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Ano de 
realizações

Apesar das dificuldades e 
das tristes notícias, prin-
cipalmente relaciona-
das à covid, 2021 foi um 

ano muito especial para o CVG-SP, 
por marcar as comemorações dos 
seus 40 anos. Realizamos eventos 
virtuais, como os da série de lives 
Panorama Covid, e também marca-
mos presença nas lives do Programa 
Conexões Empresariais, promovido 
pela FECAP.

Aliás, a FECAP é grande parceira do CVG-SP na área de cursos e 
colaborou para a criação dos inéditos e bem-sucedidos cursos online 
de capacitação técnica, no formato webinar, que formaram 180 alu-
nos no ano passado.

No aniversário de 40 anos do CVG-SP, em maio, fomos brindados 
com duas lives. Uma do brilhante corretor de seguros Rogério Araú-
jo e outra com os ex-presidentes do CVG-SP, que relembraram, com 
muita emoção, suas respectivas gestões e várias histórias daquela 
época. 

Recentemente, concluímos a mudança da sede do CVG-SP, depois 
de anos sob o acolhimento do Sindseg-SP, ao qual agradecemos. O 
novo espaço é cheio de simbologia, pois, além de estar no prédio 
das seguradoras, se situa nas dependências da Humana Seguros, 
fundada pelo saudoso Osmar Bertacini e dirigida, atualmente, pelo 
filho dele.

Encerrando 2021, realizamos a nossa primeira e única reunião 
presencial do ano. Discutimos vários projetos, um dos quais o lan-
çamento do novo site neste ano. 

Esta edição da revista CVG Notícias traz a retrospectiva das 
ações do CVG-SP em 2021, a agenda de cursos de 2022 e uma home-
nagem ao nosso saudoso ex-presidente David Santiago.

Neste início de ano, desejo que 2022 seja mais leve, sem tantas 
restrições, e que possamos, ainda, nos encontrar e abraçar com a 
liberdade que tínhamos. 

Aguardem!

Marcos Kobayashi
Presidente do CVG-SP
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A s s o c i a d a  A n i v e r s a r i a n t e

A SulAmérica – maior companhia 
de seguros independente do Brasil 
– completou, no dia 5 de dezembro, 
126 anos de história. Com foco em 
Saúde Integral, a companhia evolui 
a cada ano, buscando sempre ofere-
cer os melhores produtos e serviços 
de Saúde, Odonto, Vida, Previdên-
cia e Investimentos aos seus mais 
de 7 milhões de clientes em todo  
o país.

Ao longo desse mais de um sécu-
lo, a SulAmérica vem unindo ino-
vação e tecnologia com foco na me-
lhoria de vida e experiência de seus 
clientes, colaboradores, parceiros 
e corretores – uma empresa digital 
na essência, mas cuidadosa no con-
tato e visionária no olhar. Para isso, 
conta com mais de 4 mil colabora-
dores engajados e comprometidos, 
além de uma rede de distribuição 
com milhares de corretores de se-
guros em todo o Brasil.

E s p e c i a -
l i s t a  e m 
i n o v a ç ã o 
tecnológi-
ca para o 
m e r c a d o 
d e  s u b s -
c r i ç ã o 
de r iscos 
p a r a  s e -
g u r o s  de 
p e s s o a s , 
a Samplemed fez 18 anos. Fundada 
em 2003, a empresa integra o Grupo 
Sample, criado há 30 anos pelo médi-
co Jairo Waitman, atual CEO. O grupo 
também é composto pela Sampletrip, 
dedicada à área de serviços médicos 
admissionais para tripulantes maríti-
mos, aéreos e au pairs.

Segundo o COO e sócio da Sample-
med e ex-presidente do CVG-SP, Silas 
Kasahaya, a empresa atende, atual-
mente, 25 seguradoras, oferecendo 
desde modelos preditivos para produ-
tos massificados até ferramentas digi-
tais para análises precisas que ajudam 
a identificar profundamente o risco. 

Com o uso de novas tecnologias, 
como big data, machine learning e 
inteligência artificial, a Samplemed 
trata os dados dos segurados, compila 
e analisa informações que ajudam a 
melhorar o processo de subscrição e 
também servem às companhias para o 
desenvolvimento de novos produtos.

A Lojacorr celebrou seu aniversá-
rio, em outubro, em uma superli-
ve com seus 240 colaboradores das 
sedes, matriz e comercial, quatro 
regionais, 58 Unidades de Negócios 
espalhadas pelos 26 estados e Dis-
trito Federal, que protegem quatro 
mil municípios do Brasil, por meio 
de 44 companhias seguradoras 
parceiras, que possuem 200 solu-
ções para atender os segurados, em 
conjunto com as 50 empresas do 
ecossistema da Rede. Atualmente, 
a empresa tem 400 mil apólices ati-
vas dos mais diversificados ramos 
de seguros.

 “Estamos construindo a maior e 
mais valiosa plataforma figital (fí-
sica + digital) e digi-intermediada 
do ecossistema de seguros do Bra-
sil, multimarcas, com o objetivo de 
democratizar a proteção do País e 
fortalecer a nossa sociedade”, afir-
ma o CEO Diogo Arndt Silva.

SulAmérica 
comemora 126 

anos

Samplemed 
celebra 18 

anos

Lojacorr 
festeja 25  

anos



No Brasil desde 1994, a Lockton está com-
pletando 27 anos de existência. A empresa, 
que figura entre as dez maiores corretoras 
de seguros do mundo, sendo a maior de ca-
pital fechado, está presente em mais de 125 
países, tem mais de 100 escritórios próprios, 
6,5 mil colaboradores e atende mais de 50 
mil clientes.

A Lockton Brasil Consultoria e Corretora 
de Seguros oferece soluções inovadoras em 
seguros, benefícios a colaboradores e gestão 
integrada de riscos a clientes. Também é re-
conhecida pela excelência no atendimento 
aos clientes. Dentre os produtos e serviços 
oferecidos estão benefícios, gestão e con-
sultoria; previdência e consultoria atuarial; 
risk solutions, que inclui analytics & risk 
control, seguros de crédito, rural, respon-
sabilidade civil, garantia e outros; e seguro 
para pessoas físicas. 

Especializada na oferta de soluções eco-
nômicas em gestão de riscos e serviços de 
benefícios para seus clientes, a Sciath Bene-
fit Solutions completou 16 anos em outubro. 
A empresa atua como corretora e consultora 
em programas de benefícios para o segmen-
to empresarial e em programas de riscos de 
ramos elementares. Além do Brasil, a Scia-
th também está presente, por meio de par-
cerias, na América Latina, Estados Unidos, 
Ásia e Europa. 

Na condição de consultoria prime, a Scia-
th contribui com a sua expertise para otimi-
zar a rotina das empresas, promovendo mais 
qualidade de vida no trabalho, automatizan-
do processos e reduzindo custos. Seu portfó-
lio de produtos inclui desde planos de saúde 
e seguro de vida a diagnósticos e estudos de 
mercado. “Colocamos o ser humano em pri-
meiro lugar, cultivando parcerias que fazem 
a diferença”.

Fundada 
em 1994, 
a  P r i m o 
Seguros e 
Soluções 
Financei-
ras come-
morou 27 
a n o s  d e 
e x i s t ê n -
cia. Com 
s e de  em 
Bauru, interior de São Paulo, a 
empresa tem escritório na capi-
tal paulista, atende clientes de 
vários estados e almeja expandir 
sua atividade para outras regiões, 
como Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais e Paraná.

A Primo Seguros atua, prin-
cipalmente, nos ramos de be-
nefícios, r iscos de engenharia, 
responsabilidade civil, garantia 
e automóvel. Primo Alexandre 
Mangialardo, fundador, destaca 
como diferenciais a capacidade 
técnica para r iscos de demandas 
específicas nas áreas patrimonial 
e de benefícios, acompanhamen-
to jurídico em sinistros, além de 
agilidade e transparência. “Te-
mos como missão orientar nossos 
clientes com imparcialidade e éti-
ca, atendendo seus desejos e ne-
cessidades”, diz.

Fundada em 1975 por João Alzani 
Filho, a corretora de seguros Vila 
Velha, fez 46 anos. A empresa cons-
truiu uma trajetória de sucesso e, 
hoje, se destaca como líder no seg-
mento de seguros imobiliários, com 
mais de 300 mil clientes e mais de 
80 mil automóveis segurados.

