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Três lideranças do setor, presentes em eventos do  
CVG-SP, têm a mesma certeza: o caminho está aberto ao 
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P A L A V R A  D O  P R E S I D E N T E

Seguro de 
pessoas é missão 

do mercado

O retorno dos tradicionais almo-
ços presenciais do CVG-SP no 
Terraço Itália, nos últimos me-

ses, foi marcado pela participação de 
três importantes lideranças do mer-
cado de seguros: Boris Ber, presidente 
do Sincor-SP, Alexandre Camillo supe-
rintendente da Susep, e Edson Franco, 
presidente da FenaPrevi. Além de pres-
tigiarem o CVG-SP, estas lideranças 
nos ajudaram a traçar um panorama 
do seguro de pessoas no pós-pandemia, 

as perspectivas e os caminhos para o futuro.

A conclusão que se chega é: o seguro de pessoas continua em ascensão, tem 
muito espaço para crescer e um dos caminhos é aumentar a oferta para a 
população que ainda não faz seguro, trabalhando fortemente a conscienti-
zação da sociedade. Edson Franco deixou claro que o potencial existe e que 
devemos nos empenhar para alcançá-lo.  Boris Ber observou que o mercado 
dispõe de produtos sofisticados, a população está receptiva e que, portanto, 
os corretores têm a venda do seguro de vida como oportunidade.

Já Alexandre Camillo enxergou no quadro terrível de mais de 600 mil mor-
tes por covid a falta do seguro de vida para a maioria. Ou seja, o mercado 
tem pela frente a missão de aumentar o acesso da população ao seguro. A 
tarefa não é fácil, a crise econômica dificulta, mas as chances são maio-
res hoje do que no passado. As pessoas estão mais conscientes, depois da 
pandemia, da necessidade de se protegerem. O caminho é tornar o produto 
mais simples e atraente para esse público.

Nesse aspecto, a tecnologia pode ser uma grande aliada. A Samplemed, que 
participou de uma live promovida pelo CVG-SP, mostrou que a tecnologia 
aplicada à subscrição de riscos pode útil para aumentar a oferta de seguro 
de pessoas. E por falar em live, a quinta participação do CVG-SP no Cone-
xões Empresariais da FECAP, com palestra de Ricardo Tarantello, discutiu 
a importância do seguro de pessoas para a proteção financeira.

O CVG-SP segue empenhado na missão de capacitar os profissionais de 
seguros. Os cursos online no formato webinar são cada vez mais procura-
dos pelos profissionais e a avaliação é sempre positiva. A grade de cursos 
também tem novidades e uma delas é a inclusão no conteúdo das novas 
normas da área de seguro de pessoas. Outra novidade é o novo curso de 
Vendas Consultivas que será ministrado pelo experiente Rogério Araújo. 
É o CVG-SP fazendo a sua parte pela disseminação do seguro de pessoas!

Marcos Kobayashi
Presidente do CVG-SP
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Promovida pela Revista Insurance Corp, a quarta edição do “2022 Insurance Corp Awards”, realizado no dia 28 de setembro, 
no restaurante El Tranvia, em São Paulo, contou com a presença do presidente do CVG-SP, Marcos Kobayashi. Ele elogiou a 
iniciativa da revista. “Parabéns ao André Pena (Publisher) e equipe da Insurance Corp por valorizar os profissionais do setor 
com o merecido destaque e reconhecimento”, disse Kobayashi.

CVG-SP no Prêmio “2022 Insurance Corp Awards”

A Bradesco Seguros esperou o retorno dos almoços presenciais do  
CVG-SP para homenageá-lo pelos seus 40 anos. Em maio, 
representando a seguradora, o superintendente Executivo Anderson 
Mundim Martins, entregou uma placa ao presidente do CVG-SP, Marcos 
Kobayashi. 
Em seguida, ele leu os dizeres da placa: “Uma história de sucesso 
é construída com trabalho e dedicação. Homenagem da Bradesco 
Seguros ao 40º aniversário do CVG-SP. Nesse momento, ratificamos o 
nosso compromisso de estarmos ao seu lado, provendo em parceria 
soluções para um futuro melhor”.
Mundim falou sobre a importância da homenagem. “O CVG-SP para 
a Bradesco é importante e completar 40 anos é um fato histórico, 
que representa credibilidade e confiança. É uma honra entregar essa 
placa”, disse.

Homenagem ao CVG-SP

Novo membro do Clube da Bolinha
Marcos Kobayashi foi eleito, no final de maio, membro do Clube da Bolinha 
de São Paulo, tradicional instituição que reúne lideranças do mercado há 
mais de 70 anos. “É uma honra e espero contribuir com vocês”. A reitora 

da entidade Andrea Ribeiro comentou: “Nada mais agregador do que tê-lo 
conosco, unindo-se a um grupo diferenciado do mercado de seguros e de 

amigos entre si”.



4 R E V I S T A  C V G

R e g i s t r o

Parceiros desde 2018, o CVG-SP e a centenária instituição de 
ensino FECAP planejaram ações conjuntas em encontro realizado 
no primeiro trimestre do ano. 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.
De acordo com o presidente do CVG-SP, o encontro também 
serviu para reforçar a parceria de sucesso e estreitar ainda mais a 
relação de cooperação e apoio mútuo entre ambas as instituições. 
Kobayashi adiantou que o projeto das duas instituições prevê 
a oferta dos tradicionais cursos aos profissionais de seguros, 
incluindo os corretores, e também o MBA na área de riscos pessoais.

Edson Barbero, Edison Simoni, Wanderley Carneiro, Marcos Kobayashi, Olívio Luccas e 
Taiguara Langrafe

CVG-SP e FECAP reforçam 
parceria O presidente do 

CVG-SP, Marcos 
Kobayashi,  e 
o presidente 
da Humana 
Seguros ,  Rodrigo 
Ber tacini,  se 
encontraram 
em meados 
do primeiro 
semestre para 
estreitar a 
parceria.  No 
ano passado, 
a Humana se 
tornou sócia 
parceria do CVG-
SP. 
Já o CVG-SP 
mudou sua sede 
para o centro 

da cidade, no antigo endereço onde permaneceu 
por anos,  mas,  desta feita,  ocupando par te das 
dependências da Humana.Para Kobayashi,  esse 
retorno às origens é simbólico e emblemático. 
Já Rodrigo manifesta o sentimento de gratidão ao 
CVG-SP por ter escolhido a Humana. “Afinal,  trata-
se da continuação do legado, da persistência e 
sobretudo do amor que o Osmar t inha pelo CVG-
SP”,  disse,  referindo-se ao seu pai Osmar Ber tacini, 
ex-presidente do CVG-SP e fundador da Humana, 
falecido em 2019.

CVG-SP e Humana Seguros

CVG-SP prestigia 
posse da CNseg
O presidente do CVG-SP foi uma 
das autoridades presentes na 
cerimônia de posse da presidência 
da CNseg, realizada em abril, 
em São Paulo. O evento contou 
também com apresentações dos 
novos presidentes das federações 
integrantes da CNseg: Marcelo 

Farinha, da FenaCap; Manoel Peres, da FenaSaúde; Edson Franco, da FenaPrevi, e Antônio Trindade, da FenSeg.
Kobayashi desejou sucesso às novas lideranças, reconhecendo o compromisso das entidades com a evolução do setor. “O CVG-SP se junta à 
CNseg e federações, parceiras de longa data, na importante missão de difundir e disseminar o seguro, especialmente os pessoais, para levar 
à sociedade a tranquilidade de um futuro protegido. Juntos, somos mais fortes”, disse.
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Em junho, o CVG-SP conquistou a ade-
são de mais uma assessoria de segu-
ros para o seu quadro associativo. 

Trata-se da Copasul Assessoria, empresa 
com 20 anos de existência, que representa 
mais de 2 mil corretores de seguros e atua 
em parceria com 13 seguradoras e opera-
doras de saúde. 

Marcos Colantonio, que junto com a es-
posa Fátima fundou a Copasul, destaca que 
o foco da assessoria sempre foi a área de 
benefícios, cuja importância ficou eviden-
ciada durante a pandemia. “Vimos o quão 
importante é a proteção familiar por meio 
do seguro de vida”, diz. Atualmente, saúde 
e odonto representam 50% da carteira da 
assessoria e o seguro de vida 5%.

Convidado pelo presidente do CVG-SP, 
Marcos Kobayashi, para se associar ao  
CVG-SP, Colantonio fez questão de enalte-
cer o trabalho da entidade. “O CVG-SP é a 
instituição mais importante na divulgação 
do seguro de pessoas, seja por meio de cur-
sos, palestras, workshops ou da formação 
de profissionais capacitados para atuar 
nesse mercado”, diz.

Atendimento especializado

Um dos principais diferenciais da 
Copasul é o atendimento especializado. 

Copasul Assessoria se 
associa ao CVG-SP

Para tanto, a assessoria dispõe de uma 
equipe de 20 especialistas agrupados em 
equipes capacitadas nas seguradoras 
parceiras. “Atendemos como se fosse-
mos a seguradora, pois os nossos pro-
fissionais conhecem todos os produtos”, 
diz.

Dentre as principais demandas dos 
corretores, Colantonio destaca o supor-
te às vendas de produtos não massifica-
dos, como viagem, saúde empresarial e 
odonto. “Nossas equipes ajudam os cor-
retores em tudo o que precisam, desde 
a parte técnica até o acompanhamento 
em uma venda”, diz. 

Outro diferencial da Copasul é o 
atendimento digital, mas humanizado. 
Atualmente, a empresa dispõe de um 
serviço de telefonia hospedado na nu-
vem em servidores da Amazon, além de 
um canal exclusivo no WhatsApp cor-
porativo. “Nosso atendimento é todo 
digital, mas se o corretor quiser con-

versar com alguém, estamos aqui para 
isso”, diz.

Reconhecimento

Atual presidente do Conselho de Ad-
ministração da Aconseg-SP (Associação 
das Empresas de Assessoria e Consulto-
ria do Estado de São Paulo), Colantonio 
teve uma passagem marcante na presi-
dência da entidade entre 2015 e 2019. Na 
sua gestão, foi criado o Relatório Econô-
mico-financeiro, que divulga em deta-
lhes desde a produção até a infraestru-
tura de cada assessoria.

Essa e outras iniciativas das suas duas 
gestões contribuíram, segundo Colanto-
nio, para mostrar o tamanho e o poten-
cial das assessorias. “O relatório trouxe 
mais transparência e credibilidade para 
as assessorias e o mercado percebeu que 
esse canal de atendimento traz valor 
agregado, além da possibilidade de re-
duzir despesas administrativas”, diz.EMPRESA CONTA COM EQUIPE DE 20 ESPECIALISTAS

COLANTONIO: NOSSAS EQUIPES AJUDAM OS 
CORRETORES EM TUDO O QUE PRECISAM

Com 20 anos de atuação, empresa comandada pelo casal 
Fátima e Marcos Colantonio, se integrou ao quadro associativo.
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A ssociada ao CVG-SP desde maio 
de 2021, a Humana Seguros re-
cebeu o título de sócia-parceira 

em junho, durante almoço no Terraço 
Itália. O título foi entregue pelo presi-
dente do CVG-SP, Marcos Kobayashi, 
para Rodrigo Bertacini, filho do saudo-
so Osmar Bertacini, e para Amélia Cer-
queira, fiel colaboradora que atua na 
empresa desde a fundação.

Em uma cerimônia marcada pela 
emoção, Kobayashi destacou a impor-
tância de ter a Humana de volta ao 
quadro associativo e a simbologia que 
a iniciativa representa. “O CVG-SP está 
retornando à sua origem ao instalar a 
sua sede no antigo endereço, no cen-
tro da capital, desta feita nas depen-
dências da Humana Seguros, em espa-
ço gentilmente cedido pelo Rodrigo”,  
disse.

