 
insurtechs e fintechs, além de seus mais 
de nove mil corretores.

A Icatu também registrou crescimen-
to no seguro de vida, alcançando em 
outubro R$ 2,8 bilhões em prêmios reti-
dos - uma evolução de 15,2% em relação 
ao mesmo período de 2021. No segmen-
to Vida Individual, especificamente, a 
companhia cresceu 40,7%. Já em capita-
lização, o crescimento foi de 51%.

Em Previdência, a companhia é a 
primeira seguradora independente 
a alcançar o marco de R$50 bi sob 
gestão, com aumento de 14% das re-
servas. “Esse marco reflete a forte 
atuação em 
i n o v a ç ã o 
e  d e m o -
crat ização 
d a  p r e -
v i d ê n c i a 
privada no 
Brasil”, diz 
Guilherme 
H i n r i c h -
sen,  v ice -
-presidente.

Produtos 
e serviços 
inovadores

SulAmérica 
celebra  

127 anos

Samplemed  
faz 19 anos  

e inova
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Associada Aniversariante

Rede Lojacorr 
comemora 26 

anos de história

Crescer é a meta 
da Lockton aos 

28 anos

Zurich: 
150 anos de 

liderança

Fundado em 1872, o Zurich In-
surance Group completou 150 anos 
de existência em outubro. No Brasil, a 
companhia acumula mais de 80 anos 
de experiência. O país é hoje a maior 
operação da Zurich na América Latina, 
onde o Grupo está presente há mais de 
60 anos. 

Em 2011, a Zurich firmou parceria com 
o Banco Santander, que originou a joint-
-venture Zurich Santander. A plataforma 
consolidou a posição do Grupo no Brasil, 
México, Chile, Argentina e Uruguai, ofer-
tando seguros e produtos de previdência 
para mais de 36 milhões de clientes. 

Juntas, Zurich e Zurich Santander 
arrecadaram R$ 11,3 bilhões no acumu-
lado de 2021 em prêmios de seguros e 
administram hoje mais de R$ 73 bilhões 
em fundos de previdência, o que coloca 
a operação combinada como a quarta 
maior do ranking brasileiro de seguros e 
previdência.

A Zurich opera um amplo portfólio de 
produtos no Brasil. Para pessoas físicas, a 
companhia oferece apólices de auto, resi-
dência, vida, viagem, garantia estendida 
e proteção contra danos, roubo e furto 
de equipamentos eletrônicos. Também 
compõem o portfólio seguros financeiros 
de perda, roubo ou furto de cartões, se-
guro prestamista e seguro educacional.

A Lockton, a maior corretora 
de seguros independente do mun-
do, comemorou, no dia 20 de novem-
bro, 28 anos de atuação no Brasil. A 
corretora oferece soluções de riscos, 
benefícios e seguros por meio de 9 mil 
colaboradores. Com uma carteira de 
mais de 65 mil clientes, apresentou em 
2022 a melhor taxa de crescimento or-
gânico do mercado, registrando uma 
receita global recorde de US$ 2,69 bi-
lhões, cerca de R$ 13,60 bilhões, que 
representam crescimento de 27% em 
comparação a 2021.

Segundo Marcello Avena, diretor de 
People Solutions na Lockton Brasil, o 
crescimento da empresa no país tam-
bém foi significativo. “Nos últimos dois 
anos, somente a área de People Solu-
tions alcançou mais de 25% de cresci-
mento anual”, diz. Ele explica que o Pe-
ople Solutions foi uma iniciativa global 
também aplicada no Brasil. 

Ele explica que a área Lockton People 
Solutions está dividida em três catego-
rias: “Experiências e engajamento dos 
funcionários”; “Recompensas e Benefí-
cios Totais”; e “Medição & Gestão”. O di-
retor diz que o plano da Lockton para os 
próximos anos é se consolidar entre as 
pr i nc ip a i s 
consultorias 
e corretoras 
de seguros 
do mercado 
bra si lei ro. 
“A ambição 
da Lockton 
é  d o b r a r 
d e  t a m a -
nho em três 
anos”, diz.