Tradicional e, ao mesmo tempo, 
inovadora, a Vila Velha sempre es-
teve sustentada pelos pilares do 
planejamento estratégico, visão de 
mercado, quebra de paradigma e 
relacionamento interpessoal. 

Ao longo dessa trajetória se de-
parou com vários obstáculos que, 
muitas vezes, cobraram a supera-
ção de seus limites. Com isso, tor-
nou-se uma empresa de vanguarda, 
focada não apenas em negócios, 
mas em projetos que se adequam 
aos desígnios de sua missão. Por 
isso, age de forma responsável pe-
rante qualquer dificuldade.

Lockton Brasil faz  
27 anos

Sciath Benefit 
Solutions completa 

16 anos

Primo Seguros 
celebra 27 

anos

Vila Velha 
comemora 46 

anos 
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N o v a  A s s o c i a d a

 Swiss Re Brasil Resseguros, empre-
sa do Grupo Swiss Re, líder global 
em resseguros, com 158 anos de 

existência, acaba de aderir ao quadro as-
sociativo do CVG-SP. A parceria foi sela-
da no dia 16 de dezembro, durante almo-
ço com a participação do presidente e 
vice-presidente do CVG-SP, Marcos Ko-
bayashi e Gustavo Toledo, respectiva-
mente, do Head Reinsurance Brasil & 
Southern Cone, Fred Knapp, e do Senior 
Client Manager / Market Underwriter, 
Marcos Salum, ambos da Swis Re.

“É um grande prazer compor o esco-
po de parceiros da CVG-SP e fortalecer 
nossa presença no setor. Na Swiss Re, es-
tamos convencidos de que todos nós - in-
dústria, entidades públicas e privadas, 
empresas e indivíduos -, temos o papel 
fundamental de contribuir em prol do 
mercado. Como resseguradores, enten-
demos essa responsabilidade e acredi-
tamos que trabalhar juntos é essencial 
para tornar o mundo um lugar mais re-
siliente nos próximos anos”, disse Fred 
Knapp.

O Grupo Swiss Re é um dos principais 
fornecedores mundiais de resseguros, 
seguros e outras formas de transferên-
cia de risco baseadas em seguros. O 
grupo antecipa e gerencia riscos, desde 

Swiss Re é a mais 
nova associada

catástrofes naturais a alterações climá-
ticas até envelhecimento populacional e 
crimes cibernéticos. Como líder global, 
presente em mais de 20 países, a resse-
guradora oferece experiência e serviços 
a clientes em todo o mundo. Sua linha 
de negócios no país cobre propriedade e 
danos, vida e saúde.

Trajetória

Fundada em 1863, em Zurique, na 
Suíça, a Swiss Re atuou nas primeiras 
décadas na Europa, América e Rússia. 
Mas, seu objetivo era distribuir os riscos 
de forma mais internacional. Por isso, 
a resseguradora decidiu expandir seus 
negócios para a América do Sul, consi-
derado o “continente do futuro” no iní-
cio do século 20. O primeiro contrato foi 
celebrado em 1911, com uma seguradora 
argentina.

No Brasil, a Swiss Re chegou em 1924. 

Seu primeiro contrato foi celebrado com 
uma seguradora na área de seguro de 
vida. O negócio foi pioneiro, pois, até 
aquele momento não havia experiência 
no resseguro de vida na América Lati-
na. Mas, em 1939, o resseguro brasileiro 
passou a operar em regime de monopó-
lio, permanecendo nessa condição por 
quase 70 anos.

Em 1996, antes do fim do monopólio, 
a Swiss Re foi uma das primeiras resse-
guradoras internacionais a retornar ao 
país, com a abertura da Swiss Re Brasil 
Serviços e Participações Ltda, em São 
Paulo. Em 2008, após a abertura do mer-
cado de resseguros, a Swiss Re obteve 
autorização oficial para atuar como res-
seguradora. 

Atualmente, a empresa se destaca por 
sua experiência global, conhecimento 
do mercado local e solidez financeira, 
oferecendo soluções para agronegócios, 
aviação, energia, engenharia, marine, 
patrimonial e vida.GUSTAVO TOLEDO, MARCOS SALUM, FREDERICO KNAPP E MARCOS KOBAYASHI

FRED KNAPP: JUNTOS PARA UM MUNDO  
MAIS RESILIENTE

Parceria do CVG-SP com a resseguradora do Grupo Swiss Re, 
líder global em resseguros, foi selada em dezembro.
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R e t r o s p e c t i v a 

Ano especial para 
o CVG-SP

Aniversário, lives, cursos e muitas outras atividades 
marcaram 2021 para a entidade.

s 40 anos do CVG-SP, completados em maio, marcaram 2021 como um ano es-
pecial. A comemoração não pode ser presencial, por causa da pandemia, mas 
foi realizada de forma virtual em grande estilo, com a presença de ex-presi-

dentes e debate sobre o seguro de vida. O ano também foi de muito trabalho e rea-
lizações para a entidade, que promoveu nova série de lives, marcou presença em 
eventos do mercado, formou 180 alunos em cursos online, com aulas ao vivo e inte-
rativas, e ainda intensificou presença nas redes sociais. Tudo isso com o propósito 
de disseminar o seguro de pessoas, suas práticas técnicas, cultura e benefícios.

LEIA, A SEGUIR, A RETROSPECTIVA 2021 DO CVG-SP.
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R e t r o s p e c t i v a 

Posse da nova 
diretoria do CVG-SP

A apresentação e o pronunciamento de todos os membros da 
diretoria compõem o vídeo da posse virtual.

m maio, a nova diretoria do CVG-
-SP para a gestão 2021/2022 op-
tou por uma cerimônia virtual 

de posse na forma de vídeo. Todos os 
diretores participam do vídeo, que 
está disponível no site do CVG-SP, na 
TV CVG.

Na abertura do vídeo, para mar-
car a troca de comando, o atual pre-
sidente Marcos Kobayashi entregou 
ao seu antecessor Silas Kasahaya o 
tradicional fotolivro de suas gestões. 
“Agradeço o fotolivro que relembra 
todas as realizações do meu manda-
to. Estou emocionado”, disse.

Em seguida, Kobayashi expôs os 
pilares do plano de gestão para man-
ter o CVG-SP no caminho da evolu-
ção. Ele destacou os três principais, 
que são 1) formação e capacitação; 
2) eventos; 3) compartilhamento e 
geração de conteúdo. “O caminho da 

conscientização é constante. Estou 
preparado para esse desafio e conto 
com uma diretoria engajada”, disse.

Kobayashi apresentou todos os di-
retores titulares, e estes os membros 
de suas respectivas pastas. Cada di-
retor titular comentou brevemente 
seu plano de gestão. Tiago Moraes, 
diretor de Relações com Mercado, 
por exemplo, afirmou que o CVG-SP 
continuará inovando e que sua pasta 
tem enfoque em previdência e odon-
to, além do seguro de vida. 

Joana Barros, diretora Admi-
nistrativo Financeiro comentou a 
responsabilidade do cargo. “É um 
trabalho sério, o CVG-SP está com-
pletando 40 anos”, disse. A diretora 
de Seguros, Asenate Souza, destacou 
a importância de propagar à socie-
dade o seguro. “É um privilégio fazer 
parte do CVG-SP, que tem como ob-

KASAHAYA FOI HOMENAGEADO COM FOTOLIVRO 
DE SUAS GESTÕES. 

KOBAYASHI EXPÔS PLANO DE GESTÃO PARA A 
EVOLUÇÃO DO CVG-SP.

jetivo aprimorar o mercado de segu-
ros”, disse.
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R e t r o s p e c t i v a

Ocasião especial foi 

marcada por lives 

com ex-presidentes 

e também com 

especialista para 

discutir seguro de 

vida.

 trajetória do CVG-SP até os dias 
atuais foi relembrada, quarenta 
anos depois, por cinco ex-presi-

dentes, convidados especiais da live de 
aniversário, no dia 25 de maio. O presi-
dente Marcos Kobayashi fez questão, 
ainda, de homenagear a memória dos 
ex-presidentes Eiji Denda (gestão 
2001/2002) e de Osmar Bertacini (ges-
tões 2009/2010 e 2011/2012).

“Minha vida profissional é o CVG-SP”, 
disse Paulo Meinberg, fundador e mem-
bro do Conselho Consultivo, presidente 
por quatro gestões (1988/1989 e 2000 a 
2006). Ronaldo Megda (gestões 1999/2000 
e 2000/2001) relatou que ao assumir a 
presidência sabia da responsabilidade, 
pois o CVG-SP já tinha uma história de 
20 anos. Mas, a sua gestão foi marcada 
por uma preocupação. “O fantasma da 
época não era pandemia, mas o bug do 
milênio”, disse. 