Kobayashi mencionou, ainda, o bri-

Humana Seguros recebe 
título de sócia-parceira

lhante trabalho que Rodrigo Bertacini 
vem fazendo à frente da Humana, desde 
que decidiu assumir a empresa, após o 
falecimento do pai, em 2019, mesmo sem 
ter nenhuma experiência na área, pois 
trabalha como piloto de avião. “Com seu 
talento e empreendedorismo, o Rodrigo 
está recriando a Humana, trazendo ino-
vação e modernidade”, disse.

Rodrigo, que compôs a mesa de tra-
balho no evento, manifestou seu senti-
mento em relação ao momento. “Estar 
aqui, hoje, ao lado dessas pessoas ..., 
ele, lá em cima, deve estar ... muito 
orgulhoso”, disse, com a voz embarga-
da. Ele lembrou da difícil decisão que 
tomou há mais de três anos, quando 
decidiu assumir a empresa. “Foi um 
desafio, mas foi natural”, disse. 

Rodrigo contou que naquele mo-
mento percebeu que não era possível 

parar, por muitas razões. “Havia mui-
tas pessoas envolvidas, pessoas como 
a Amélia e os 1,2 mil corretores que 
trabalham com a gente, além de várias 
entidades e do nome do Osmar, que é 
forte. Por isso, o que posso dizer é mui-
to obrigado”. 

Na sua visão, a Humana tem a missão 
de disseminar o seguro. “O papel de to-
dos aqui é promover o acesso do cliente 
à informação de qualidade, baseada em 
fatos, porque assim o mercado andará 
para a frente de forma automática.”, 
disse.

Kobayashi concordou e acrescentou 
que o mercado de seguros é tradicio-
nal e, atualmente, está passando por 
muitas mudanças. “Existe uma série 
de ações em curso, muitas novidades, 
abertura, mas tudo com responsabili-
dade, sempre pensando no cliente”, dis-
se. Já o CVG-SP, que carrega parte dessa 
tradição, está voltando às suas origens 
e ficando mais próximo da Humana. 

“A Humana é a casa de vocês, como 
sempre foi, e agora mais do que nunca. 
Sinto-me muito honrado. Em nome da 
Amélia e de todos os outros, obrigado”, 
disse Rodrigo.

TIAGO MORAES, DIRETOR DE RELAÇÕES COM MERCADO DO CVG-SP, AMÉLIA CERQUEIRA E RODRIGO 
BERTACINI, DA HUMANA SEGUROS, E MARCOS KOBAYASHI, PRESIDENTE DO CVG-SP

RODRIGO SOBRE O PAI, OSMAR BERTACINI: 
"DEVE ESTAR ORGULHOSO"

Rodrigo Bertacini, filho do saudoso Osmar Bertacini, recebeu 

o título, ao lado de Amélia Cerqueira, fiel colaboradora

N o v a  A s s o c i a d a
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O CVG-SP conquistou mais uma res-
seguradora para o seu quadro de 
beneméritas. A Swiss Re Brasil 

Resseguros, empresa do Grupo Swiss Re, 
líder global em resseguros, com 159 anos 
de existência, se associou ao CVG-SP em 
novembro do ano passado e foi apresen-
tada oficialmente como benemérita em 
maio, durante almoço. 

O título de associada foi entregue por 
Marcos Kobayashi, presidente do CVG-SP, 
para Marcos Salum, Senior Client Manager 
/ Market Underwriter da Swis Re, que re-
presentou, na ocasião, Fred Knapp, Head 
Reinsurance Brasil & Southern Cone. 

Em breve pronunciamento, Salum apre-
sentou a Swiss Re como uma ressegura-
dora global, de origem suíça, que atua em 
todas as linhas de negócios e mantém uma 
área exclusiva de vida e saúde. No Brasil, 
a empresa chegou em 1924. Seu primeiro 
contrato foi celebrado com uma segurado-
ra na área de seguro de vida, um negócio 
até então pioneiro. 

Com o fim do monopólio, a ressegura-
dora retornou ao país e, em 2008, obteve 
autorização oficial para atuar como resse-

Swiss Re celebra 
parceria com o CVG-SP

guradora. “Iniciamos como resseguradora 
admitida e há dez anos somos ressegurado-
ra local”, disse.

Salum ressaltou os propósitos seme-
lhantes entre a resseguradora e a entidade. 
“A missão da Swiss Re é tornar o mundo 
mais resiliente. Consideramos que a par-
ceria com o CVG-SP promoverá a troca 
de ideias e o debate sobre novos produtos, 
contribuindo para torná-los mais inclusi-
vos e adaptados à realidade das pessoas”, 
disse. 

O executivo também fez questão de re-
gistrar sua relação com a entidade. “Sou 
ex-aluno do CVG-SP, já participei de vários 
almoços e estou muito feliz por estar aqui”, 
acrescentou.

Mundo resiliente

Em entrevista ao site do CVG-SP, Fred Knapp, Head Reinsurance Brazil & Southern 
Cone, afirmou que a Swiss Re atua no Brasil com o mesmo propósito do Grupo Swiss Re, 
que é o de tornar o mundo mais resiliente. “Antecipamos e gerenciamos riscos - desde as 
mudanças climáticas até os desafios que surgem junto com uma população no processo 
de envelhecimento - sempre com o objetivo de permitir à sociedade prosperar e progredir 
criando novas oportunidades e soluções para nossos clientes”, diz.

No propósito de ajudar as sociedades a serem mais fortes diante dos desafios, a resse-
guradora adotou medidas para mitigar as mudanças climáticas, estabelecendo a redução 
das emissões de CO² de seu 
portfólio e o compromisso com 
as emissões líquidas-zero até 
2030. “Como proprietários de 
ativos, podemos desempenhar 
um papel significativo, por-
tanto, estamos avançando em 
todas as áreas de nossos negó-
cios para acelerar a transição 
para um desempenho mais 
sustentável”, diz.

MARCOS SALUM E MARCOS KOBAYASHI

FRED KNAPP, HEAD REINSURANCE BRASIL & 
SOUTHERN CONE

Empresa do Grupo Swiss Re, líder global em resseguros, foi 
apresentada como associada benemérita.

N o v a  A s s o c i a d a
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A ssociada ao CVG-SP desde fe-
vereiro de 2020, a Seguros 
Unimed recebeu o seu título 

de benemérita no almoço realizado 
em maio, no Terraço Itália. No even-
to, a seguradora foi representada por 
Wilson Leal, diretor de Marketing, Co-
mercial e Produtos, acompanhado de 
Jacqueline Martins, coordenadora de 
Estratégia Comercial e Relacionamen-
to de Vida. Completando o time, o Head 
de Vida da Seguros Unimed, Tiago Mo-
raes, que ocupa o cargo de diretor de 
Relações com Mercado no CVG-SP.

O título de associada benemérita foi 
entregue para Wilson Leal pelo presi-
dente do CVG-SP, Marcos Kobayashi. 

Seguros Unimed: 
parceria em momento 
propício

Segundo Leal, a Seguros Unimed está 
se reestruturando para atender cada 
vez melhor os seus associados e os 
corretores de seguros. Ele destacou a 
força da empresa, principalmente, no 
seguro saúde, e a operação em outros 
ramos. “A Seguros Unimed também 
atua em odonto e previdência e tem 
4,3 milhões segurados no ramo vida, 
registrou R$ 700 milhões de prêmios 
neste ano e, ainda, opera produtos RC 
e empresarial”, disse.

Atenta à expansão do seguro de 
vida no país, a seguradora adotou 
como estratégia a proximidade com 
os corretores de seguros e também 

com o CVG-SP, cujo foco é o seguro 
de pessoas. “Com muito orgulho es-
tou aqui, apoiando essa entidade que 
coloca o seguro de vida como funda-
mental para a sociedade”, disse Leal. 
“O momento é propício para começar 
uma grande parceria com o CVG-SP”, 
acrescentou.

Mais sobre a empresa

A Seguros Unimed é o grupo segu-
rador e braço financeiro do sistema 
de cooperativas médicas Unimed, pre-
sente em 84% do território nacional. 
Com uma trajetória de 31 anos no mer-
cado, a companhia atende a 6 milhões 
de segurados nos segmentos de saúde, 
odontologia, vida, previdência (aber-
ta e fechada) e nos ramos elementares 
(com seguros patrimoniais e de res-
ponsabilidade civil médica). 

Desde 2019, atua também na gestão 
de recursos financeiros para o siste-
ma cooperativo, com a criação da In-
vestCoop Asset Management. O grupo 
conta com mais de 1,4 mil colaborado-
res na matriz e Central de Relaciona-
mento, além de outros 22 escritórios 
regionais pelo país. 

JACQUELINE MARTINS, COORDENADORA DE ESTRATÉGIA COMERCIAL E RELACIONAMENTO DE 
VIDA, WILSON LEAL, DIRETOR DE MARKETING, MARCOS KOBAYASHI, PRESIDENTE DO CVG-SP, E 
TIAGO MORAES, HEAD DE VIDA E DIRETOR DE RELAÇÕES COM MERCADO DO CVG-SP

WILSON LEAL: SEGUROS UNIMED ESTÁ SE 
REESTRUTURANDO

Em nova fase, seguradora quer maior aproximação 
com o corretor de seguros e também colaborar com 
o engajamento ao seguro de vida.

N o v a  A s s o c i a d a
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Um momento especial do almoço 
promovido pelo CVG-SP, em agos-
to, foi a apresentação da Delphos 

como sócia-parceira. A empresa, que foi 
associada entre 2016 e 2018, ficou afasta-
da pouco mais de dois anos, retornando 
ao quadro associativo, em abril. Durante 
o almoço, o vice-presidente do CVG-SP, 
Marcio Batistuti, recebeu a presidente da 
Delphos, Elisabete Prado, e o diretor de 
TI, Nei Ogawa.

Batistuti explicou, na ocasião, que a 
Delphos não receberia uma nova placa de 
associada, porque se tratava de retorno. 
Ele destacou, ainda, que a placa original, 
entregue em 2016 pelo então presidente 
Dilmo B. Moreira, era rara porque con-
tinha também a assinatura do saudoso 
ex-presidente do CVG-SP, Osmar Bertaci-
ni.

“É uma honra voltar”, disse Elisabete. 
Na sua visão, a empresa nunca esteve dis-
tante. “Nossa ausência coincidiu em parte 
com o período de isolamento social du-
rante a pandemia, porque todos adotamos 
um estilo diferente de vida, em home of-
fice. Mas, tão logo retomamos a atividade 
presencial, voltamos ao CVG-SP, do qual 
nunca nos distanciamos. Tenho muito ca-
rinho por todos vocês e agradeço a recep-
ção”, disse. 

Delphos retorna ao 
quadro associativo

A executiva aproveitou o ensejo para 
informar sobre o perfil da Delphos, em-
presa com 55 anos de existência e focada 
na prestação de serviços ao mercado segu-
rador, e ressaltou a sua importância para 
o setor. “Na pandemia, a Delphos teve o 
privilégio de socorrer algumas segurado-
ras da área de vida por conta do exceden-
te de sinistralidade. Algumas, mais que 
dobraram a sinistralidade e não estavam 
preparadas para lidar com esse volume”, 
disse.

Segundo Elisabete, a Delphos cuidou 
do transbordo de sinistralidade que as se-
guradoras não conseguiram dar vazão. “A 
Delphos teve um papel importante nesses 
dois anos, atuando para que as segurado-
ras pudessem cumprir seus prazos”, disse, 
acrescentando que essa demanda obrigou 
a empresa a investir no desenvolvimento 
tecnológico. “Desenvolvemos ferramentas para que 

a situação não transcendesse ao consu-
midor, ajudando as seguradoras a darem 
celeridade aos seus processos”, disse. “As 
seguradoras que tiverem dificuldade, 
a Delphos pode ajudar. Fica o recado”, 
complementou.