No dia 15 de outubro, a maior 
Rede de Corretoras de Seguros 
Independentes do Brasil, Rede 
Lojacorr, completou 26 anos de histó-
ria. Com um modelo de negócios úni-
co, que conecta corretoras de seguros 
a mais de 40 seguradoras parceiras 
por meio de uma moderna platafor-
ma digital, oferece acesso a um amplo 
portfólio de soluções, suporte opera-
cional, jurídico, comercial e estraté-
gico.

De acordo com o sócio-fundador, 
atual CEO da Rede Lojacorr, Diogo Ar-
ndt Silva, ao longo dos anos, a Rede se 
fortaleceu, passou por diversas mu-
danças e, agora, segue por um mo-
mento de novos objetivos. “Estamos 
vivenciando um momento de transfor-
mação”.

Presente nos 26 Estados e no Distri-
to Federal, por meio de 59 Unidades 
(44 físicas e 15 remotas), a Lojacorr 
registrou produção de R$ 916 milhões 
em seguros, consórcios e demais seg-
mentos. No período de um ano, produ-
ziu mais de R$ 1 bilhão em prêmios. 
Atualmente, possui uma sede admi-
nistrativa em São José dos Pinhais (PR) 
e a sede comercial em São Paulo (SP) 
e conta com 270 colaboradores (sede e 
unidades). 
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Associada Aniversariante

Vila Velha faz  
47 anos com muitas 

novidades

Sciath Benefit Solutions 
celebra 17 anos e traça 

planos

A Sciath Benefit Solutions completou 17 
anos. Fundada em outubro de 2005 pelos sócios Cássio  
Giometti e Alécio Martins, a empresa cresceu e, hoje, con-
ta com 80 funcionários, clientes no Brasil e exterior, par-
cerias internacionais e ultrapassou a marca de adminis-
tração de prêmios de R$ 500 milhões por ano. 

Atualmente, o portfólio da empresa é composto por 
produtos de assistência médica, seguro de vida em gru-
po, assistência odontológica e previdência privada. Para 
garantir o melhor atendimento, a Sciath criou uma estru-
tura composta por departamento comercial, projetos (que 
faz avaliações de mercado), implantação, relacionamento 
com o cliente, operacional e até concierge. 

A estratégia de gestão dos benefícios é a completa ter-
ceirização de operações. Para tanto, oferece suporte in-
ternacional, tecnologia, sistemas e programa de saúde 
e bem-estar. Isso explica porque o slogan da empresa é 
“Mais, para você ser diferente”.

Com o uso da tecnologia, o sistema operacional abran-
ge, por exemplo, tarefas como faturamento, acompanha-
mento de processos de reembolso, notificações em tempo 
real etc. Além do Sciath Analytics, um sistema de gestão 
integrado que faz o gerenciamento dos benefícios saúde, 
o APP Sciath permite no portal de consulta o acesso aos 
dados de beneficiários e benefícios.  “Nosso plano é ser-
mos reconhecidos como a melhor consultoria de seguros 
e benefícios do Brasil”, diz.

A corretora de se-
guros Vila Velha co-
memorou 47 anos de 
existência no dia 8 de 
outubro. Líder no seg-
mento de seguros imo-
biliários, a empresa faz 
par te do Grupo Vila Ve-
lha, que também é com-
posto pela Vila Velha En-
genharia e Medicina do 
Trabalho, Instituto Vila 
Velha de Seguridade e 
Capacitação, AR Vila Ve-
lha Cer tif icação Digital e, mais recentemente, pela 
Vila Velha Assessoria. Aliás, esta é uma das novida-
des do grupo.