David Felipe Santiago Souza (gestão 
2007/2008) contou como foi convencido 
a assumir a presidência. “Como fui alu-
no dos cursos do CVG-SP e depois inte-
grei diretorias, a ideia era mostrar que o 
presidente seguiu carreira na entidade. 
Achei interessante e aceitei”, disse. 

Dilmo Bantim Moreira (gestões 
2013/2014 e 2015/2016) lembrou-se do 
tempo em que ele foi instrutor dos cur-
sos do CVG-SP e do processo para obter 
a certificação técnica para os cursos. 
“Esta é uma prova de que o CVG-SP 
sempre foi muito útil para o mercado”. 
Kobayashi agradeceu aos conselheiros. 
“São recordações como estas que leva-
mos para a vida toda”, disse. 

Seguro de vida

No dia do seu aniversário, o CVG-SP 
estreou a série “40 anos CVG-SP apre-
senta...” com a live sobre o tema “A im-
portância do seguro de vida”, apresen-
tada pelo corretor de seguros Rogério 

Araújo, da TGL Consultoria. “O segu-
ro de vida é uma forma de eternizar o 
amor pela família”, disse Araújo, acres-
centando que também é uma maneira 
de garantir a continuidade de projetos 
e de investir.  

Para Araújo, a pandemia acelerou o 
processo de conscientização da popu-
lação em relação à proteção oferecida 
pelo seguro. Contou a favor, na sua ava-
liação, a iniciativa da maioria das se-
guradoras de indenizar os sinistros por 
covid-19. “As pessoas viram que o mer-
cado de seguros é sério”, disse.

Esse quadro favoreceu a venda de se-
guro de vida. “Inverteu, antes eu tinha 
de prospectar e convencer, agora bas-
ta ofertar e atender à demanda”, disse. 
“Mas, preciso estar preparado”, acres-
centou. Ele explicou por que os corre-
tores devem se especializar em seguro 
de vida. “Sempre haverá quem venda 
o produto, mas não a solução, ou seja, 
aquilo que o cliente está pedindo, mas 
não o que ele necessita”, disse. 

CVG-SP comemora 
aniversário de 40 anos 
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R e t r o s p e c t i v a

Nova série trouxe para as redes sociais o debate sobre os efeitos da 
pandemia na previdência e no seguro de vida e o futuro sem o vírus.

m olhar sobre a Previdência Pri-
vada” foi o tema da live de estreia 
da série Panorama Covid - impac-
tos e aprendizados, transmitida 

pelo Instagram do CVG-SP (@cvgsp), em 
agosto, com a participação de Eraldo San-
tos, professor e especialista em benefí-
cios, e mediação da diretora Lidiane Ro-
cha. Além de expor o momento atual do 
produto, o evento mostrou como a previ-
dência pode ser uma boa alternativa para 
garantir proteção pessoal, familiar e fi-
nanceira.

Eraldo Santos ressaltou que a Previ-
dência Privada é destinada à aposenta-
doria, mas também pode servir como 
reserva emergencial. Ele lembrou que o 
produto possui dois regimes tributários. 
“Se o interesse é a aposentadoria, então 
o regime regressivo é mais interessan-
te. Mas, se o objetivo é uma reserva de 
emergência, então o regime progressivo 
é a melhor opção”. Dentre as vantagens, 
o professor destacou a flexibilidade. 
“Nenhum outro investimento tem essa 
vantagem de abatimento no imposto de 
renda”, afirmou.

Lives Panorama Covid discutiram 
os impactos da pandemia

Seguro de vida

Com a expe-
riência de quem 
já treinou mais 
de 500 correto-
res de seguros, a 
corretora Simone 
Magalhães com-
partilhou seus co-
nhecimentos na 
segunda live da 
sér ie Panorama 
Covid “Um olhar 

sobre o Vida - impactos positivos e apren-
dizados”, transmitida pelo Instagram, 
em setembro. A diretora do CVG-SP, Li-
diane Rocha, mediou o evento.

De acordo com Simone, a venda de se-
guro de vida não é racional, mas emocio-
nal. “Exige preparo dos corretores de se-
guros porque mexe com crenças e tabus”, 
disse. Mas, como deve ser a abordagem 
do cliente? A especialista respondeu que 
a forma mais simples é mostrar que além 
dos produtos para o patrimônio do clien-
te, também dis-
põe de produtos 
para proteger o 
mais importante, 
a vida. 

Porém, a for-
ma mais desas-
trosa é perguntar 
ao cliente, “se ele 
morrer amanhã, 
o que irá aconte-
cer?”. Daí porque 
esse tipo de venda 
exige preparo. “A 
melhor forma de 

conscientizar é por meio de exemplos”, 
sugeriu.

Pós-pandemia

Na terceira live da série Panorama Co-
vid, o CVG-SP reuniu, em outubro, ex-
clusivamente associados para debater as 
mudanças provocadas pela pandemia no 
seguro de vida, com a participação dos 
convidados André Luiz Motta, da Brades-
co Vida e Previdência, e Leticia Doherty, 
da Seguros Unimed.

Sob a mediação de Tiago Moraes, dire-
tor de Relações com Mercado do CVG-SP, 
o evento abordou a desconstrução dos 
modelos atuariais vigentes, a alta sinistra-
lidade, os efeitos na precificação, o desen-
volvimento de novos produtos e as oportu-
nidades para o seguro de vida. 

Leticia, constatou que a pandemia 
desconstruiu o modelo de seguro de 
vida. “Não temos tudo sob controle e não 
sabemos o dia de amanhã. Então, nos 
permitimos errar para, com o tempo, 
acertar”, disse. 
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Parceria para disseminar  
o seguro de pessoas

Convidados pela FECAP, especialistas do CVG-SP compartilharam suas experiências na área.

R e t r o s p e c t i v a 

O PROFISSIONAL DE SEGUROS
O corretor de seguros Maurício de Oliveira Leite, diretor do CVG-SP e da ML3 Consultoria e Corretagem de Seguros, 
par ticipou do programa, em abril, apresentando o tema “O Profissional do Mercado Segurador”. Na ocasião, Leite 
expôs um per fil detalhado do profissional de seguros, suas principais atribuições, demandas e desafios.

Na definição do palestrante, o profissional do mercado de seguros é aquele que identifica o risco e o enquadra 
em uma cober tura segurável. Para tanto, precisa conhecer a fundo os riscos e as formas de mitigação por meio 
de cober turas securitária. Esse profissional pode atuar em outras empresas da área e se enquadrar em várias 
categorias. “O mercado de seguros é um caldeirão de diversas profissões”, disse.

PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Representando o CVG-SP no evento, realizado em setembro, o corretor Rogério Araújo apresentou o seguro de vida 
muito além da proteção dos riscos pessoais. “O seguro pode trazer liberdade financeira, alavancagem patrimonial 
e qualidade de vida, além de proteger sonhos, projetos e padrão de vida”, disse Araújo.

Para ele, seguro de vida é investimento e liberação de riqueza. “Porque com o patrimônio alavancado posso 
assumir mais riscos, já que em caso de mor te ou invalidez o problema estará resolvido”, disse. Sobre as opor tu-
nidades, Araújo observou que, hoje, não é mais preciso convencer as pessoas a comprarem o seguro. “O mercado 
se tornou comprador”, disse.

O PAPEL DO SEGURO DE VIDA
O presidente do CVG-SP, Marcos Kobayashi, falou sobre "A cultura do seguro em um mundo de incer tezas”, na se-
gunda live, em junho. Para ele, a pandemia, o isolamento social e a escalada no número de óbitos e de internações 
trouxeram incer tezas, mas a maioria das pessoas ainda não se dá conta dos seus riscos. 

Kobayashi ressaltou o custo-benefício do seguro de vida, afirmando que não é tão caro quanto se pensa. Para 
uma cober tura de R$ 100 mil para uma pessoa de 30 anos, por exemplo, o preço varia entre R$ 10 e R$ 15 por 
mês. “O seguro não repara a perda do ente querido, mas traz tranquilidade à famí lia e a manutenção dos sonhos”, 
disse.

REINVENÇÃO DIGITAL
Wilson Leal, Head de Tecnologia e Inovação da Seguros Unimed, marcou presença na live Conexões Empresariais, 
em novembro, abordando “Tecnologia em Seguros – Tendências e Inovações”. Segundo Leal, agora, a nova onda é 
a reinvenção digital – etapa posterior à transformação digital – que requer um pouco mais de esforço do setor. 