Trajetória

Fundada em 1967 pelos atuários Jayme 
da Silva Menezes e José Américo Peón 
de Sá e pelo corretor de seguros Fernan-
do Newlands, a Delphos completou em 
maio, 55 anos de existência. Durante 
a sua trajetória, a empresa consolidou 
atuação nos serviços de BPO (Business 
Process Outsourcing, que pode ser tradu-
zido como Terceirização de Processos de  
Negócios). MARCIO BATISTUTI, ELISABETE PRADO, NEI OGAWA E GUSTAVO TOLEDO

PLACA ORIGINAL FOI ENTREGUE PARA A 
DELPHOS EM 2016, PELO ENTÃO PRESIDENTE 
DO CVG-SP, DILMO B. MOREIRA

Empresa com 55 anos de existência e focada na prestação de 

serviços ao mercado segurador voltou ao CVG-SP em abril.
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Uma visão tecnológica da 
subscrição de riscos

Webinar com 

a Samplemed 

apresentou os 

avanços com o uso de 

tecnologias e ciências 

de dados, o futuro 

e as tendências da 

subscrição de riscos 

pessoais.

A subscrição de riscos evoluiu e já 
pode ser realizada de forma to-
talmente digital. Como funciona 

esse processo, os próximos passos e a ex-
periência internacional, foram questões 
abordadas por dirigentes da Samplemed 
no webinar promovido pelo CVG-SP, no 
dia 31 de agosto, transmitido ao vivo pelo 
YouTube.

Sob a mediação do presidente do CVG-
-SP, Marcos Kobayashi, participaram do 
evento o CEO da Samplemed e também 
ex-presidente do CVG-SP, Silas Kasaha-
ya, o CTO Abert Costa e o diretor Comer-
cial Mário Jorge Pereira. A Samplemed, 
de acordo com Kasahaya, tem 30 anos 
de experiência no setor, opera em cin-
co países e está expandindo no mercado 
internacional com a oferta de platafor-
mas de tecnologia para a subscrição de 
riscos. 

Um estudo da Accenture, nos Estados 
Unidos, citado por Kasahaya, mostra 
que os underwriters estão subscrevendo 

SILAS KASAHAYA: TECNOLOGIA AJUDA 
SUBSCRITOR A MANTER O FOCO
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menos, porque perdem 70% tempo com 
outras tarefas. Segundo ele, a tecnologia 
permite ao subscritor usar seu tempo 
para desenvolver estudos de resultado 
da carteira e de sinistralidade e acompa-
nhar as melhores práticas de mercado. 

O futuro da subscrição

Tornar a jornada do cliente cada vez 
mais simples, intuitiva e transparente é 
também uma preocupação do mercado 
de seguros. “Se a experiência for a me-
lhor possível, poderá garantir um dife-
rencial competitivo à empresa, além de 
apoiar a construção de novos produtos”, 
disse Mário Jorge.

O diretor da Samplemed trouxe ao 
evento um estudo da McKinsey que pro-
jeta o futuro da subscrição de riscos, co-
meçando pela subscrição automatizada. 
Mario Jorge explicou que a fase 2 se ca-
racteriza pelo maior uso de inteligência 
de dados e redução do processo manual, 
resultando em maior agilidade. 

A fase 3 é a da microssegmentação e 
personalização e a fase 4 a da subscrição 
contínua, que requer um mercado mais 
maduro. “A intenção é sugerir medidas 
preventivas que possam influenciar na me-
lhoria da saúde dos proponentes”, disse.

Mário Jorge apresentou, ainda, quatro 
passos para modernizar a subscrição, 
começando pelo pensamento sistêmico. 
“Toda a análise deve ser ágil, por meio de 
dashboard e estatísticas”, disse. 

O passo dois é destruir os silos organi-
zacionais, ou seja, todas as áreas devem 

estar alinhadas. Em seguida, vem o com-
prometimento dos executivos e, depois, a 
aceleração do ritmo, com entregas cons-
tantes e programadas, em vez de iniciati-
vas de longo prazo.

Uma subscrição para cada risco

Dividindo os riscos entre baixos, mé-
dios e altos, Mário Jorge indicou o tipo 
de subscrição correta. Para os riscos bai-
xos ele sugeriu o modelo preditivo, que 
caracteriza os indivíduos de acordo com 
o perfil de risco. Para os médios, a análi-
se automatizada e o aprofundamento do 
perfil de risco com o uso de questionários 
dinâmicos e até entrevistas remotas. 

Já para os riscos altos, com capitais 
mais elevados, recomendou análises es-
pecificas, inclusive com o uso de exames 
laboratoriais. “Temos um ecossistema 
completo de soluções, que garante mais 
segurança e a análise mais profissional 
dos riscos. Viabiliza para que mais pes-
soas façam o seguro”, disse.

Na visão de Mario Jorge, a integração en-
tre tecnologia, dados e segurança, em um 
mesmo ambiente, facilita a gestão de ris-
cos e acompanhamento das carteiras, per-
mitindo ajustes e correções com rapidez.  

Cases internacionais

O CTO Albert Costa, que reside nos Es-
tados Unidos, trouxe de lá exemplos de 
seguradoras novas, que cresceram rapida-
mente após o uso de subscrição automati-
zada. Duas delas, a Haven Life e a Ethos 

realizam aceitação 100% digital, sem ne-
cessidade de exame médico, exceto para 
seguros acima de US$ 1 milhão. 

A Ethos aceita idade de até 75 anos e ca-
pital de até US$ 10 milhões. Já na Haven 
Life o limite de idade é 64 anos e o capital 
de US$ 3 milhões. “Ambas as seguradoras 
oferecem uma boa experiência para o usu-
ário, que não precisa falar com ninguém, 
pois todo o processo é online”, disse. 

Outra empresa, a Ladder, atua com 
foco na recomendação de produtos, a par-
tir de uma série de perguntas. Com o uso 
de algoritmos, sugerem produtos diferen-
ciados. 

Para o executivo, os exemplos mostram 
a tendência de automatização dos proces-
sos no mercado americano, cada vez mais 
com o uso de modelos matemáticos e pre-
ditivos para a rápida tomada de decisão. 
“A mensagem que fica é que as segurado-
ras devem atentar para os novos entrantes 
do mercado”, disse. 

Questionado pelo presidente do CVG-SP 
sobre a melhor estratégia das seguradoras 
americanas, Albert Costa respondeu que 
é a inovação na experiência do usuário e 
o uso da ciência de dados. “A grande revo-
lução é o uso de algoritmos matemáticos, 
inteligência artificial e machine learning”, 
disse. 

No encerramento, Marcos Kobayashi 
observou que o tema abordado interessa 
a diversos profissionais e não apenas aos 
subscritores. “Por isso, vamos trazer mais 
informações nas nossas redes sociais, 
porque um dos pilares do CVG-SP é a ge-
ração de conteúdo”, disse.

ALBERT COSTA: CIÊNCIAS DE DADOS DEVE SER 
UMA DAS ESTRATÉGIAS DAS SEGURADORAS

MÁRIO JORGE: TECNOLOGIA SERVE PARA 
MELHORAR A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

MARCOS KOBAYASHI: GERAÇÃO DE CONTEÚDO É 
UM DOS PILARES DO CVG-SP
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Caminho livre para a expansão 
do seguro de pessoas

Na análise de três lideranças do mercado, o ramo tem muito 
potencial para crescer e ampliar a sua penetração. Por isso,  

o momento é de aumentar a oferta.

N o retorno aos tradicionais almoços presenciais no 
Terraço Itália, o CVG-SP contou com a participação 

de lideranças do setor de seguros, que se encarregaram de 
fornecer um panorama atual do seguro de pessoas no pós-
-pandemia. Boris Ber, presidente do Sincor-SP, Alexandre 
Camillo, superintendente da Susep, e Edson Franco, presi-
dente da FenaPrevi, analisaram as perspectivas do ramo, 
sob pontos de vista diferentes, e concluíram que o caminho 

está aberto para o crescimento.

Caminho livre para a expansão 
do seguro de pessoas
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“Seguro de Vida: Impactos da 
pandemia e necessidade de 
proteção” foi o tema da pales-

tra do presidente da Federação Nacional 
de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), 
Edson Franco, no almoço do CVG-SP, rea-
lizado no dia 9 de agosto, no Terraço Itália. 
Franco e a diretora Executiva da FenaPrevi 
Beatriz Piñeiro Herranz foram recebidos no 
evento pelos vice-presidentes do CVG-SP, 
Marcio Batistuti e Gustavo Toledo, que re-
presentaram, na ocasião, o presidente Mar-
cos Kobayashi, ausente por recomendação 
médica.

Franco destacou o potencial do seguro 
vida e dos demais ramos de seguros de pes-
soas, que desde 2017 registram crescimento 
contínuo de 10% ao ano na arrecadação de 
prêmios, somando R$ 51 bilhões, apenas 
em 2021. Já a previdência privada também 
cresceu 5% na captação bruta, alcançando 

R$ 138 bilhões em 2021. 
Ele observou que a pan-

demia fez aumentar a pro-
cura pelos seguros de pes-
soas. O mais importante, 
no entanto, foi o volume 
de recursos que o merca-
do de seguros devolveu à 
sociedade, que apenas no 
ano passado atingiu R$ 17,6 
bilhões, dos quais R$ 5 bi-
lhões para sinistros causa-
dos por covid. Entre abril 
de 2020 e junho de 2022, o 
setor pagou R$ 6,8 bilhões em sinistros de 
morte por covid, beneficiando 183 mil fa-
mílias.

Para o dirigente, a decisão da maioria 
das seguradoras de indenizar sinistros por 
covid foi uma demonstração de coragem. 
“Uma decisão correta do ponto de vista 
ético e moral, que preservou a imagem do 
setor”, disse. Já a previdência privada, que 
experimentou alta de resgastes no ano pas-
sado, também deu a sua contribuição. “O 
fato é que a liquidez da previdência serviu 

para socorrer as pessoas no momento de de-
semprego, de necessidade”, disse.

Potencial

Apesar de o Brasil ocupar o 13º lugar no 
ranking da economia mundial, o seguro de 
pessoas está na distante 37ª posição de par-
ticipação de prêmios no PIB, atrás de países 
como Chile, Bolívia e Uruguai. Para Franco, 
esse descompasso demonstra que o ramo 
tem muito potencial de crescimento. “Sei 
que depende de maior renda e de conscien-
tização das pessoas, mas o potencial existe 
e algumas coisas estão ao nosso alcance”, 
disse.

Franco apresentou dados de uma pesqui-
sa encomendada pela FenaPrevi ao Datafo-
lha, em 2021, que demonstram o impacto 
da covid no comportamento das pessoas, 
revelando, inclusive a preocupação com a 
proteção familiar. A pesquisa apontou que 
durante a pandemia 17% dos entrevistados 
fizeram algum tipo de seguro (6% de vida 
e 8% de saúde). “Com a pandemia, a morte 
deixou de ser um tabu. Está mudando a per-
cepção das pessoas em relação à necessida-
de de proteção da renda. É uma oportunida-
de que não podemos perder”, disse.

Seguro de pessoas tem 
muito espaço para crescer
Presidente da FenaPrevi acredita que crescimento 
contínuo do ramo e a maior demanda na pandemia 
mostram que existe potencial.

FRANCO: MUDOU A PERCEPÇÃO DAS PESSOAS EM 
RELAÇÃO A RISCOS

ELISABETE PRADO, PRESIDENTE DA DELPHOS, MARCIO BATISTUTI, VICE-PRESIDENTE DO CVG-SP, EDSON FRANCO, PRESIDENTE DA 

FENAPREVI, E GUSTAVO TOLEDO, VICE-PRESIDENTE DO CVG-SP

SALÃO DO ALMOÇO
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O CVG-SP contou com a participação 
do superintendente da Susep, Ale-
xandre Camillo, no almoço de 22 

de junho, no Terraço Itália. Ele apresentou 
dados de desempenho do setor de seguros, 
as principais ações de sua gestão e os pró-
ximos passos. Dentre as autoridades do 
mercado que prestigiaram o evento estava 
o presidente da FenaPrevi, Edson Franco, e 
o presidente do Sincor-SP, Boris Ber.