De acordo com William Alzani e Jolini C. Alzani, 
diretores Executivos, neste ano, a Vila Velha investiu 
na área de benefícios e iniciou no segmento de asses-
soria para corretores de seguros. “Este novo negócio 
vem ao encontro da diversif icação que procuramos e 
cer tamente irá agregar valor aos nossos negócios”, diz 
William. 

Com o bom desempenho dos negócios, a Vila Velha 
instituiu a par ticipação dos resultados para os seus 
colaboradores. Dentre outros investimentos, tecnolo-
gia se tornou prioridade. William Alzani explica que 
o foco é a simplif icação dos processos, automação de 
tarefas e inovações para melhorar as vendas. 

Os investimentos também são direcionados para a 
contratação de pessoal. “Contamos hoje com 15 pro-
fissionais nas áreas de programação, telefonia, in-
fraestrutura e apoio aos usuários”, diz.  Otimista, o 
diretor tem planos. “Estamos buscando maior repre-
sentatividade na área de benefícios, melhorar nosso 
cross selling e alcançar sucesso na parceria com cor-
retores na Vila Velha Assessoria”, diz.

Alécio Martins Cássio Giometti



Cursos

TURMAS CONCLUEM CURSOS
Alunos dos cursos online de Riscos Pessoais e Sinistros se formaram 

em outubro e novembro.

ALESSANDRA PEREIRA TAVARES
BÁRBARA CLAUDIA LEITE E SILVA

BRUNO DOS SANTOS DURVAL
BRUNO HENRIQUE DA SILVA

CAMILA ALVES ANDRADE
CASSIA DE PAULA DIAS ALENCAR
CLEUDEANE DE CARVALHO SILVA

CRISTIANE CORREA CORDEIRO
CRISTIANO PARAVANO DE FREITAS

DAIANE ALVES DA FRANCA
EGLE APARECIDA CAMPOS

FRANCIANE GOMES DA FONSECA 
FRANCIMAR SENA RIBEIRO

HELOISA ELAINE DE LOSSO PALLU
ISABELA FREITAS PEREIRA

JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS DE SOUZA
JENNIFER MARTINS PONTES

JOÃO LUIZ SANTOS
KÁTIA CILENE LAINO

LARISSA MARCELINO RODRIGUES DA SILVA
LUCINEIA MARIA DE OLIVEIRA

MARKELLY MARTINS DE PAULA
MELISSA DE LIMA CARVALHO

PAMELA OLIVEIRA SILVA
REGIANE DA SILVA SANTOS

TATIANE MONTEIRO DA SILVA
UARLE DE OLIVEIRA

VIVIAN DE ARAUJO OLIVEIRA

ALAN SOUSA TEIXEIRA
ALEXANDRA CRISTINA MARCONDES DINIZ

ANDREZA PAULINE GUDINA
ANTONIO TADEU DE ALMEIDA JUNIOR

BRUNA ELLEN CASTALDI
CARLA CRISTINA DE SENA QUESSADA

CARLA DUARTE PAULINO FABRO DOS SANTOS
CAROLINA DE BRITO SOUSA

CIBELE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
DAYANA CRUZ DE OLIVEIRA BRAGA

JESSICA APARECIDA REBOUÇAS DOS SANTOS
KÉZZIA FRANCIOLY BARBOSA ANDRESEN LUCENA

LISLAINE SANTOS DE JESUS
ROGERIO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR

SHIRLEY OLIVEIRA RODRIGUES

(ALPER SEGUROS)
(SOMPO SEGUROS)
(SEGUROS UNIMED)
(SEGUROS UNIMED)
(SEGUROS UNIMED)
(ALPER SEGUROS)
(MAPFRE SEGUROS)
(ALPER SEGUROS)
(TOKIO MARINE)
(SEGUROS UNIMED)
(OPIPARI ASSESSORIA)
(PORTO) 
(AMERICAN LIFE)
(TOKIO MARINE)
(TOKIO MARINE)
(SEGUROS UNIMED)
(ALPER SEGUROS)
(ZURICH SEGUROS)
(TOKIO MARINE)
(SEGUROS UNIMED)
(MAPFRE SEGUROS)
(ALPER SEGUROS)
(TOKIO MARINE)
(TOKIO MARINE)
(TOKIO MARINE)
(SEGUROS UNIMED)
(SEGUROS UNIMED)
(TOKIO MARINE)