“Mas, não vale transformar em digital um produto que já existia. A ideia é criar, do início ao fim, o produto 
digital, que funcione dentro um aplicativo”, explicou. Leal classificou a inovação como a “cereja do bolo”, porque 
engloba tendência, tecnologia e profissional capacitado. Mas, inovar não significa criar algo do tipo Uber. “Fazer 
uma coisa manual de um jeito mais simples é inovar”, disse.

Em quatro  l ives  do  projeto  Conexões  Empresariais ,  promovido pela  FECAP,  o  CVG-SP divulgou a  mensagem do seguro  de  pessoas  para  os  alunos da 
instituição.  Todos  os  eventos  foram mediados pelo  professor  Ol ívio  Luccas .



R e t r o s p e c t i v a 

A poucos dias do encerramento de 2021, a di-
retoria do CVG -SP decidiu se reencontrar de 
forma presencial, depois de quase dois anos 

de reuniões remotas. O encontro aconteceu no dia 
16 de dezembro, no Terraço Itália, local onde o 
CVG -SP realiza, há décadas, os seus tradicionais 
a lmoços. “Na reunião, a primeira e única presen-
cial do ano, organizada com muito carinho e de-
dicação pela nossa gestora Lúcia Gomes, discuti-
mos as at iv idades do ano e alguns projetos para 
2022”, disse o presidente Marcos Kobayashi.

Além de Kobayashi, também marcaram pre-
sença no encontro Gustavo Toledo, v ice-presiden-
te; Tiago Moraes, diretor de Relações com o Mer-
cado, juntamente com dois adjuntos da mesma 
diretoria, Carlindo Boaventura Ferreira e Márcio 
Braga; Lidiane da Rocha, diretora adjunta de Se-
guros; Francisco A. C. Toledo Neto, membro da 
Comissão Fiscal; Dilmo Bantim Moreira, ex-presi-
dente e atual secretário do Conselho Consult ivo; 
Lúcia Gomes, gestora; e Márcia Alves, assessora 
de imprensa.

Em um balanço do ano, o presidente Kobayashi 
reconheceu que, apesar das dif iculdades provo-
cadas pela covid, 2021 foi especial para o CVG -SP. 
“Abrimos as comemorações dos 40 anos da entida-
de”, disse. Em seguida, ele e os demais diretores 
comentaram as inúmeras lives realizadas no ano, 
os cursos online e a mudança de sede. Depois, ele 
fez votos de um ano melhor. “Desejo muita saúde, 
em primeiro lugar, e que 2022 seja mais leve, sem 
tantas restr ições”.

CVG-SP encerra 
ano com reunião 

presencial
Durante o celebrado reencontro, 

diretores comentaram as atividades 

de 2021 e os projetos para 2022.

11

Lúcia  Gomes ,  Lidiane Rocha e  Marcos  Kobayashi

Tiago Moraes ,  Gustavo Toledo e  Carl indo Boaventura

Francisco Toledo,  Di lmo B .  Moreira  e  Márcio  Braga
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R e t r o s p e c t i v a 

CVG-SP em eventos 
do mercado

Presidente Kobayashi marcou presença em diversos eventos.

Live Sincor-RN
“Novos tempos e novos desafios” foi o tema da 
live promovida pelo Sincor-RN no dia 20 de ja-
neiro, sob a mediação do presidente da entida-
de Jaques Furtado de Andrade e a participação 
do convidado Boris Ber. Assistindo ao evento, o 
presidente do CVG-SP, Marcos Kobayashi, en-
viou perguntas sobre seguro de vida.

Programa Seguro
O presidente do CVG-SP participou, no dia 14 
de fevereiro, do Programa Seguro, transmitido 
pela TV Gazeta e apresentado pelo corretor 
de seguros Boris Ber. Kobayashi abordou a re-
levância conquistada pelo seguro de vida na 
pandemia.

Encontro de Lideranças
Marcos Kobayashi participou do 4º Encontro de 
Lideranças dos Corretores de Seguros de São 
Paulo, promovido pelo Sincor-SP, no dia 25 de 
fevereiro. “Existem lutas conjuntas em que real-
mente precisamos dar as mãos”, disse.

Reunião de entidades
O presidente do CVG-SP foi um dos convi-
dados do Sincor-SP para a reunião com as 
entidades do mercado de seguros, no dia 8 
de julho. 

Live Nordeste
Kobayashi participou, dia 16 de julho, da live de 
comemoração de um ano de criação do Grupo 
de Consultores de Seguros de Pessoas e Investi-
mentos do Nordeste (CSN).

Workshop Sindseg-SP
O presidente do CVG-SP participou do 
Workshop Vida e Saúde - Oportunidades e 
desafios no pós-pandemia, promovido pelo 
Sindseg-SP, dia 28 de julho, com a media-
ção do presidente do Sindseg-SP, Rivaldo 
Leite, e as participações de Luciano Lima, da  

Live JRS
Na live promovida pelo JRS, no dia 16 de mar-
ço, com a participação de mais de 1,2 mil pes-
soas, o presidente do CVG-SP foi entrevistado 
pelo jornalista William Anthony no programa da 
série Seguro Sem Mistério.

Live Clube BA
Marcos Kobayashi participou da Confraria On-
line do Clube dos Seguradores da Bahia, me-
diada pelo presidente Fausto Dorea, no dia 22 
de abril. 
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R e t r o s p e c t i v a 

SulAmérica Seguros, e de Marco Antonio Gon-
çalves, do Grupo MAG. Kobayashi previu que os 
setores de vida e saúde continuarão crescendo.

Workshop CSP-MG
O presidente do CVG-SP abordou os desafios 
do seguro de vida no XII Workshop 2021 “Co-
nhecer para Proteger”, realizado pelo Clube 
de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CS-
P-MG), no dia 3 de agosto, ao lado do presi-
dente João Paulo Moreira de Mello e de outros 
convidados.

Live CQCS
Na live da série “Tokio Marine Resolve”, promo-
vida pelo CQCS, no dia 10 de agosto, com a 
mediação de Gustavo Doria, Kobayashi comen-
tou a atuação da seguradora no seguro de vida 
e também analisou os desafios enfrentados pelo 
ramo na pandemia.

Maratona JRS
O JRS promoveu uma maratona, dia 27 
de agosto, com a par t ic ipação de cin-

co ent idades: CVG-SP, CVG-R J, CVG-
-RS, ISB Bras i l  e CSP-MG, para discut i r 
“Tendências em Benef íc ios no Bras i l ”.  O 
evento expôs as anál ises sobre as opor-
tunidades do seguro de v ida no pós-pan-
demia e a crescente valor ização dos be-
nef íc ios agregados ao seguro.

Encontro CSP-MG
O 8º Encont ro Anual do Clube de Segu-
ros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-
-MG), real izado no dia 23 de setembro, 
com a par t ic ipação do pres idente da Fe-
naPrev i,  Jorge Pohlmann Nasser, contou 
a presença do pres idente do CVG-SP. 

Live UCS
O CVG-SP foi destaque no “Trocando Negó-
cios Vida”, promovido pela União dos Correto-
res de Seguros (UCS), dia 23 de setembro. Na 
ocasião, Marcos Kobayashi, apresentou os pro-
pósitos e ações da entidade, além de analisar 
momento atual do seguro de vida.

Evento CQCS
No CQCS Insur tech Innovat ion 2021, re-
al izado no dia 25 de novembro, o pre-
s idente do CVG-SP par t ic ipou do painel 
“Mui to além do seguro v ida”, que discu-
t iu os avanços no ramo.

Happy hour Clube
Kobayashi e outros colaboradores da Tokio 
Marine participaram da happy hour do Clube 
dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-
-SP), dia 3 de dezembro, no restaurante do Cir-
colo Italiano.

Programa  
“A grande jornada”

Entrevistado pelo corretor e radialista Pedro Bar-
bato Filho, apresentador do programa “A gran-
de jornada pelo mundo do seguro”, transmitido 
pela Rádio Imprensa FM no dia 10 de maio, 
Kobayashi falou sobre o relevante trabalho do 
CVG-SP na área de formação e capacitação 
técnica.
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A ascensão do seguro de 
vida na pandemia
Percepção da população sobre a finitude da vida fez 
aumentar procura pelo seguro.

ais de 622 mil mortes e um 
número, talvez, ainda maior 
de sequelados da covid-19 no 
país despertaram na popula-

ção a consciência da finitude da vida 
e o desejo de se proteger contra esse 
risco. Um estudo divulgado pelo jor-
nal Lancet estima que a covid-19 dei-
xou mais 1,5 milhão de órfãos, entre 
março de 2020 e abril de 2021. No 
Brasil, o estudo projeta que mais de 
130 mil menores de idade perderam o 
pai, a mãe ou ambos, além de avôs 
nesse período.