Camillo destacou a pujança do setor, 
que cresceu 16,6% no primeiro quadrimes-
tre em comparação com o ano passado. O 
seguro de vida cresceu 17% nesse perío-
do, 16,9% em 2021 e 14% em 2020. “O bom 
desempenho do seguro de vida é efeito da 
pandemia, que mudou a matriz de risco”, 
disse. O superintendente elogiou a atitude 
solidária do mercado segurador, que deci-
diu indenizar sinistros provocados pela co-
vid, mas observou que apenas uma peque-

na parcela da população 
foi beneficiada. 

“Existe um gap entre o 
número de pessoas vitima-
das pela covid e o número 
das que foram prontamen-
te atendidas pelo seguro. 
Isso mostra que temos um 
longo caminho a percor-
rer”, disse. Para ele, o mer-
cado deve se preocupar 
em entender por que qua-
se 90% das famílias das 
vítimas fatais da covid não 
tiveram acesso ao seguro. O vice-presiden-
te do CVG-SP, Marcio Batistuti, questionou 
se o mercado não estaria falhando ao não 
divulgar melhor o volume de indenizações 
por covid, que atingiu R$ 6,5 bilhões no 
ano passado.

Camillo lembrou que a questão é delica-
da e que a divulgação poderia soar como 
“a exploração de um momento difícil”. Ele 
avalia que é preciso traduzir a conscienti-
zação em entendimento com a sociedade. 
O presidente da FenaPrevi ponderou que a 

divulgação do montante de indenizações 
por covid corre o risco de ser mal interpre-
tada. “No momento de dor das famílias, a 
nossa manifestação pode ser vista como a 
exploração do luto com o objetivo de ven-
der produtos”, disse Edson Franco.

Desafios da Susep

Durante o evento, o superintendente 
elencou algumas ações consolidadas da 
Susep e outras que estão em curso, como a 
interoperabilidade entre o Open Insuran-
ce e o Open Banking. Ele aproveitou para 
esclarecer que não tem poder e intenção de 
impedir esse processo. “Não há como, até 
porque é um anseio da sociedade”, disse, 
acrescentando que a Susep está trabalhan-
do intensamente para viabilizar o Open 
Insurance.

Um dos próximos passos da autarquia, 
segundo o superintendente, é aprovar as 
novas regras de sustentabilidade do setor, 
que, a seu ver, trarão enormes oportuni-
dades, e estimular o microsseguro para 
suprir o gap de proteção da sociedade. Ele 
alertou os corretores de seguros sobre a ne-
cessidade de se adaptarem às novas tecno-
logias e tendências.

É preciso ampliar o acesso 
ao seguro
Titular da Susep elogiou o mercado segurador pela 
sensibilidade de indenizar sinistros de covid, mas 
reconheceu que poucos foram beneficiados. 

CAMILLO: COVID EXPÔS GAP DE PROTEÇÃO  
NO SEGURO

RODRIGO BERTACINI, PRESIDENTE DA HUMANA SEGUROS, MARCOS KOBAYASHI, PRESIDENTE DO CVG-SP, ALEXANDRE CAMILLO, 
SUPERINTENDENTE DA SUSEP, E EDSON FRANCO, PRESIDENTE DA FENAPREVI

SUPERINTENDENTE APRESENTOU AS AÇÕES DA SUSEP

C a p a
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O CVG-SP abriu a agenda do ano re-
cebendo o presidente do Sincor-
-SP, Boris Ber, como convidado 

especial do almoço, no dia 18 de maio, no 
Terraço Itália. Na ocasião, ele falou sobre 
as “Perspectivas para os Seguros de Pes-
soas e a importância do corretor na cons-
cientização da sociedade”. Na sua visão, 
o momento atual é propício por causa de 
uma conjunção de astros que convergem 
para a mesma direção. “Temos o diálogo 
com todas as entidades, incluindo a Su-
sep, e a energia perfeita entre corretores 
e seguradores”, disse.

Boris Ber observou, ainda, que o pe-
ríodo da pandemia tornou a população 
mais receptiva ao seguro de pessoas, so-
bretudo vida e saúde. Para ajudar, o por-
tfólio de vida está mais sofisticado. “São 
produtos nobres que podem amparar 
o segurado, de acordo com as suas ne-

cessidades”, disse. Outro 
ponto a favor foi a deci-
são da maioria das segu-
radoras de indenizar si-
nistros de covid, apesar 
de a pandemia ser um 
risco excluído das apó-
lices. “Isso contribuiu 
para a credibilidade do 
corretor, do produto e 
das seguradoras”, disse. 

Para ele, essas condi-
ções favorecem a venda 
do seguro de vida, ainda 
que alguns corretores não tenham se 
dado conta disso. “O corretor não sabe o 
tesouro que tem em casa, a sua carteira”, 
disse. As informações do perfil do segu-
rado que o corretor detém são o ponto de 
partida para a oferta do seguro de vida. 
No entanto, reconhece que essa aborda-
gem ainda é um tabu para o corretor. 
“Ledo engano, basta estudar um pouco”, 
disse. Segundo ele, não faltam oportu-
nidades para a especialização no ramo, 
oferecidas inclusive por seguradoras. “O 

corretor tem as ferramentas para fazer 
um trabalho bem feito”, disse. 

Homenagens

O presidente do CVG-SP, Marcos Ko-
bayashi, e o ex-presidente Silas Kasahaya, 
atual presidente do Conselho, homenage-
aram o presidente do Sincor-SP com o tí-
tulo de sócio honorário. “Por tudo o que 
você representa e contribui com o mer-
cado de seguro de pessoas, nosso agrade-
cimento”, disse Kobayashi. “Agradeço o 
título e aproveito a oportunidade para re-
forçar o desejo de que as entidades este-
jam muito próximas. Só vamos construir 
propostas e cenários melhores se estiver-
mos unidos”, disse Boris Ber.

No encerramento, Kobayashi ratifi-
cou o compromisso do CVG-SP, os seus 
pilares de atuação, que são comparti-
lhamento de informações e geração de 
conteúdo, formação e capacitação téc-
nica, além dos tradicionais eventos de 
relacionamento. “Continuaremos traba-
lhando forte com a convicção de que o 
crescimento do mercado levará cada vez 
mais proteção pessoal e financeira para 
as famílias”, disse.

Momento favorável para 
vender seguro de vida
Produtos sofisticados, receptividade da população e o 
conhecimento do cliente são oportunidades, segundo 
Boris Ber.

BORIS BER: CARTEIRA DO CORRETOR É UM 
TESOURO, MAS ALGUNS NÃO SABEM

SILAS KASAHAYA, PRESIDENTE DO CONSELHO DO CVG-SP, E MARCOS KOBAYASHI, PRESIDENTE DO CVG-SP, ENTREGAM TÍTULO DE 
SÓCIO HONORÁRIO PARA BORIS BER

SALÃO DO ALMOÇO

C a p a
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CVG-SP marca presença no  
X Fórum FenaPrevi
Evento abordou o papel do setor na pandemia e os desafios futuros.

O presidente do CVG-SP, Marcos 
Kobayashi, esteve presente na 
décima edição do Fórum Nacio-

nal de Seguro de Vida e Previdência Pri-
vada, realizado no dia 1º de setembro, no 
Hotel Renaissance, em São Paulo (SP). 
O CVG-SP também foi representado, na 
ocasião, pelo vice-presidente Marcio Ba-
tistuti, pela diretora de Seguros Asenate 
Souza e pelo presidente do Conselho Con-
sultivo Silas Kasahaya. 

Com o mote “Debater o presente. Pen-
sar no futuro.”, o evento abordou o papel 
do setor na pandemia e os desafios para 
os próximos anos. “Mais uma vez, a Fe-
naPrevi traz ao mercado temas para um 
amplo debate e reflexões, contribuindo 
para o desenvolvimento do setor”, disse o 
presidente Kobayashi.

Na abertura do fórum, o tema “A evolu-
ção do mercado de vida e previdência” foi 
debatido por Luiz Carlos Trabuco Cappi, 
presidente do Conselho de Administra-
ção do Banco Bradesco, Osvaldo do Nas-
cimento, membro do Conselho Curador 
da Fundação Itaú Unibanco de Educação 
e Cultura, e Nilton Molina, presidente do 

Conselho da seguradora 
MAG. 

Trabuco fez uma re-
trospectiva do desenvol-
vimento do setor desde a 
década de 90, passando 
por planos econômicos e o 
crescimento da previdên-
cia privada após a criação 
do FGB (Fundo Garantidor 
de Benefícios), que, a seu 
ver, foi a gênese do PGBL 
e VBGL. 

Ele reconheceu que o 
país tem perdido oportunidades ao ade-
rir com atraso a algumas modernidades, 
caso, por exemplo, dos planos de vida 
completa capitalizados. Trabuco ressaltou 
a função social do seguro de vida, que po-
deria atender a população de baixa renda 
se houvesse ações para a democratização 
de acesso aos produtos de seguros. 

No primeiro painel do evento, a pro-
fessora do IM/UFRJ e pesquisadora do 
Labma/UFRJ, Thais Fonseca, doutora em 
Estatística, apresentou dados de um es-
tudo, fomentado pela FenaPrevi, sobre a 
previsão de mortalidade por covid. Para 
entender como a covid poderia se de-
senvolver, ela cruzou os dados de óbitos 
e internações do Brasil com o de outros 
países, como Estados Unidos e Canadá, 
comprovando a eficácia da vacina.

A partir de um modelo estatístico, 
Thais Fonseca expôs cálculos do risco de 
acordo com o número de doses da vacina. 
“Com 10% a mais de pessoas vacinadas, 
se reduz em 30% o risco”, disse. A tercei-
ra fase do estudo se dedicou a prever no-
vas ondas de covid e a traçar cenários.

Mauro Veras, médico consultor da Mu-
nich RE, destacou os desafios trazidos 

pela covid ao mercado de seguros, come-
çando pelo trabalho em home office. As 
vendas de seguro de vida aumentaram, 
mas, posteriormente, os sinistros tam-
bém. “Tivemos de fazer uma recalibra-
gem nas taxas de seguro de vida”, disse. 

O fórum tratou, ainda, da evolução do 
mercado de vida e previdência, que pa-
gou cerca de R$ 7 bilhões por sinistros de 
covid para mais de 180 mil famílias. “As 
empresas honraram o propósito do setor, 
que é proteger vidas”, disse Edson Fran-
co, presidente da FenaPrevi.

NILTON MOLINA, OSVALDO NASCIMENTO, LUIZ CARLOS TRABUCO CAPPI E EDSON FRANCO

AUDITÓRIO DO EVENTO
SILAS KASAHAYA, MARCIO BATISTUTI E MARCOS KOBAYASHI
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APRESENTAÇÃO DE TARANTELLO FOI MEDIADA PELO PROF. LUCCAS

FECAP e CVG-SP debatem 
proteção financeira
Na live, Ricardo Tarantello analisou como o seguro e a previdência 
podem proteger a sociedade, garantindo independência financeira.

Na sua quinta participação no 
evento online Conexões Empre-
sariais, promovido pela FECAP, 

o CVG-SP debateu o tema “Proteção Fi-
nanceira e o reflexo na Sociedade”, dia 31 
de agosto. Sob a mediação do professor 
Olívio Luccas, especialista em seguros 
e previdência, Ricardo Tarantello, sócio 
na Univalores Corretora e Assessoria de 
Seguros, sócia-parceira do CVG-SP, falou 
sobre a importância do seguro para a in-
dependência financeira das pessoas.

Na abertura do evento, Edson Barbe-
ro, coordenador do Centro de Empreen-
dedorismo da FECAP, instituição de en-
sino parceira do CVG-SP, informou que 
a finalidade do Conexões Empresariais 
é levar conhecimento de ponta da uni-
versidade e do mundo profissional para 
empresas e a comunidade, de forma gra-
tuita.