(PORTO SEGURO)
(ZURICH SANTANDER)
(ZURICH SEGUROS)
(SEGUROS UNIMED)

(BRASILPREV)
(BRASILPREV)
(STEFANINI CORRETORA) 
(CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA)
(ICATU SEGUROS)
(BRASILPREV)
(BRASILPREV)
(LOCKTON)
(BRASILPREV)
(BRASILPREV)

5ª Turma do curso Capacitação Técnica em Riscos Pessoais
Realizado de 27/08 a 27/10
Instrutor: Marcelo de Figueiredo

1ª Turma do curso Capacitação Técnica em Regulação e Liquidação de 
Sinistro de Pessoas com Aplicações Práticas do Direito de Seguros

Realizado de 26/09 e 28/11
Instrutor: Thyago Klemp
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Cursos

Capacitação Técnica em Regulação e Liquidação de Sinistro de Pessoas com  
Aplicações Práticas do Direito de Seguros

(Conteúdo atualizado para atender a Resolução 439/2022 e Circular 667/2022)

Período: 06/03 a 24/04, às segundas e quartas-feiras. Em março, dias 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 29.  
Em abril, dias 3, 5, 10, 12, 17, 19 e 24 
Horário: 19h às 21h | Carga horária:  30 horas

Instrutor: Thyago Klemp  - Advogado, graduado em direito com especialização pela FGV e FMU. É 
especialista em Processo Civil e advogado do mercado segurador há mais de 20 anos. Sócio de Klemp 
& Singillo Advogados Associados. Já atuou na defesa das maiores seguradoras do país. Membro do 

Grupo Nacional de Trabalhos de Seguros de Pessoas da AIDA – Associação Internacional de Direito de 
Seguros – Seção Brasileira e da Comissão de Direito Securitário da OAB/SP. Instrutor de Cursos Jurídicos e 

Palestrante. Tem artigos publicados e é coautor do livro Aspectos Jurídicos dos Contratos de Seguro.

Capacitação Técnica em Riscos Pessoais

(Conteúdo atualizado para atender a Resolução 439/2022 e a Circular 667/2022)

Período: 28/02 a 30/03, às terças e quintas-feiras. Em fevereiro: dia 28.  
Em março, dias 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 e 30. 
Horário: 19h às 21h | Carga horária:  20 horas

Instrutor: Marcelo de Figueiredo - Atuário formado pela PUC-SP e pós-graduado em Gestão de 
Seguros e Previdência Privada e com Especialização em Pricing e Reserve. Com mais de 30 anos de ex-

periência profissional no mercado de seguros de pessoas e danos, adquiridas em posições estratégicas 
em Grandes Seguradoras e Consultorias Atuariais. Certificado pela ASSESPRO-RS como Data Protection 

Officer (DPO) atendendo a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e Gestor de Riscos.

CVG-SP abre inscrições 
para três cursos online

Agenda do primeiro semestre inclui cursos tradicionais de riscos pessoais, previdência 
privada e sinistros, todos no formato webinar, com aulas ao vivo e interativas.

Capacitação Técnica em Previdência Privada

Período: 06/03 a 05/04, às segundas e quartas-feiras.  
Em março, dias 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 29. Em abril, dias 3 e 5. 