Para Marcos Kobayashi, 
presidente do CVG-SP, de 
forma trágica, a covid-19 
e o seu legado ruim am-
pliou o debate sobre 
a  m o r t e ,  u m 
tema até en-
t ão  t a bu na 
s o c i e d a d e . 
“ H o j e ,  a s 
p e s s o a s 
c o n v e r s a m 
aber tamen-
te sobre a 
morte e já 
e n t e n d e m 
melhor a 
d i n â m i c a 
d o  s e g u r o 
como forma 
d e  p r o t e ç ã o 
c o n t r a  e s s e 
risco. Em fun-

ção disso, o mercado de vida teve 
um salto de produção”, diz. De acor-
do com dados da Susep, os seguros 
de pessoas atingiram R$ 21,08 bi-
lhões de faturamento até novembro 
de 2021, alta de 17,3% em relação ao 
ano anterior.

O bom desempenho do seguro de 
vida foi também resultado da inicia-
tiva da maioria das seguradoras de 
indenizar os sinistros provocados 
pela covid-19, ignorando 

a  exclu-

são do risco de pandemia das apóli-
ces. Como consequência, a sinistra-
lidade do ramo disparou, atingindo 
seu pico em abril do ano passado, 
quando alcançou 97,3%. Em novem-
bro de 2021, a sinistralidade havia 
baixado para 52%, ainda assim um 
pouco acima dos 50,2% registrados 
em outubro.

Nas contas da FenaPrevi, entre 
abril de 2020 e outubro de 2021, o 
seguro de vida indenizou 148 mil 

famílias, num total de R$ 5,4 bi-
lhões. Mas não apenas as in-

denizações estão motivan-
do o aumento da demanda 

pelo seguro de vida. Os 
produtos mais moder-
nos,  f lex íveis  e  com 

cob er t u r a s  e  ser-
viços que podem 

ser desfrutados 
em vida tam-

bém atraem 
mais com-
p r a d o r e s , 
c a s o  d a 
cober t ura 
para doen-
ças graves 
e dos servi-
ços de tele-
m e d i c i n a , 
a s s i s tênc ia 

pet e até ma-
peamento ge-

nético. 
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No formato webinar, com aulas ao vivo e interativas, 

cursos do CVG-SP formaram mais 180 profissionais.

COMO TRADICIONAL formador profissional do setor de seguros, o CVG-
SP realizou, em 2021, sete cursos de capacitação técnica, que formaram 
180 alunos. A migração dos cursos presenciais para online, iniciada pouco 
depois da pandemia, em 2020, se mostrou acertada, com aprovação unani-
me das turmas. Os cursos de capacitação técnica são aplicados no formato 
webinar, com aulas online ao vivo e interativas. 

“Durante a pandemia, com o apoio da FECAP, o CVG-SP criou os inéditos 
e bem-sucedidos cursos online de capacitação técnica, todos sob o coman-
do e supervisão da diretora Asenate Souza, que seguirão dessa forma em 
2022”, segundo o presidente do CVG-SP, Marcos Kobayashi.

Nos últimos dois anos, três cursos online foram oferecidos pelo CVG-
SP:  Capacitação Técnica em Previdência Privada, Capacitação Técnica em 
Riscos Pessoais e Capacitação Técnica em Regulação e Liquidação de Sinis-
tros de Pessoas. Os cursos em formato de webinar oferecem algumas van-
tagens, como o compartilhamento de conteúdo complementar e o acesso às 
aulas gravadas. 

Outro benefício são os descontos para funcionários e colaboradores das 
empresas associadas, profissionais do mercado de seguros desempregados, 
além de preços especiais para corretoras de seguros, mesmo que não 
sejam associadas. As facilidades também se aplicam à 
forma de pagamento, que pode ser feita pelo 
PagSeguro (boleto, cartão e TED 
bancário)
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Riscos Pessoais na agenda de 
cursos gratuitos da FECAP

Instrutores

Instrutor do curso Capacitação 
Técnica em Previdência Pri-

vada, o advogado e professor 
Eraldo Oliveira Santos tem 
experiência de 20 anos na 
área de seguros, previdên-
cia e capitalização. “Os 
cursos no modo online am-

pliam consideravelmente a 
possibilidade de as pessoas 

que estão longe dos grandes cen-
tros aprenderem ou reciclarem os 

seus conhecimentos”, diz.

Dora Carvalho, atuária com 35 
anos de atuação em seguros 
e especialização em riscos 
pessoais, é instrutora do 
curso Capacitação Téc-
nica em Riscos Pessoais. 
Ela também foi membro 
do Conselho da Mulher 
Empresária e Executiva da 
ACIM – Associação Comercial 
e Industrial de Maringá (gestão 
2018 a 2020).

Instrutor do curso Capacita-
ção Técnica em Regulação e 

Liquidação de Sinistros de 
Pessoas, Hermes Martins 
de Aquino, tem mais de 25 
anos de experiência na área 
de sinistros de pessoas. Ele 
considera que o comparti-

lhamento na tela do material 
apresentado no curso, a inte-

ração ao vivo com os alunos e as 
aulas gravadas tornaram o aprendi-

zado tão eficiente quanto os cursos presenciais. “Os cursos 
online vieram para ficar e contribuir com a expansão do 
conhecimento”, diz. 

Com 30 anos de experiência no 
mercado de seguros nas áre-
as de pessoas e seguro de 
danos em geral, Marcelo de 
Figueiredo, que também já 
ocupou cargos na diretoria 
do CVG-SP em gestões pas-
sadas, tem a responsabili-
dade de capacitar os alunos 
do curso de ensino à distância 
(EaD) Capacitação Técnica em 
Riscos Pessoais.

A centenária instituição 
de ensino FECAP, parceira 
do CVG-SP, criou uma grade 
com catorze cursos online 
gratuitos de curta duração 
em áreas diversas, que 
estão disponíveis para os 
profissionais de seguros. O 
14º curso incorporado, em 
2021, à agenda é o Básico de 
Técnica em Riscos Pessoais, 

desenvolvido pelo CVG-SP.
Disponíveis para qualquer pessoa com acesso à in-

ternet, todos os cursos de curta duração da FECAP são 
autoinstrucionais (sem acompanhamento de um tutor) e 
transmitidos em linguagem clara e acessível. 

“A missão da FECAP é transformar pessoas para que 
elas transformem posi-
tivamente a sociedade”, 
diz Wanderley Carneiro, 
Pró-Reitor de Extensão e 
Desenvolvimento. “Os cur-
sos gratuitos da FECAP 
são ferramentas de apoio e 
transformação para o de-
senvolvimento do mercado 
de seguros”, diz a diretora 
de Seguros, Asenate Souza.

Instituição de ensino incluiu o curso 
do CVG-SP na sua agenda de 13 

cursos online.
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CVG-SP na mídia

Marcos Kobayashi assinou 
artigo da Pais&Filhos sobre 
experiência da paternidade. 
No artigo publicado na 
seção “Com a Palavra”, 
o presidente do CVG-SP 
explicou como o nascimento 
da primeira filha mudou a 
sua visão sobre prevenção e 
segurança.

O Jornal do Seguro (JRS) 
Digital publicou em site, no 
final de junho, entrevista 
exclusiva com o presidente 
do CVG-SP sobre os 40 anos 
da entidade, concedida ao 
jornalista William Anthony. 
Na entrevista, Kobayashi 
reiterou que a entidade está 
em constante evolução e 
procura acompanhar as 
demandas no mercado de 
seguros de pessoas.

A revista Insurance Corp, 
publicação especializada em 

seguros e resseguros, reservou 
espaço na sua primeira edição 

do ano 
 (nº 34) para divulgar a eleição 
da nova diretoria do CVG-SP. A 
revista publicada pela Editora 
Incremento e comandada pelo 
publisher André Pena destacou 
a nova liderança do CVG-SP,  

Marcos Kobayashi.