Tarantello iniciou a apresentação com 
elogios à decisão das seguradoras de in-
denizarem os sinistros de covid, apesar 
de a pandemia ser um risco excluído das 
apólices. “Isso nos enche de orgulho e 
nos dá credibilidade para ir para a rua 
confiantes e mais seguros”, disse.

Na sua visão, cabe ao corretor de se-
guros orientar seus clientes a planeja-
rem os investimentos. O primeiro passo 
é guardar dinheiro para finalidades es-
pecíficas, para sonhos, para emergên-
cias e para o futuro. “O objetivo é a inde-
pendência financeira ou, como gosto de 
chamar, a dignidade”, disse.

A seu ver, o seguro de vida evoluiu e já 
não existem mais barreiras para a con-
tratação. “Antigamente, existia o pen-

samento egoísta de não deixar dinheiro 
para os outros. Mas, hoje, não falamos 
apenas de seguro de vida, mas também 
de invalidez, incapacidade temporária, 
doenças graves, cirurgias”, disse. 

Pior que ficar inválido, na sua opi-
nião, é ficar inválido e sem dinheiro. 
Igualmente preocupante, é envelhecer 
e depender financeiramente dos outros. 
Além de um seguro de vida e invalidez, 
também é importante, segundo ele, pou-
par. “Mas com disciplina. Não é para 
gastar, é para o futuro”, disse.

 Papel do corretor

Tarantello tem observado que a per-

manência dos recursos na poupança 
dura em média 11 anos e os da previ-
dência 7 anos. “Tem algo errado, porque 
a previdência deveria ser a reserva de 
longo prazo e a poupança a de emergên-
cia”, disse. Nesse sentido, considera que 
o corretor tem papel importante na cons-
cientização das pessoas. 

No encerramento da live, o prof.  
Olívio Luccas observou que muitas pes-
soas pensam que o seguro é caro porque 
comparam com o de automóvel. Em uma 
rápida conta, ele calculou que uma mu-
lher de 30 anos pagaria cerca de R$ 25 
por mês por um seguro de R$ 500 mil. 
“Será que não falta aos corretores con-
versarem mais com as pessoas? ”. 



18 R E V I S T A  C V G

D e s t a q u e

Entidades de seguro de pessoas 
discutem seu papel
CVG-SP, CVG-RS, CSP-MG e ISB Brasil analisam impactos da 

transformação digital e da pandemia no comportamento do consumidor.

Dia 18 de agosto, a Maratona da Ino-
vação em Seguros, promovida Jor-
nal do Seguro (JRS.digital) no State 

Innovation Center, em São Paulo, com a 
participação de 300 pessoas e a audiência 
de outras 1,5 mil pela internet, reuniu al-
gumas das entidades de seguro de pessoas. 
Sob a mediação do jornalista William An-
thony, o tema em debate foi “O novo merca-
do de seguros”.

O painel contou com a participação de 
Marcos Kobayashi, presidente do Clube 
Vida em Grupo São Paulo (CVG-SP), An-
dréia Araújo, presidente do Clube de Se-
guros de Vida e Benefícios do Estado do 
Rio Grande do Sul (CVG-RS), João Paulo 
Moreira de Mello, presidente do Clube de 
Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-
-MG) e Joceli Pereira, presidente do Institu-
to Superior de Seguros e Benefícios Brasil  
(ISB Brasil), sediada no Paraná.

A continuidade do trabalho durante 
a pandemia e a oferta de conteúdo rele-
vante foi um tema comentado por todos. 

Andréia Araújo revelou 
que sempre foi desejo do  
CVG-RS expandir sua atu-
ação. “A transformação di-
gital repercutiu na nossa 
entidade a ponto de levar-
mos conteúdo para todo o 
país”, disse. 

Joceli Pereira trouxe em 
primeira mão a pesquisa 
“Insights Brasil”, com foco 
em benefícios, realizada 
pelo ISB Brasil com o RH 
de 500 empresas. Ela afir-
mou que as respostas sobre personaliza-
ção de benefícios causaram inquietude. 
“Percebemos que os corretores precisam 
ter maior intimidade e integração com os 
clientes”, disse. 

Para Kobayashi, a transformação digi-
tal tem facilitado a transmissão de conte-
údo. “Quebrou as fronteiras. No CVG-SP, 
nos deu a capacidade de expandir conhe-
cimentos, compartilhar boas práticas e 

chegar até os profissionais 
que estavam em regiões 
distantes”, disse. 

O presidente do CVG-SP 
também enfatizou o traba-
lho de capacitação profis-
sional, um dos pilares da 
entidade, que se manteve 
ativo durante a pandemia, 
reconhecendo a importân-
cia da parceria com a FE-
CAP. “Desde 2018, temos 
essa forte parceria que nos 
dá capacidade para promo-
ver cursos técnicos”, dis-

se.

O novo consumidor

Para João Paulo Mello, o mercado está 
passando por uma fase de transição en-
tre o digital e o presencial. “No evento 
presencial, que fizemos recentemente, 
tínhamos 30 pessoas presentes e 150 on-
line. Então, o modelo hibrido está preva-
lecendo”, disse. A presidente do CVG-RS 
destacou o aumento de vendas do seguro 
de vida durante a pandemia e, por outro 
lado, o crescimento da sinistralidade. “Foi 
justo, o seguro cumpriu a sua função so-
cial, mas, agora, está colhendo os frutos 
amargos”, disse. 

No encerramento do painel, o presi-
dente do CVG-SP observou que há espaço 
para todos no mercado, em especial para 
os corretores que investirem em capacita-
ção. “Esteja perto do seu cliente, se capa-
cite para fazer um bom trabalho de con-
sultoria, porque muitos ainda vão preferir 
o atendimento personalizado. A máquina 
nunca poderá substituir o atendimento 
personalizado do corretor”, disse.

KOBAYASHI: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL QUEBROU FRONTEIRAS

MARCOS KOBAYASHI, ANDRÉIA ARAÚJO, JOCELI PEREIRA E JOÃO PAULO DE MELLO
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Aos 28 anos, completados no dia 
6 de outubro, a Primo Seguros e So-
luções Financeira, sócia-parceira do 
CVG-SP, também está comemorando a 
sua boa fase. Primo Alexandre Mangia-
lardo, fundador, afirma que o aprendi-
zado durante a pandemia tem sido útil. 
“Novos negócios têm sido uma constan-
te, além de ampliar a carteira com no-
vos segurados, também conquistamos 
mais negócios com os segurados que já 
são nossos clientes”, diz. 

Com sede em Bauru, interior de São 
Paulo, a empresa atua, principalmen-
te, nos ramos de benefícios, riscos de 
engenharia, responsabilidade civil, 
garantia e automóvel, atendendo clien-
tes de várias partes do país. A Primo 
Seguros tem escritório na capital pau-
lista e almeja expandir para outras re-
giões do país. 

Segundo Mangialardo, seu sucessor, 
Marcos A. Mangialardo, atual diretor 
Comercial, está fazendo a diferença na 
empresa. “O Marcos tem modernizado 
os processos e o atendimento às empre-
sas, nas quais, também, a segunda ge-
ração exerce função de direção”, diz.

S ó c i a -
-pa rc e r i a 
do CVG-SP, 
a CBJR Bo-
a v e n t u r a 
S e g u r o s , 
c o r r e t o r a 
de seguros 
p e s s o a i s , 
p a t r i m o -
niais e ad-
ministrado-
ra de benefícios, está comemorando 
20 anos. Para o diretor Executivo Car-
lindo Boaventura Ferreira, a trajetó-
ria da empresa foi “extremamente de-
safiadora, porém, vitoriosa”. 

Com sede na capital paulista e 
atendimento em todo o território na-
cional, a CBJR Boaventura Seguros 
trabalha com um modelo de parceria 
com entidades de classe, grandes as-
sociações e sindicatos. Também tem 
grande atuação no segmento de con-
tas públicas. 

Atendendo as novas demandas do 
pós-pandemia, a CBJR Boaventura Se-
guros melhorou seus processos e pro-
dutos do SAF (Serviço de Assistência 
Funeral). “Identificamos uma quebra 
de tabu, vimos que as pessoas estão 
mais abertas a falar do assunto morte 
e com maior consciência do fato”, diz 
Carlindo Boaventura. 

S ó c i a -
-parceria 
do CVG-SP, 
a Copasul 
Assessor ia 
de Seguros 
c o m p l e -
tou, em se-
tembro, 20 
anos com 
muitos mo-
tivos para 
comemorar. Fundada por Marcos Co-
lantonio e a esposa Fátima, a asses-
soria representa, atualmente, mais 
de 2 mil corretores de seguros, traba-
lha em parceria com 13 seguradoras 
e operadoras de saúde e conta com o 
apoio de uma equipe especializada 
composta por 20 profissionais.

Mais recentemente, a assessoria in-
vestiu em tecnologia para facilitar o 
trabalho dos seus clientes, os correto-
res de seguros. Atualmente, dispõe de 
um serviço de telefonia hospedado na 
nuvem e mantém um canal exclusi-
vo no WhatsApp corporativo. “Nosso 
atendimento é todo digital e humani-
zado”, diz. 

Sobre o futuro da Copasul, seu 
gestor revela que as metas são novos 
investimentos em tecnologia e novas 
parcerias com seguradoras especia-
lizadas em nichos. “O objetivo é pro-
piciar aos corretores um portfólio de 
produtos capaz de atender todas as 
necessidades de seus clientes”, diz.

Digital, mas 
humanizado

Produtos e 
processos 
melhores

Boa fase com 
mais negócios



Entre as dez 
mais rentáveis

Ritmo acelerado 
de expansão

Sempre à frente 
do setor
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F u n d a -
da em 27 
de agosto 
de 1945, a 
Porto Segu-
ro Cia. de 
Seguros Ge-
rais – hoje, 
a p e n a s 
Porto, – se 
mantém à 
frente do se-
tor, com negócios, serviços e produtos 
inovadores. Associada do CVG-SP, a 
empresa é líder nos setores de seguros 
de automóveis e residenciais e atua, 
também, em diversos segmentos de 
seguro para pessoas, incluindo vida, 
previdência, saúde, viagem e outros. 

No primeiro semestre, a Porto atin-
giu o maior crescimento de sua receita 
total em mais de 10 anos, com lucro 
líquido de R$ 131,5 milhões e receita 
total de R$ 6,7 bilhões. Em abril, a em-
presa anunciou a mudança na marca 
da holding e a criação de três verti-
cais de negócios independentes - Porto 
Seguros, Porto Saúde e Porto Seguro 
Bank.

Aos 77 anos, a Porto está atraves-
sando um momento acelerado de cres-
cimento e expansão. “Buscamos ex-
pandir com novas oportunidades de 
negócio no mercado em que atuamos, 
escutando atentamente o público da 
empresa”, diz Rivaldo Leite, vice-presi-
dente Comercial da Porto. 

Com 154 
a n o s ,  a 
M e t L i f e , 
uma das 
p r i n c ip a i s 
e m p r e s a s 
de serviços 
financeiros 
do mundo, 
comemorou 
em agosto 
23 anos de 
atuação no Brasil. A empresa iniciou 
operações no país com a oferta de se-
guros de vida, previdência privada e 
planos odontológicos para empresas e 
pessoas, e, desde então, tem coleciona-
do bons resultados. 

Associada do CVG-SP, a MetLife tem 
sede na capital paulista, conta com 
mais de 600 colaboradores, opera com 
mais de 21 filiais no país e detém mais 
de 5,5 milhões de clientes localmente. 
A empresa tem, ainda, mais de 20 mil 
corretores cadastrados e parceiros co-
merciais. 