Horário: 19h às 21h | Carga horária:  20 horas

Instrutor: Eraldo Oliveira Santos  - Advogado e professor com experiência de 20 anos na área 
de seguros, previdência e capitalização. Foi gerente jurídico de seguradora, diretor de seguridade de 
fundo de pensão multipatrocinado, professor de seguros e previdência complementar da Fundação 
Escola do Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMP/RS), da Funenseg e do Senac. Foi editor do 
conteúdo de previdência complementar de curso preparatório para certificação CFP™; autor de apos-

tilas para a FGV Direito Rio; do livro Guia Tributário da Previdência Complementar (Clube dos Autores) e 
do livro de Previdência Privada (Senac); e de artigos sobre seguros e previdência complementar.
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I N S C R I Ç Õ E S

Na loja on-line: eventos.cvg.org.br
Prazo: até 22 de fevereiro ou o término das vagas

O pagamento pode ser efetuado através de ambiente blindado do PagSeguro (boleto, cartão de 
crédito em 2 x sem juros e TED). Demais condições de parcelamento, diretamente com o PagSeguro. 

Mais informações ou inscrições para grupos: WhatsApp: (11) 9.6308.0220
E-mail: cvg@cvg.org.br / cvgoficial@uol.com.br

I N V E S T I M E N T O

O investimento inclui acesso às aulas via plataforma online, material didático em 
PDF, visualização das aulas gravadas (durante o curso) e Certificado de Conclusão 

Digitalizado.

Tabela de Investimentos Valores

Inscrição R$ 450,00

22% de desconto sobre o valor da Inscrição para Corretores associados às entidades parceiras do CVG-SP.
- Comprovação através do número Susep ou utilização de e-mail de domínio da corretora ou empresa 
associada da parceira do CVG-SP.

R$ 350,00

33% de desconto sobre o valor da Inscrição para Colaborador de Empresas Associadas ao 
CVG-SP e Profissionais do Mercado de Seguros desempregados * 
* Comprovação através da baixa na carteira profissional

R$ 300,00

E-mail: O CVG-SP não emite nota fiscal, em virtude 
de ser entidade sem fins lucrativos, e não tem 
nenhuma retenção de impostos.  O CVG-SP emite 
recibo e declaração de isenção.

Cursos
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O C VG-SP 
deseja  a todos  
fe l iz aniversário!