O CVG-SP marcou presença 

na edição impressa e no site 

da revista Apólice. Marcos 

Kobayashi foi um dos 

entrevistados da matéria 

intitulada “Quando devo 

mudar meu seguro de vida?”, 

juntamente com outros 

especialistas, publicada no 

site da revista em meados 

de março. Já a diretora de 

Seguros do CVG-SP, Asenate 

Souza, participou da edição 

impressa da revista (nº 263), 

na matéria de capa Especial 

sobre Mulheres Seguras, ao 

lado de outras 28 profissionais 

da área.

R e t r o s p e c t i v a 

Outro registro importante do ano 
passado é o espaço conquistado 
pelo CVG-SP na mídia 
especializada em seguros. Todos 
os veículos de imprensa, sem 
exceção, divulgaram as ações da 
entidade, como também elegeram 
o CVG-SP como fonte principal 
para matérias enfocando o seguro 
de pessoas.



CVG-SP presente 
no digital

Com conteúdo próprio e relevante, entidade tem 
aumentado interação com o seu público.

om o digital tomando conta do nosso dia a dia, empresas e instituições miram as 
redes sociais. Mas, para interagir e engajar pessoas é preciso se posicionar e gerar 
conteúdo de valor. Por isso, o CVG-SP tratou de intensificar sua presença nas redes, 
com conteúdo próprio e relevante.

Em 2021, o CVG-SP foi presença constante nas redes Facebook, Instagram, LinkedIn, 
YouTube e WhatsApp, que serviram para divulgar as iniciativas, eventos e manifesta-
ções da entidade, estabelecendo uma comunicação direta com o seu público. 

Os eventos realizados pelo CVG-SP no ano passado contaram com transmissão ao 
vivo no YouTube e, alguns, no Instagram. Os vídeos desses eventos estão disponíveis 
no canal do CVG-SP no YouTube e também na TV CVG, que oferece, ainda, conteúdos 
exclusivos, como as séries Histórias de Vida e Pílulas de Vida, além de aulas gravadas 
dos cursos online.

O Facebook e o LinkedIn receberam diversos conteúdos compartilhados diretamente 
do site do CVG-SP, tais como reportagens de eventos, iniciativas do CVG-SP e matérias 
com o perfil institucional de empresas associadas.

Já o WhatsApp não apenas divulgou imagens e links de eventos e conteúdo das redes 
sociais do CVG-SP, como também entregou a newsletter quinzenal.
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CVG-SP 
em nova fase
Mudança de sede marca um novo 
ciclo na história da entidade e vem 

acompanhada de planos.

P e r s p e c t i v a s

restes a completar 41 anos de existência, em maio 
próximo, o CVG-SP está iniciando uma nova fase 
em sua jornada, que começa pela mudança de sede. 
Depois de ocupar por sete anos as dependências do 

Sindseg-SP, na Av. Paulista, nº 1.294, o CVG-SP retornou, 
no final do ano passado, ao seu antigo endereço na Av. 
São João, nº 313, no Edifício das Seguradoras, onde man-
teve a sua sede por 28 anos, entre 1986 e 2014. 

Ambas as instalações - no centro da capital e na ave-
nida mais famosa da cidade -, que abrigaram o CVG-SP 
por 35 anos, pertenciam ao Sindseg-SP. Essa parceria 
começou em 1986, quando o CVG-SP era presidido por 
Abaete Ary Graziano e o Sindseg-SP por Octávio Cézar 
do Nascimento. “O CVG-SP é muito grato ao apoio e par-

ceria do Sindseg-SP”, diz Marcos Kobayashi, presi-
dente do CVG-SP.

O Edifício das Seguradoras tem história. Inaugu-
rado em 1955, o prédio foi o último projeto de Oscar 
Niemeyer no centro de São Paulo. A marca do arqui-
teto está presente na proeminente marquise curva no 
térreo que ocupa toda a frente do edifício e se projeta 
para além do alinhamento das edificações vizinhas. O 
Sindseg-SP se mudou para o prédio em 1958, onde per-
maneceu até 2014.

O CVG-SP retornou ao seu antigo endereço, mas, des-
ta feita, ocupando parte das dependências da Humana 
Seguros. “O novo espaço é emblemático e vem cheio de 
simbologia. A Humana foi fundada pelo saudoso Osmar 
Bertacini, e, atualmente, é dirigida pelo filho dele, Ro-
drigo Bertacini”, diz Kobayashi.

Junto com o novo espaço virão novidades. Na área de 
eventos, o CVG-SP planeja criar um fórum permanente 
para discutir o seguro vida. A ideia surgiu após o bem-
-sucedido debate em torno do tema, realizado de for-
ma exclusiva para associados, no ano passado. Outras 
iniciativas também são planejadas pela diretoria, que 
atua em sistema de gestão compartilhada. “O propósito 
é manter o CVG-SP em evolução”, diz o presidente.

1.	 Região	central	da	cidade
2.	 Edifício	Eluma,	onde	funcionava	a	sede	do	CVG-SP
3.	 Av.	Paulista,	onde	está	localizado	o	Edifício	Eluma
4.	 Mauro	Batista	e	Marco	Rossi,	inauguram	a	nova	sede	do	

Sindseg-SP,	em	2014
5.	 Edifício	das	Seguradoras,	obra	do	arquiteto	Niemeyer
6.	 Humana	Seguros	abrigará	a	nova	sede	do	CVG-SP
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Cenário otimista para o 
seguro de vida
Manutenção do crescimento no pós-pandemia ainda 
não é garantido, mas as perspectivas são positivas.

 pandemia motivou o crescimento 
do seguro de vida individual, 
bem como impactou fortemente a 
sinistralidade. A escalada do nú-

mero de óbitos no país, 
provocada pela co-
vid-19, despertou na 
população o desejo de 
se proteger contra 
esse risco, aumentan-
do a demanda pelo 
seguro.  Tanto 
que, em 
2 0 2 1 , 
o se-

guro de vida individual foi o que mais 
se destacou no segmento de seguro de 
pessoas, apresentando crescimento de 
29,4%, de janeiro até novembro, e arre-
cadação superior a R$ 8,9 bilhões. 

Esses e outros dados, que foram 
compilados pela FenaPrevi 

a partir de levanta-
mento da Susep, 

também indicam 
aumento da si-
nistralidade no 
ramo, que atin-

giu 53,2%, so-
mando R$ 16,5 

bilhões. A 
e s t i m a t i v a 

é que um 
terço deste 
valor cor-
responda à 

indenização 
de sinistros 

provocados por 
covid-19, um risco 

que por liberali-
dade das segura-
doras passou a ser 
coberto, apesar de 
constar como um 

dos excluídos das 
apólices.
Embora a pandemia 

ainda esteja em cur-
so, com aumento do 

número de casos, a leta-
lidade tem se apresentado menor, em 

razão do avanço da imunização. Este 
quadro pode interromper o crescimen-
to ascendente do seguro de vida? Entre 
os analistas do setor, as opiniões se di-
videm. Alguns acreditam que o apren-
dizado da população em relação à im-
portância do seguro não será perdido  
e continuará estimulando a contrata-
ção. Outros, apostam que o desempe-
nho não será o mesmo. Mas, a maioria 
concorda que o ramo continuará cres-
cendo.

“Em plena crise econômica o segu-
ro cresceu, demonstrando a resiliên-
cia do mercado. Minha projeção é que 
continuaremos nesse cenário”, analisa 
o presidente do CVG-SP, Marcos Ko-
bayashi. Ele acredita que o aumento da 
oferta e o trabalho de divulgação feito 
pelos corretores de seguros são condi-
ções que ajudaram no bom desempe-
nho do seguro e que continuarão aju-
dando.

Um dado que também colabora para 
perspectivas mais otimistas para o 
ramo é o inédito movimento de con-
tratação entre o público mais jovem. 
De acordo com apuração da Susep, a 
procura subiu mais de 120% em 2021 
e a tendência é continuar aumentan-
do. Outras projeções levam em conta o 
avanço de novas tecnologias no seguro, 
a flexibilização de regras e a operação 
em ambiente aberto como condições 
para facilitar a oferta e venda, man-
tendo aceso o interesse da população 
pelo seguro.
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Histórias de Vida com  
Nilton Molina
Caso relatado mostra como a indústria de seguros é capaz de 
garantir a higidez familiar

riada, há três anos, pelo CVG-
-SP, a série de vídeos Histórias 
de Vida traz depoimentos de 

consagrados especialistas do setor 
sobre casos em que o seguro de vida 
fez a diferença na vida de famílias. 
Neste final de ano, a série aumen-
tou o seu acervo com a participação 
de mais um ícone d o 
mercado: Nil-
t o n  M o l i n a , 
p r e s i d e n t e 
d o  C o n s e -
l h o  A d m i -
n i s t r a -

tivo da MAG 
Seguros. 