De acordo com o presidente da 
MetLife do Brasil, Breno Gomes, desde 
2020 a empresa aumentou a comercia-
lização de produtos e soluções em se-
guro de vida, obtendo crescimento de 
14% no volume de prêmios emitidos. 
“A MetLife está trabalhando para levar 
seus produtos e soluções de forma ime-
diata, simples e digital para cada vez 
mais pessoas”, diz. 

Fundada em 24 de julho de 
1960, a Capemisa Seguradora fez 62 
anos. Benemérita do CVG-SP, a com-
panhia é especialista em vida, pre-
vidência e capitalização. Seu por-
tfólio reúne produtos variados, com 
destaque para os seguros de vida e 
de acidentes pessoais. 

A história de criação da Capemisa 
é um caso raro no mundo corporati-
vo, de uma empresa que surgiu para 
gerar recursos à Capemisa Instituto 
de Ação Social e assim apoiar diver-
sas obras sociais, entre elas: o Lar 
Fabiano de Cristo. O projeto iniciou 
em 1958, é reconhecido internacio-
nalmente pela UNESCO.

A Capemisa Seguradora investe 
em um modelo de negócio em que a 
segmentação é a estratégia. A com-
panhia tem 29 sucursais pelo país e 
mais de 2 milhões de clientes. Está 
entre as dez seguradoras indepen-
dentes mais rentáveis do país.

Em julho, a seguradora lançou a 
campanha de incentivo Sou+Você, 
que há 13 anos premia corretores. O 
programa acumula pontos gerados 
pelos parceiros da Capemisa, que 
são convertidos em dinheiro. 
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A MAPFRE, maior companhia 
multinacional de seguros da Amé-
rica Latina e um dos 15 maiores gru-
pos europeus em volume de prêmios, 
fez 89 anos. Benemérita do CVG-SP, a 
seguradora espanhola está presente no 
Brasil desde 1992. No país, a MAPFRE 
é especialista em prestação de serviços 
nos mercados segurador, financeiro, 
de saúde e assistência. 

A MAPFRE conta com mais de 4 mil 
colaboradores e um portfólio comple-
to, com negócios que vão de seguros, 
assistência, previdência e saúde até 
investimentos, capitalização e con-
sórcios, além de uma rede de 19 mil 
corretores. No negócio de Previdência 
e Vida Resgatável conta com R$ 2,8 bi-
lhões de ativos administrados. 

Por meio da MAPFRE Investimen-
tos, administra mais de R$ 10 bilhões 
em recursos em fundos. A MAPFRE 
Assistência atua com mais de 18 mi-
lhões de consumidores no Brasil e re-
gistra cerca de 290 mil atendimentos 
por ano.

E m  j u -
l h o ,  a 
Tokio Ma-
r ine com-
p l e t o u  6 3 
a n o s  d e 
atuação no 
B r a s i l .  A 
compa nhia 
r e g i s t r o u , 
no primeiro 
quadrimes-
tre de 2022, crescimento de 39,7%, al-
cançando um volume de Prêmios Emi-
tidos de R$ 3,2 bi (no mesmo período, 
o mercado de seguros registrou alta de 
12,3%).

Nos últimos 12 meses de produção, a 
Tokio Marine cresceu 24,8% e registrou 
R$ 8,7 bilhões em volume de negócios. 
Para o diretor Executivo de Estratégia 
Corporativa, Masaaki Itakura, a com-
panhia segue sua estratégia de cresci-
mento orgânico, com o compromisso de 
ofertar produtos e serviços de excelên-
cia. 

Dentre as principais ações da Tokio 
Marine neste ano, está a declaração 
pessoal de saúde eletrônica para o Vida 
Individual com envio pelo WhatsApp. 
“Temos muito orgulho da jornada que 
iniciamos há mais de seis décadas no 
Brasil e das metas que traçamos tanto 
do ponto de vista de negócios quanto 
para o clima organizacional”, diz. 

A  nova 
b e n e m é -
r i t a  d o 
C VG - S P,  a 
S w i s s  R e 
f e z ,  em 
junho, dez 
anos de 
op e r aç õ e s 
no país 
como res-
seguradora 
local. A empresa integra o Grupo 
Swiss Re, um dos principais forne-
cedores mundiais de resseguros, se-
guros e outras formas de transferên-
cia de riscos baseados em seguros, 
com 159 anos de existência. 

Segundo Fred Knapp, Head Rein-
surance Brazil & Southern Cone, 
a Swiss Re tem mantido o compro-
misso de excelência do Grupo, com-
binando-o com o conhecimento 
técnico, ampla experiência e espe-
cialização no mercado brasileiro. 

Ele destaca que a proximidade 
com os mercados permite à empre-
sa reconhecer as tendências no ce-
nário de risco em um estágio inicial 
e desenvolver soluções inovadoras 
de resseguro em colaboração com 
os clientes. “Assumimos muitos dos 
maiores desafios de risco do mun-
do, capacitando nossos clientes com 
conhecimento, dados inteligentes e 
soluções de risco inovadoras”, diz.

Compromisso 
com a 

excelência

Crescimento 
acima do 
mercado

Foco na 
prestação de 

serviços
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E m  j u -
n h o  f e z 
q u a t r o 
anos que 
o SEGASP, 
s ó c io  p a r-
c e i r o  d o  
CVG-SP des-
de 2016, se 
uniu à Uni-
valores, em-
presa com 
forte atuação na área de venda consul-
tiva. 

Com a fusão nasceu uma nova em-
presa voltada para a capacitação de 
profissionais, administração e vendas 
consultivas de seguros e produtos fi-
nanceiros. “Hoje, somos uma insurtech 
B2B que oferece soluções financeiras 
por meio da ferramenta de diagnóstico 
Cubix”, explica Emerson Soares, dire-
tor executivo da Univalores. 

A empresa se destaca por seus bons 
resultados, com mais de 22 mil vidas 
seguradas; mais de R$ 70 milhões em 
prêmios de seguro de vida; R$ 250 mi-
lhões em créditos comercializados; 
e R$ 350 milhões em investimentos e 
previdência. Atualmente, conta com 
mais de 300 consultores ativos, mais de 
20 fornecedores e escritórios nas capi-
tais São Paulo, Belo Horizonte e Rio de 
Janeiro. 

O  P A S I 
( P l a n o 
d e  A m pa -
ro Social 
Imediato), 
s ó c i o - p a r-
c e i r o  d o 
CVG-SP, co-
m e m o r o u 
em junho 
33 anos de 
ex is tência. 
O PASI foi o primeiro seguro popular 
do Brasil, criado para oferecer prote-
ção e amparo aos trabalhadores menos 
favorecidos. 

Mais do que democratizar o acesso 
ao seguro de vida e acidentes para to-
dos, o PASI também tem colaborado 
para disseminar a cultura do seguro. 
Atualmente, a empresa contabiliza o 
atendimento a 40 mil empresas clien-
tes, 150 mil contratos efetivados, 2,5 
milhões de vidas seguradas, R$ 365 mi-
lhões em valores indenizados, 79 mil 
famílias indenizadas e a entrega de 28 
mil cestas natalidades. 

Fabiana Resende, vice-presiden-
te Executiva, avalia que a empresa já 
avançou muito nesses 33 anos e con-
tinua em uma jornada de evolução, 
tanto que no ano passado registrou 
crescimento histórico de quase 30%. 
“Incorporamos novas metas e projetos 
para ampliar nossa missão, que é levar 
a proteção e amparo para mais pessoas 
e novos mercados”, diz. 

Quarta maior resseguradora 
do mundo, com mais de 50 anos de 
atuação global, a SCOR Brasil Resse-
guros está presente em mais de 30 pa-
íses. No Brasil, o primeiro escritório 
foi inaugurado em setembro de 1996, 
na cidade do Rio de Janeiro, antes 
mesmo da abertura do mercado. 

Em 2008, a SCOR Global Life Ame-
ricas foi a primeira ressegurado-
ra internacional a obter licença no 
Brasil para operar em Vida, como 
admitida, por meio de seu escritório 
em São Paulo. Simultaneamente, a 
resseguradora admitida SCOR Glo-
bal P&C passou a operar no Rio de 
Janeiro.

Em maio de 2014, o Grupo SCOR 
reforçou sua presença no país ao 
constituir uma resseguradora local, 
a SCOR Brasil Resseguros, com sede 
no Rio de Janeiro, operando tanto 
em vida como em danos. Em 2016, 
a SCOR se associou ao CVG-SP, dois 
anos depois de uma mudança no es-
tatuto da entidade permitir a asso-
ciação de resseguradores locais. 

Pioneira no 
resseguro de 

vida

Missão de 
proteger e 
amparar

Inédita 
ferramenta 

Cubix
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Novos conteúdos na 
TV CVG

A TV CVG, que é acessada no site do CVG-SP (www.cvg.org.br/tv-cvg.php), está repleta de 
vídeos com a cobertura de eventos promovidos pela entidade. O acervo reúne, ainda, entrevistas 

e até séries, como “Pílulas de Vida”, com dicas de especialistas, e “Histórias de Vida”, com 
depoimentos de experientes profissionais da área de seguro de pessoas.

Confira os novos conteúdos da TV CVG.

Em homenagem ao conselheiro 
Nelson Antônio Lenham, ex-presi-
dente do CVG-SP (gestão 1990/1991), 
falecido em setembro, a TV CVG traz 
o podcast que ele gravou por ocasião 
das comemorações dos 40 anos da en-
tidade, o primeiro recebido sobre o 
tema. 

O vídeo completo do webinar “Uma 
visão tecnológica sobre a subscrição de 
riscos pessoais”, realizado em agosto, 
está disponível no acervo. O tema foi 

debatido por três executivos da Sam-
plemed: o CEO e conselheiro do CVG-
-SP Silas Kasahaya, o CTO Albert Cos-
ta e o diretor Comercial Mário Jorge 
Pereira. A mediação foi do presidente 
do CVG-SP, Marcos Kobayashi.

Mais um vídeo do evento online 
Conexões Empresariais, promovi-
do pela FECAP, está na TV CVG. Na 
sua quinta participação no evento, o 
CVG-SP foi representado por Ricardo 
Tarantello, sócio na Univalores Cor-
retora e Assessoria de Seguros, que 
debateu o tema “Proteção Financeira 
e o ref lexo na Sociedade”, em agosto, 
sob a mediação do professor Olívio 
Luccas.

A TV CVG também tem no seu acer-
vo o vídeo completo da participa-
ção do presidente da FenaPrevi, Ed-
son Franco, no almoço realizado em 
agosto, quando ele apresentou o tema 
“Seguro de Vida: Impactos da pande-
mia e necessidade de proteção”.

O vídeo da participação do presi-
dente do Sincor-SP, Boris Ber, no al-
moço realizado em maio, também está 
disponível. No evento, ele apresentou 
o tema “Perspectivas para os Seguros 
de Pessoas e a importância do corretor 
na conscientização da sociedade”.
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O curso “Capacitação Técnica em Regulação e Liquidação de Sinistro de Pessoas com Aplicações Práti-
cas do Direito de Seguros - Nova Circular”, que começou em setembro, é ministrado pelo advogado  
Thyago Klemp. Com 20 anos de atuação no mercado de seguros, ele é sócio de Klemp & Singillo Advogados 
Associados. Uma das novidades do curso é a abordagem das novas regulamentações do seguro de pessoas. 
As mais recentes são a Resolução CNSP nº 439 e a Circular Susep nº 667, ambas de julho de 2022, que visam a 
simplificação das normas e a liberdade contratual por meio da flexibilização de regras.

Área promissora
Para o instrutor do curso Capacitação Técnica em Previdência Privada, Eraldo Oliveira Santos, advogado e 
professor com 20 anos de atuação em seguros, previdência e capitalização, o conhecimento adquirido é uma 
importante ferramenta de trabalho para os profissionais de seguradoras, corretoras de seguros e fundos de 
pensão e também pode servir aos profissionais de outras áreas. Ele considera a área promissora para seguir 
carreira, principalmente, por causa da maior conscientização dos brasileiros em planejar a aposentadoria 
e os baixos benefícios da Previdência Social. Outro argumento é o baixo rendimento da poupança e a van-
tagem fiscal. “Possibilita ao participante pagar menos imposto de renda enquanto investe os recursos para a 
sua futura aposentadoria”, diz. 