JANEIRO
01  -  ALLIANZ SEGUROS 
Fundação 01/01/1903

01  - CARLOS DOS SANTOS 
Alfa Previdência e Vida 

01  - GILSON CAPUZO LEITÃO 
Sócio-parceiro

01  - JOSE DO CARMO BALBINO DA SILVA 
Fundador

02  - LIDIANE DA ROCHA ABREU 
Sócio-parceiro

03  - JOSI GIUNCHETTI 
Seguros Unimed

05  - DAVID GIRARDI 
Fundador

06  - CELSO PAIVA 
Alfa Previdência e Vida 

08  - SERGIO DOS SANTOS 
Fundador

10  - MAG SEGUROS 
Fundação 10/01/1835

11  - MARCOS COLANTONIO 
Copasul

15  - MARLENE CAMPOS DA CUNHA 
Sócio-parceiro

15  - 77 SEG 
Fundação 15/01/2018

16  - VALMIR MARQUES RODRIGUES  
Sócio-parceiro

17  - EDSON DIAS MARIN 
Fundador

18  - CARLOS HENRIQUE PEREIRA 
Sócio-parceiro

18  - HELDER MOLINA 
MAG Seguros

19  - ALEXANDRE LEAL RODRIGUES 
HDI Seguros 

22  - HELIO OPIPARI JUNIOR 
Opipari Consultoria

23  - JOSE CARLOS GALLETI 
Fundador

24  - ALÉCIO MARTINS DOS SANTOS 
Sciath

25  - JOSE MANUEL BULCÃO PEREIRA 
Fundador

25  - PAULO ALEXANDRE 
Oficina do Texto

26  - EMERSON DA SILVA CARVALHAES 
Bradesco Vida e Previdência

26  - PATRICIA FILIPPINI 
Sócio-parceiro

27  - MARCO ANTONIO SANTOS GUERREIRO 
Fundador

29  - ANTONIO AUGUSTO SOARES 
Sócio-parceiro

29  - ARGEMIRO GALHATO 
Sócio-parceiro

29  - BIANCA B. BENEDAN DE OLIVEIRA 
MetLife

29  - PEDRO JORGE DE A. ALBUQUERQUE 
Conselheiro CVG-SP

30  - ADRIANO ARRUDA DE OLIVEIRA 
Porto Seguro

30  - ANTENOR BORGES DE OLIVEIRA 
Fundador

FEVEREIRO
02  - ANTONIO CARLOS PEREIRA 
Sócio-parceiro

04  - EDGLEI FARIA MONTEIRO 
Sócio-parceiro

10  - HIDEKI OKAMOTO 
Fundador

13  - CÁSSIO GIOMETTI 
Sciath Insurance

15  - SUDAMERICA CLUBE 
15/02/1989

16  - ELIAS JOSÉ CATTACH 
Fundador e Conselheiro CVG-SP

18  - ANTRANIK ASARIAN 
Fotógrafo

18  - PAULINA DE ALMEIDA GARUTTI 
Sócio-parceiro

19  - MIGUEL MOZART C. PIMENTEL 
Fundador

20  - FABIANO LIMA 
Sócio-parceiro

21  - LUCIANO VINICIUS FRACARO 
Sudamerica Seguros

21  - UBIRATAN FARIA PEREIRA 
Fundador

21  - VIVIANE DE SOUZA BARBOSA 
TGL Consultoria

22  - MARCIO BRAGA 
Sócio-parceiro

24  - REGINALDO HERREIRA FERRAZ 
Bradesco Vida e Previdência

24  - SERGIO DE BARROS MINUCCI 
Fundador

27  - MARCO ANTONIO ESPINOSA 
Tokio Marine





Clube Vida em Grupo São Paulo (CVG-SP)
Av. São João, 313, 10º andar, Centro, S. Paulo, SP.

WhatsApp (11) 9.6308.0220. 
www.cvg.org.br | cvg@cvg.org.br.

Gerente Administrativa: Lúcia Gomes

DIRETORIA

Presidente: Marcos Kenji Kobayashi (Tokio Marine)
Vice-presidentes: 1º Marcio Batistuti (MAG Seguros) e  

2º Gustavo Toledo (MetLife)

Diretor Administrativo Financeiro:  
Joana Barros (Alfa Previdência e Vida). 

Adjuntos: Ana Flávia Ribeiro Ferraz (Bradesco Seguros),  
César Augusto Cordeiro (De Caprio Seguros),  
Paulo Rogério Lima (Icatu Seguros) e Rodrigo  

Cezareto (sócio-parceiro)

Diretor Relações com o Mercado: 
Tiago Moraes (Seguros Unimed). 

Adjuntos: Anderson Fabiano Mundim Martins (Bradesco 
Seguros), Carlindo Boaventura Ferreira (CBJR Boaventura), 

Edglei Faria Monteiro (sócio-parceiro), Flavio Vasques de Oliveira 
(sócio-parceiro) e Márcio Braga  

(sócio-parceiro)

Diretor de Seguros: Asenate Souza (Porto Seguro). 
Adjuntos: Alexandre Crozato Carvalho (sócio-parceiro), Israel 
Angelo dos Santos (Allianz Seguros), Lidiane da Rocha (sócia-
parceira), Luiz Eduardo Dilli Gonçalves (MBM Seguradora) e 

Maurício de Oliveira Leite (ML3 Corretora)

COMISSÃO FISCAL
Presidente: Alexandre Vicente da Silva (Liberty Seguros). 
Membros efetivos -  Francisco A. C. Toledo Neto (sócio-

parceiro). Suplentes: Alessandra Monteiro (sócia-parceira) e  
Guilherme Hinrichsen (Icatu Seguros)
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