“A  p a r t i -
c i p a ç ã o  d o 
M o l i n a  n a 
série era um 
antigo desejo 
n o s s o ,  q u e , 
a g o r a ,  c o n -
c r e t i z a m o s , 
c o m  m u i t a 
h o n r a ”,  d i z 
o  p r e s i d e n -
t e  d o  C V G -
- S P,  M a r c o s 
Kobayashi.  “Agradeço ao CVG-SP a 
importante oportunidade de deixar 
gravado para a história o meu depoi-

mento”, disse Molina.
No vídeo, Molina revela como 

se apaixonou pelo seguro de vida 
ao iniciar a venda do produto pe-
cúlio por morte para o Grêmio Be-
neficente dos Oficiais do Exército 
(GBOEX), em meados da década 

de 60. “Fui campeão nisso, me 
apaixonei pelo seguro e a par-
tir daí comecei a estudar com 
profundidade, sou um autodi-
data”, disse.

Em seguida, ele relata a his-
tória de um casal, típico re-
presentante da base pirâmide 

populacional brasileira, 
que é composta por 

mais de 50 milhões 
de pessoas. O ca-

sal, que vive com poucos recursos e 
dificuldades financeiras para man-
ter a família, consegue construir a 
casa própria com o dinheiro poupa-
do ao longo de cinco anos.

No entanto, contraem dívidas 
para realizar o seu sonho. O segu-
ro de vida entra na história quase 
que por acaso e faz toda a diferença 
quando um dos cônjuges falece. “O 
seguro de vida manteve a higidez da 
família. Como especialista, minha 
visão é que a indústria de seguros, o 
Estado e o seguro social podem, jun-
tos, manter a sobrevivência digna da 
base da sociedade”, concluiu.

O vídeo com o depoimento de Nil-
ton Molina e outros vídeos de ícones 
do mercado, como Osmar Bertacini 
e Hélio Opipari, podem ser acessa-
dos no site do CVG-SP, no menu TV 
CVG.



C u r s o s

CVG-SP abre inscrições para seis 
cursos online

Agenda do primeiro semestre inclui cursos tradicionais e inéditos, todos 
no formato webinar, com aulas ao vivo e interativas.

  

Capacitação Técnica em Capacitação Técnica em 
Regulação e Liquidação de Regulação e Liquidação de 

Sinistro de PessoasSinistro de Pessoas

Período: 28/03 a 18/05, às segundas e quartas-feiras. 
Em março: dias 28 e 30. Em abril, dias 4, 6, 11, 13, 18, 25 
e 27. Em maio, dias 2, 4, 9, 11, 16 e 18.

Horário: 19h às 21h | Carga horária: 30 horas

Investimento: Tabela 1 

Inscrições: até 22 de março ou o término das vagas

Instrutor: Hermes Martins Marques - Graduado 
em Administração de Empresas (FIG) e pós-graduado 
em Administração de Negócios (Mackenzie), com 
mais de 25 anos no mercado de seguros na área 
de riscos pessoais, membro do Fórum de Seguros 
de Pessoas e Benefícios - Sindseg e instrutor do  
CVG-SP desde 2008.

  

Capacitação Técnica em Capacitação Técnica em 
Previdência PrivadaPrevidência Privada

Período: 29/03 a 24/05, às terças e quintas-feiras.  
Em março, dias 29 e 31. Em abril, dias 5, 7, 12, 19, 26 e 28. 
Em maio, dias 3, 5, 10, 12, 17, 19 e 24.

Horário: 19h às 21h | Carga horária: 30 horas

Investimento: Tabela 1

Inscrições: até 22 de março ou o término das vagas

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 apostilas 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.

  

Capacitação Técnica  Capacitação Técnica  
em Riscos Pessoaisem Riscos Pessoais

Período: 29/03 a 24/05, às terças e quintas-feiras.  
Em março, dias 29 e 31. Em abril, dias 5, 7, 12, 19, 26 e 28. 
Em maio, dias 3, 5, 10, 12, 17, 19 e 24.
Horário: 19h às 21h | Carga horária: 30 horas
Investimento: Tabela 1
Inscrições: até 22 de março ou o término das vagas

Instrutor: Márcio P. Venditti - Graduado em 

Administração (FIG), pós-graduado em Gestão Atuarial 

e Financeira pela FIPECAFI - FEA - USP, pós-graduado 

em Gestão de Seguros e Previdência (Mackenzie). Possui 

quase 30 anos de atuação no mercado segurador, 

exercendo função de liderança nas áreas de negócios 

(Produtos e Subscrição), comercial, operações e sinistros. 

Já ministrou curso de Gestão de Negócios Securitários do 

Centro Universitário Anhanguera de São Paulo.
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INVESTIMENTO: O investimento inclui acesso às aulas via plataforma online, material didático em PDF (apostila), visualização 
das aulas gravadas (durante o curso) e Certificado de Conclusão Digitalizado.

Tabela de Investimentos Tabela 1 Tabela 2 Tabela 3
Inscrição R$ 400,00 R$ 500,00 R$ 150,00

25% 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$ 300,00 R$ 350,00 R$ 100,00

37,5% 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$ 250,00 R$ 300,00 R$ 70,00

Obs.: 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.

i n s c r i ç õ e si n s c r i ç õ e s

Na loja on-line: eventos.cvg.org.br

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

  

Gestão de Produtos Gestão de Produtos 
– Módulo Intensivo– Módulo Intensivo

Período: 31/05 a 14/06, às terças e quintas-feiras.  
Em maio, dia 31. Junho: 2, 7,  9 e 14.
Horário: 19h às 21h | Carga horária: 10 horas
Investimento: Tabela 2
Inscrições: até 12 de maio

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 
experiência 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.

  

Prevenção às Fraudes  Prevenção às Fraudes  
em Segurosem Seguros

Dia: 30 de junho (quinta-feira)

Horário: 19h às 21h | Carga horária: 2 horas

Investimento: Tabela 3

Inscrições: até 22 de junho ou o término das vagas

Instrutor: Thyago Klemp

  

Aplicações Práticas do Aplicações Práticas do 
Direito nos Sinistros de Direito nos Sinistros de 

Seguros de PessoasSeguros de Pessoas

Período: 30/05 a 29/06, às segundas e quartas-feiras. 
Em maio, dia 30. Em junho, dias 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 
e 29.
Horário: 19h às 21h | Carga horária: 20 horas
Investimento: Tabela 2

Inscrições: até 12 de maio ou o término das vagas
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.
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M E M Ó R I A

O adeus a David Santiago
Ex-presidente do CVG-SP acreditava que a melhor maneira de retribuir o aprendizado era 

compartilhando conhecimentos.

 CVG-SP recebeu com pesar a 
notícia do falecimento do seu 
ex-presidente David Felipe 
Santiago de Souza, no dia 1º 

de janeiro, aos 53 anos, vítima de 
câncer. Em maio, durante a live de 
aniversário da entidade, ele relem-
brou fatos marcantes de sua gestão, 
entre 2007 e 2008, como o convênio 
com o Sindicato dos Securitários 
para a realização de cursos. 

No CVG-SP, David Santiago ini-
ciou em 1990, como aluno do curso 
básico de seguro de vida. Anos mais 
tarde, decidiu que era hora de retri-
buir, tornando-se instrutor. O dese-
jo era dividir seus conhecimentos 
com o mercado. Ele participou das 
diretorias de todas as gestões no pe-
ríodo de 1995 a 2006 até assumir a 
presidência, em 2007. 

Profissional de sucesso, superou 
muitos obstáculos. Para a revista CVG-SP Notícias, em 2012, 
ele relatou que começou a trabalhar aos 14 anos. Seu maior 

desafio foi conciliar estudo e traba-
lho, enfrentando limitações finan-
ceiras. “Perdi meu pai aos 4 anos e 
minha mãe era empregada domés-
tica. Trabalhava durante o dia e es-
tudava à noite”, disse.

Os obstáculos não o impediram 
de evoluir na profissão. Ele foi o ge-
rente mais jovem na BCN Segurado-
ra, aos 20 anos. Na Icatu Seguros, na 
década de 90, participou de startup 
do departamento de vida, depois 
trabalhou na Santos Seguradora e, 
posteriormente, na ACE Segurado-
ra. Nos últimos anos, era consultor 
na Vitaplus Consultoria.