Revolução
As mais recentes regulamentações que alteram o seguro de pessoas são abordadas no curso Capacitação Técni-

ca em Riscos Pessoais. O instrutor Marcelo de Figueiredo, atuário com 30 anos de experiência no mercado 
de seguros de pessoas e danos, explica que as novas regulações, que entraram em vigor nos últimos anos, 
vieram para dinamizar o ramo. Mais do que isso, “vieram revolucionar”, considerando o atual momento de 
transformação tecnológica. Estimular os profissionais a pensarem é também outro objetivo das regulamen-
tações, segundo Figueiredo. “Isso significa que o modelo disruptivo de negócios - ou mesmo de pensar e agir 

– tem como principal característica a simplicidade”, diz. Prova disso é que a nova resolução e a circular visam 
a simplificação das normas e a liberdade contratual por meio da flexibilização de regras.

Como fazer
O novo curso “Vendas Consultivas no Segmento Vida Individual e Previdência Complementar” acaba de entrar 
para a agenda do CVG-SP. O instrutor é ninguém menos do que Rogério Abreu de Araújo, um dos profissi-
onais mais conceituados do segmento. Ele é CEO do Grupo TGL Consultoria, com sede em Minas Gerais, e 
corretor de seguros há 23 anos. O conteúdo programático do curso inclui a identificação de público-alvo, mo-
delos de prospecções, abordagem, despertar de necessidades, apresentação de soluções, contorno de objeções 
etc. Araújo deixa claro que os aspectos técnicos e de produtos serão tratados superficialmente, pois o objetivo 
é ensinar “como fazer”. Significa, segundo ele, despertar as necessidades e obter credibilidade para que os cli-
entes comprem. “E isso é muito mais do que vender produtos”, diz.

Instrutores comentam novidades 
dos cursos

Os consagrados cursos de capacitação técnica oferecidos pelo CVG-SP em parceria com a 
FECAP têm novidades. Aplicados no formato webinar, com aulas ao vivo e interativas, 

os cursos incorporaram ao conteúdo programático questões atuais, como as novas 
regulamentações do seguro de pessoas e as aplicações práticas do direito do seguro. A agenda 

também ganhou o novo curso de vendas consultivas.
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CVG-SP oferece inédito curso 
online Vendas Consultivas

Com foco no seguro de vida individual e na previdência complementar, 
novo curso será ministrado pelo corretor de seguros Rogério Araújo.

Muito mais do que vender produtos de seguros, é preciso, 
também, despertar no cliente a necessidade de comprar. Com 
essa certeza, o experiente corretor de seguros Rogério 
Araújo, CEO do Grupo TGL Consultoria, ministrará 
o novo curso online “Vendas Consultivas no Seg-
mento Vida Individual e Previdência Comple-
mentar”, programado para 2023.

Aplicado no formato webinar, com au-
las interativas e ao vivo, o inédito cur-
so tem em sua programação conteúdos 
relacionados à venda consultiva, tais 
como identificação do público-alvo, 
modelos de prospecções, abordagem, 
despertar de necessidade, apresenta-
ção de soluções, contorno de objeções, 
recomendações e jornada do cliente.

Araújo explica que o curso envolve o 
seguro de vida individual e a previdên-
cia complementar porque, no seu entendi-
mento, ambos caminham juntos no correto 
planejamento financeiro, oferecendo proteção 
para o hoje e o amanhã. “Em resumo, é a gestão 
de riscos pessoais, dentre eles o de vivermos muito 
sem recursos financeiros suficientes para uma vida com 
dignidade na aposentadoria”, diz.

Direcionado a corretores de seguros, atuantes e recém-
-formados, aos profissionais do mercado segurador que 

queiram se desenvolver na área comercial e aqueles 
que atuam no mercado financeiro, o curso tem 

a proposta ousada de ir além das técnicas de 
vendas. O objetivo é ensinar “como fazer”.  

Para tanto, Araújo utilizará a sua experi-
ência e conhecimentos na área adquiri-
dos em mais de 23 anos de atuação.

Especializado em proteção e pla-
nejamento financeiro, o instrutor 
considera que os corretores e outros 
profissionais que desejam atuar no 
segmento sabem das oportunida-
des oferecidas pelo mercado. “Mas, 
talvez, precisem entender melhor as 

responsabilidades desse trabalho, e 
isso vamos reforçar”, diz. No entanto, 

muitos também querem saber como co-
meçar. 
“O como fazer começa por despertar a 

necessidade do cliente e obter credibilidade 
para que compre consultoria e as soluções apre-

sentadas, o que é muito mais que a venda de produ-
tos”, explica Araújo. 

CURSO ONLINE (WEBINAR)
Vendas Consultivas no Segmento Vida Individual e Previdência Complementar

Objetivo: Preparação e especialização dos profissionais de seguros para atuação no segmento de seguro de 
pessoas, especificamente no ramo Vida Individual e na área de plano de Previdência Privada Complementar. Mais 
do que a simples venda de produtos de seguros e previdência, o principal objetivo do curso é ensinar “como fazer”. 

Ou seja, técnicas e argumentos para despertar no cliente a necessidade de comprar as soluções apresentadas. 

Perfil do Aluno: Corretores de seguros (atuantes e recém-formados); profissionais do mercado segurador que 
queiram se desenvolver na área comercial; profissionais do mercado financeiro.

Programa: Identificação de público alvo; Modelos de prospecções; Abordagem; Despertar de Necessidades; 
Apresentação de Soluções; Contorno de Objeções; Recomendações; Jornada do Cliente.
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Os seis cursos online promovidos 
pelo CVG-SP, em parceria com a FECAP, 
no primeiro semestre do ano, foram 
avaliados positivamente pelos alunos. 
Os cursos online, que são aplicados no 
formato webinar, com aulas ao vivo e 
interativas, abrangem as áreas de riscos 

pessoais, sinistros, previdência privada, 
gestão de produtos, direito nos sinistros 
de pessoas e prevenção à fraude.
Além do conteúdo criterioso dos cursos, 
que é definido pela diretoria de Segu-
ros do CVG-SP, os instrutores se desta-
cam pela experiência na área, já que a 

maioria atua em empresas do setor. Na 
avaliação dos alunos, a didática é um 
dos diferenciais dos cursos, bem como 
as vantagens do online, que dispensam  
o deslocamento e, ainda, das aulas gra-
vadas, que podem ser assistidas poste-
riormente.

C u r s o s

Para Alicia, as aulas gravadas fo-
ram o grande diferencial do curso 
Capacitação Técnica em Riscos 
Pessoais, realizado entre março 
e maio, e que teve como instrutor 
Márcio P. Venditti.

“A ideia de gravar as aulas me ajudou muito na aprendizagem e acredito que tam-
bém a todos os alunos. Muitos não conseguem chegar em casa a tempo e não podem 
assistir as aulas no transporte público, por exemplo, porque não possuem sinal”. 
Alicia Silva Teodozio (Alfa Seguradora)

Aluno da 1ª turma do curso Aplica-
ções Práticas do Direito nos Sinis-
tros de Seguros de Pessoas, rea-
lizado entre maio e junho, Alex 
fez boa avaliação. O curso foi 

ministrado pelo advogado Thyago 
Klemp.

“Curso com amplo nível de conhecimento, tanto do material apresentado quanto 
do professor responsável pelo ensinamento”. Alex Sandro Palma Junior (Bradesco 
Vida e Previdência)

Solange classificou o curso Gestão 
de Produtos como “leve e agradá-
vel”. Ela foi aluna da 1ª turma e 
assistiu as aulas online ao vivo 
ministradas pelo instrutor Mar-
celo de Figueiredo, entre junho e 
julho.

“Agradeço imensamente a dedicação do Marcelo na condução do treinamen-
to. Ele demonstra total confiança no conteúdo e transmite de forma clara e ob-
jetiva. Foi leve e agradável. Parabéns”. Solange Aparecida Fernandes Marchi  
(Liberty Seguros)

Aluna da 5ª turma do Curso de Ca-
pacitação Técnica em Regulação 
e Liquidação de Sinistros de Pes-
soas, realizado entre março e 
maio, Andressa cumprimentou o  
CVG-SP e também o instrutor 
Hermes Marques.

“Parabenizo o CVG-SP e, principalmente, meu professor Hermes Marques, porque fi-
cou comprovado, de fato, que o maior intuito do curso é o conhecimento. Todos os 

envolvidos, desde as pessoas que nos atendem pelo WhatsApp até o professor, se 
mostraram interessadas em nos transmitir conhecimentos. O fato de terem disponi-
bilizado o link das aulas agregou mais conhecimento, pois, me deu a oportunidade 
de revisar algumas aulas. Além disso, poder realizar as aulas posteriormente, me 

deu a oportunidade de concluir o curso, visto que não seria possível com meu retorno 
ao trabalho. Andressa Faria da Silva Lima (Korv Seguradora)

A qualidade do curso Capacitação 
Técnica em Previdência Privada 
surpreendeu Mariane, aluna da 5ª 
turma. Ela assistiu as aulas onli-
ne, ao vivo, em dois dias da sema-
na, nos meses de março a maio, 

ministradas pelo instrutor Eraldo 
Oliveira Santos.

“Fiquei muito surpresa com a qualidade do curso. O professor Eraldo domina mui-
to o assunto, deixa todos à vontade e responde todas as dúvidas. Sem dúvida, é 
um professor e profissional excelente e entrou no meu Top professores preferidos. A 
equipe de suporte também”. Mariane da Silva Reis (Bradesco Vida e Previdência)

Alunos elogiam cursos do CVG-SP
Cursos realizados no primeiro semestre receberam avaliação positiva dos alunos 

tanto para conteúdo, como didática.
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CVG-SP se despede de  
Nelson Lenham

Personagem importante na trajetória da entidade, sua gestão foi marcada 
por desafios e conquistas.

N o dia 
20 de 
se tem-

bro, o CVG-SP 
deu adeus a 
um persona-
gem impor-
tante na sua 
t r a j e t ó r i a . 
F a l e c e u  a o s 
74  a n o s ,  e m 
Barretos (SP), 
onde fazia tra-
t a mento con-
tra um câncer, 
Nel son A nto -
n io  L e n h a m , 
presidente do 
CVG-SP na 
gestão 1990 a 
1991. 

Como membro do Conselho Admi-
nistrativo, Lenham sempre marcou 
presença em eventos e datas impor-
tantes para o CVG-SP. Sua última 
participação ocorreu no ano passa-
do, em podcast, por ocasião das co-
memorações de 40 anos da entidade. 
“São 40 anos de uma história bonita, 
reconhecida pelo mercado. O CVG-
-SP é um orgulho para todos nós”, 
disse. 

Lenham dirigiu o CVG-SP no ápice 
da crise econômica, época do con-
fisco de recursos. Mas, ele também 
obteve conquistas, como a aquisição 
de uma linha telefônica exclusiva, 
um aparelho de fax (imprescindível, 
naquela época) e um moderno com-
putador. Tudo pago à vista.

Lenham se 
o r g u l h a -
va de 
ser do 
t e m p o 
em que 
se fazia 
c á l c u l o 
a t u a r i a l 
à mão, in-
s e r i n d o 
dados in-
d iv idua is 
em pla-
n i l h a s . 
Aposen-
tado em 
1 9 9 8 , 
ele de-
dicou-
-se a 

uma atividade que exercia 
desde os 15 anos de idade, 
a de comentarista. Passou 
pelas rádios Tupi, Améri-
ca, Globo e CBN. 