David Santiago valorizava a sin-
ceridade e a humildade. Costumava 
dizer que “não somos nada”, e sim 
“estamos alguma coisa”. Ele abo-
minava a arrogância daqueles que 
se julgam melhores que os outros e 

entendia que havia limites para a ambição. “Não devemos pre-
judicar ninguém para atingir uma posição”, advertia.
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Manifestações

Familiares e amigos de 
David Santiago usaram 
as redes sociais para 
manifestarem seus sen-
timentos. 

“David, se tivéssemos que usar uma palavra 
para definir o ser humano maravilhoso que 
você foi, seria "AMOR", pois só ela consegue 
englobar todas as qualidades que você possuía 
com maestria: bondade, generosidade, ami-
zade, ouvinte, professor...
Você foi um ser humano tão maravilhoso e 
tão iluminado que até o dia da sua partida 
foi especial: no dia em que o mundo todo es-
tava em festa, alegre, celebrando o início de 
um novo ano. Gratidão e honra é o que define 
sua passagem em nossas vidas, te amamos, 
até breve”. Marta Gabriel, esposa, e David 
Santiago, filho.

“Muita tristeza. David sempre muito gentil 
e conciliador. Contribuiu com o CVG-SP em 
vários momentos, em especial na sua passa-
gem pela presidência da entidade. Um grande 
profissional e amigo”. Marcos Kobayashi, 
presidente do CVG-SP. 

“David deixa um legado de discrição, com 
muita amizade, sempre pronto a colabo-
rar. Profissional competente, tive a honra de 
trabalhar com ele no CVG-SP. Estará sem-
pre na nossa lembrança”. 

Paulo de Tarso 
Meinberg, ex-presidente do  
CVG-SP.

 “Infelizmente, nosso amigo nos deixou. Da-
vid foi um grande companheiro de mercado 
e um grande especialista em seguros de vida. 
Agradeço a chance de ter convivido com pes-
soa tão especial”. Silas Kasahaya, ex-presi-
dente do CVG-SP.

“Lamento o passamento do David, com quem 
sempre mantive bom relacionamento pelo 
tipo de pessoa que era, extremamente gentil e 
atencioso”. Norberto Aranha, fundador do 
CVG-SP.

“Perdemos um grande amigo, um ser huma-
no espetacular, fica uma grande lacuna. O 
mercado perde um grande profissional. Pos-
sa o Grande Arquiteto do universo amparar 
e confortar a família neste momento difícil”.  
Valmir Mongiat, ex-diretor do CVG-SP.

“Muito, muito triste em saber! David, não 
tenho dúvida que sua passagem será de luz, 
pois aqui sempre foi um ser iluminado, con-

tagiando a todos com sua amizade, paciên-
cia e atenção! Obrigada amigo pela opor-
tunidade de ter conhecido e participado 
de alguns momentos dos seus trabalhos! ”.  
Dora Carvalho.

“Descanse em paz David. Que Deus confor-
te seus familiares, amigos e companheiros 
de mercado que puderam participar de 
sua vida e dos seus profundos conheci-
mentos e principalmente da sua amiza-
de”. Antonio Carlos de Oliveira.

“Nosso amigo e querido David Santiago, 

você foi a pessoa 
mais solidária e 
bondosa que já 
conhecemos. Será 
difícil nos acos-
tumarmos nesse 
mundo sem você. 
Obrigada por ter 
sido um amigo ir-

mão para meu marido nos momen-
tos mais importantes, difíceis e alegres. É as-
sim… Deus nos empresta pessoas como você 
para aprendermos e termos como exemplo 
o que é ser amigo de verdade. Obrigada por 
tudo”. Beatriz Abadia, PASI.

“Um mês sem escutar ‘Meu irmãozinho, Mar-
celão, como está? ’. Um irmão, um parceiro 
(maior que meu próprio casamento) e tantos 
outros adjetivos que não caberiam neste tex-
to. Meu sentimento é bem maior do que as 
palavras. Ele era uma pessoa de enorme cora-
ção e única em seus gestos. Fará grande falta 
como pessoa e profissional. David, você estará 
sempre em nossos corações. Como diz a músi-
ca ‘See You Again’, tenho certeza e convicção 
de que iremos nos encontrar novamente. Até 
breve, meu irmão”. Marcelo de Figueiredo, 
consultor.
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O C VG-SP 
deseja  a todos  

fe l iz aniversário!

MARÇO
1 - Andre Luiz Lauzana dos Santos
(SulAmérica)

1 - Carlos Rosenmann
(Sócio-parceiro)

1 - Joel Pedro de Sousa
(Instrutor CVG-SP)

1 - Marco Antonio Gonçalves
(MAG Seguros)

2 - João Carlos Mendes
(Conselheiro CVG-SP)

3 - Andrea Tranjan Souzedo
(IRB-Brasil Resseguros) 

5 - Luiz Eduardo Bussmann Prodomo
(Sócio-parceiro)

6 - Marcio José Batistuti
(MAG Seguros)

6 - Paulo de Tarso Meinberg
(Fundador e Conselheiro)

7 - João Batista de Marco e Silva
(Fundador)

7 - Eraldo Oliveira Santos
(Instrutor CVG-SP)

12 - Leticia Doherly
(Seguros Unimed)

12 - Emerson Freitas Soares
(Segasp-Univalores)

16 - Gerhard Dutzmann
(Fundador)

17 - Aneti Terezinha Caetano
(Mapfre Seguros)

17 - Élcio Fiuza Lobo
(HDI Seguros) 

17 - Regina de Brito Rodrigues
(Mapfre Seguros)

19 - Armando Alcoforado
(Sócio-parceiro)

20 - Arioswaldo Ruys Lima
(MAG Seguros)

20 - José Maria Alves de Almeida
(Sócio-parceiro)

21 – MBM Seguradora
(Fundação - 21/03/1974)

22 - Nancy Rodrigues
(Tokio Marine Seguradora) 

25 - Norberto Ferreira Aranha Neto
(Fundador)

26 - Maristela Monteiro Cardoso
(Bradesco Vida e Previdência) 

31 - Antonio Paulo Noronha
(Fundador)

31 - Ricardo de Oliveira Tarantello
(Segasp Univalores)

31 - Sergio Dias Pestana
(Sócio-parceiro)

FEVEREIRO
2 - Antonio Carlos Pereira
(Sócio-parceiro)

4 - Edglei Faria Monteiro 
(Sompo Seguros)

10 - Hideki Okamoto 
(Fundador)

13 - Cássio Giometti 
(Sciath Insurance)

15 - Sudamérica Clube 
(Fundação 15/02/1989)

16 - Elias José Cattach 
(Fundador e Conselheiro CVG-SP)

18 - Antranik Asarian 
(Fotógrafo)

18 - Paulina de Almeida Garutti 
(Sócia-parceira)

19 - Miguel Mozart C. Pimentel
(Fundador)

20 - Fabiano Lima
(Sócio-parceiro)

21 - Luciano Vinicius Fracaro 
(Sudamérica Seguros)

21 - Ubiratan Faria Pereira 
(Fundador)

21 - Viviane de Souza Barbosa 
(TGL Consultoria)

22 - Marcio Braga 
(Prudential do Brasil)

24 - Reginaldo Herreira Ferraz 
(Bradesco Vida e Previdência)

24 - Sergio de Barros Minucci 
(Fundador)

27 - Marco Antonio Espinosa 
(Tokio Marine)

A n i v e r s a r i a n t e s



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

Tel.: (11) 3331.9313 e (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 (sócio-parceiro),  

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 (Sompo Seguros), Flavio Vasques de 

Oliveira (sócio-parceiro) e Márcio Braga  
(sócio-parceiro)

Diretor de Seguros: Asenate Souza (Porto Seguro). 
Adjuntos: Alexandre Crozato Carvalho (MAPFRE Seguros), 

Israel Angelo dos Santos (Allianz Seguros), Lidiane da Rocha 
(SulAmérica), Luiz Eduardo Dilli Gonçalves (MBM Seguradora) e 

Maurício de Oliveira Leite (ML3 Corretora)

COMISSÃO FISCAL
Membros efetivos -  Presidente: Alexandre Vicente da Silva 

(Liberty Seguros) e Francisco A. C. Toledo Neto (Scor RE).
Suplentes: Alessandra Monteiro (sócia-parceira) e Guilherme 

Hinrichsen (Icatu Seguros)
CVG NOTÍCIAS
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