A perda de Lenham foi 
sentida também 
no meio esporti-
vo. A Associação 
dos Cronistas Es-
portivos do Inte-
rior de São Paulo 
(ACEISP) emitiu nota 
de pesar. “A crônica 
esportiva perde um de 
seus melhores analis-
tas de futebol, além de 
um ser humano extraor-
dinário”.



AMIGOS FALAM DE LENHAM

“Com seu jeito carismático, atencioso, bigo-
dão marcante, sempre presente, deixa boas lem-
branças ao CVG-SP e ao mercado de seguros de 
pessoas”. Paulo Meinberg, Conselheiro do  
CVG-SP

“Falar do Lenham é 
muito fácil, excelente 
profissional e acima 
de tudo, um gran-
de homem, amigo, 
sempre disposto a 
ajudar a todos”. 
João Carlos 
Mendes, Con-
selheiro do 
CVG-SP

“ L e m b r o -
-me que 

foi um ótimo 
presidente do CVG-SP e líder 

da diretoria, sucedendo-o em seguida. Super-
parceiro, amigo, cara alegre e muito querido por to-
dos. Com seu conhecimento e experiência sempre 
atuou pelo desenvolvimento do mercado de seguro 
de vida com muito afinco”. Carlos Alberto Trindade  
Filho, Conselheiro do CVG-SP

“Meu agradecimento pessoal a você amigo, com a 
certeza de que todos nós do CVG-SP perdemos um 
Conselheiro cuja característica marcante foi sempre 
a sua grande praticidade e sua grande objetividade”.  
Ronaldo Megda, Conselheiro do CVG-SP

“Nelsão, grande amigo e parceiro de negócios. Que 
Deus o tenha”. Armando Alcoforado

“Tive o prazer de trabalhar com o Nelson Le-
nham na Nacional Seguros e de acompanhar a 
presidência dele no CVG-SP. Sempre bem-humo-
rado e carismático, nos deixa um legado de que 
juntos sempre podemos fazer melhor”. Ricardo  
Tarantello

A HOMENAGEM DOS FILHOS

“O mundo perdeu um grande homem, e 
nós da família, perdemos o melhor ser hu-
mano que conhecemos e que tivemos a feli-
cidade de poder chamá-lo de pai.

Merecedor das maiores homenagens 
porque graças ao exemplo e às lições que 
nos ensinou, nos tornamos as pessoas 
que hoje somos. 

O seu legado é imenso, foram muitos 
os ensinamentos que nos passou e pelos 
quais seremos eternamente gratos. Se 
hoje somos alguém na vida, é porque 
tivemos o exemplo de um pai bata-

lhador, mas também de um pai conquistador. 
Nada apaga as lições que nos ensinou. 

Ele partiu, mas deixou muito dele conosco. Seus ensinamentos valio-
sos. Os valores, profissionais e pessoais, que iremos manter eternamen-
te na nossa forma de agir. Um grande profissional. Sua dedicação, 
seu comprometimento e sua responsabilidade foram 
admirá- veis por todos. Para nós, será 

sempre uma inspiração. 
Era um homem muito 

especial, honesto e sempre 
disposto a ajudar o próxi-
mo.

Foi o melhor pai, e 
jamais vamos esquecer 
tudo que nos ensinou, 
todo amor que nos deu 
e o exemplo de homem 
que foi. 

A nossa saudade 
será eterna e inconsolá-

vel. Não há palavras que possam demons-
trar toda a gratidão que sentimos pelo esforço que o fez 

por nós. A educação, os valores que nos ensinou, tudo isso foi muito útil e 
nos honra em nossas vidas.

Ainda não nos sentimos capazes de lidar com sua partida. Era nosso 
ídolo, nossa referência. As saudades tem sido o pior, o mais difícil de su-
portar. Saber que não vamos mais olhar seus olhos azuis. 

Todas as palavras do mundo não seriam suficientes para expressar nos-
sa gratidão.

Nosso amor vai viver sempre nas lembranças e recordações. Sua falta 
em nossa vida é o maior vazio existente no mundo. Hoje recordamos um 
grande homem, o melhor pai, alguém de quem sempre sentiremos sauda-
des, admiração, gratidão e amor, e toda homenagem será sempre pouca 
para tanto merecimento. 

Nós te 
amamos. 

Marcelo, 
Thiago e 
Andréa 
Lenham 
(filhos) 
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Mercado de seguros 
perde Affonso Fausto

Ele construiu trajetória marcante na área de previdência privada.

C o m  p e s a r ,  o  
C VG -SP recebeu 
a not ícia do fa le -

cimento de A f fonso He -
leno de Ol iveira Fausto, 
no d ia 8  de setembro. 
O comunicado pa r t iu 
da Sociedade Bra si leira 
de Ciência s do Seg uro 
(SBCS),  que ele presi-
d ia,  desde 2014.  Fausto 
foi  um dos personagens 
at ua ntes no desenvolv i-
mento da prev idência 
pr ivada no pa ís. 

Advogado e consultor, 
for mado pela Faculda-
de de Direito da Uni-
v e r s i d a d e  M a c k e n z i e , 
em 1960,  e  com a lg uns 
cursos de especia l iza-
ção na Universidade de 
Nova York,  ele at uou em 
vá r ia s empresa s e  foi 
um dos personagens im-
por ta ntes no desenvol-
v imento da prev idência 
pr ivada no pa ís. 

Na década de 70,  Fausto foi  gerente responsável 
pela s á rea s socia l,  méd ica e de a ssis tência jur íd ica 
aos empregados da Volk s wagen do Bra si l  e  da á rea 
ad minis t rat iva da Pet roquímica União.  Na á rea do 
d ireito,  foi  procurador do Inst it uto de P rev idência 
do Estado de São Paulo (Ipesp)  e  a ssis tente execut i-
vo da d iretor ia de Relações Indust r ia is  da MBR Mi-
nerações Bra si leira s Reunida s e do Gr upo Caemi.

Fausto foi  um dos coautores da Lei  6.435/ 77,  que 
inst it uiu a prev idência pr ivada no Bra si l,  at ua n-
do em Bra sí l ia  (DF) junto aos Poderes Leg islat ivo 

e E xecut ivo.  A lei  foi 
promulgada pelo então 
presidente Er nesto G ei-
sel.  Graça s a Fausto, 
a  P rever S/A tor nou-se 
rea l idade.  Na empresa, 
ele a ssumiu a respon-
sa bi l idade pelo desen-
volv imento de pla nos e 
a  operaciona l ização até 
1992.

Em matér ia de prev i-
dência complementa r, 
Fausto foi  tes temunha 
e ao mesmo protagonis -
ta de fatos ma rca ntes. 
E le promoveu o 1º  Con-
g resso Inter naciona l  de 
P rev idência P r ivada no 
Bra si l,  no R io de Ja nei-
ro,  es t r ut urou o conte -
údo da A ssociação Bra-
si leira da s Ent idades 
Fechada s de P rev idên-
cia P r ivada (A brapp) e 
inst it uiu a Academia 

Naciona l  de Seg uros e 
P rev idência (A NSP).

Foi  membro do Conselho de G estão da P rev idên-
cia Complementa r,  do Minis tér io de P rev idência 
e  A ssis tência Socia l,  d iretor do Sind icato da s En-
t idades A ber ta s de P rev idência P r ivada (Sindepp -
-SP).  Ta mbém lecionou nos cursos de Ha bi l itação 
de Cor retores da ENS e de Direito do Seg uro na 
F MU, até 2010. 

Au d a ces  for t un a juvat  (t ra du çã o l iv re  “a sor te 
aju d a a os  qu e ou sam”) era um a d a s f ra ses  pre fer i-
d a s d e  Fau sto.
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A n i v e r s a r i a n t e s

O C VG-SP 
deseja  a todos  

fe l iz aniversário!

DEZEMBRO
01 - SIMONE DONIZETE FERREIRA SANTOS
(SEGASP)

02 - ICATU SEGUROS
(FUNDAÇÃO 02/12/1991)

02 - SILAS SEITI KASAHAYA
(SAMPLEMED / PRES. DO CONSELHO DO  
CVG-SP)

05 - SULAMÉRICA SEGUROS
(FUNDAÇÃO 05/12/1895)

06 - CLAUDIO DO NASCIMENTO
(SÓCIO-PARCEIRO)

06 - SANDOR FRANCISCATTO
(FUNDADOR)

07 - JAYR RICCETTO
(FUNDADOR)

11 - MARCOS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS
(SÓCIO-PARCEIRO

13 - MARIO JORGE RODRIGUES COELHO DA 
CRUZ
(SÓCIO-PARCEIRO)

14 - CRISTINA PALMERIO SALLES KOCK
(MAPFRE SEGUROS)

14 - JOSÉ LUIZ MACÉA
(FUNDADOR)

16 - NOEMI ROCHA VISINTIN
(SÓCIO-PARCEIRO)

17 - SAMPLEMED SERVIÇOS MÉDICOS
(FUNDAÇÃO 17/12/2003)

18 - AMILCAR DIAS
(FUNDADOR)

18 - OSVALDO PLACITES
(FUNDADOR E CONSELHEIRO DO CVG-SP)

19 - SUELY PEREIRA CARVALHO MATHIAS
(MAPFRE SEGUROS)

20 - KATSUMI OKA
(FUNDADOR)

21 - JOÃO BATISTA SILVA
(SÓCIO-PARCEIRO)

22 - CARLINDO BOAVENTURA FERREIRA
(CBJR BOAVENTURA)

23 - DILMO BANTIM MOREIRA
(CONSELHEIRO DO CVG-SP)

23 - JOAQUIM CARLOS MOREIRA DE SOUZA
(ICATU SEGUROS)

23 - MARCOS VINICIUS ZINEZI NEGRAO SALUM
(SWISS RE)

24 - LUIZ LONGOBARDI JUNIOR
(LOJACORR)

24 - MARILU DIONÍSIO
(PORTO SEGURO)

26 - ANA FLÁVIA R FERRAZ
(BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA)

26 - ANDERSON FABIANO MUNDIM MARTINS
(BRADESCO SEGUROS)

27 - VALMIR MONGIAT
(SÓCIO-PARCEIRO)

28 - MÁRCIO PIGNATARI VENDITTI
(SOMPO  SEGUROS)

30 - LUIZ FERNANDO BARSOTTI
(SÓCIO-PARCEIRO)

NOVEMBRO
01 - ADEMAR OLIVEIRA NEVES
(FUNDADOR)

01 - JAYME BRASIL GARFINKEL
(PORTO SEGURO)

03 - JOSENI DA COSTA SILVA HUBACER
(BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA)

03 - PAULO G. GUIMARÃES FERNANDES
(FUNDADOR)

09 - LUIZ GUSTAVO COSTA
(TOKIO MARINE SEGURADORA)

10 - MAURÍCIO DE OLIVEIRA LEITE
(ML3 CONSULTORIA)

10 - VIRGILIO CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS
(FUNDADOR)

13 - ANTONIO TAVARES TEIXEIRA
(FUNDADOR)

14 - LUIZ GUSTAVO MIRANDA DE SOUSA
(CONTINENTAL ASS. DE SEGUROS)

15 - FRANCISCO ALVES DE TOLEDO NETO
(SCOR RE  E  DIRETORIA DO CVG-SP)

15 - NEI TADAMI OGAWA
(DELPHOS)

20 - LOCKTON BRASIL 
(FUNDAÇÃO: 20/11/1994)

23 - MIKIO OKUMURA
(SOMPO SEGUROS)

23 - NELSON ESPINDOLA
(TOKIO MARINE SEGURADORA)

24 - ENIO MIRAGLIA D. SILVEIRA
(SÓCIO-PARCEIRO)

24 - IVONETE LUISA COSTA
(SEGASP)

26 - FERNANDO ANTONIO GODOY DE SOUZA
(BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA) 

26 - GABRIEL PORTELLA FAGUNDES FILHO
(SULAMÉRICA SEGUROS)

26 - REINALDO OLIVEIRA
(METLIFE)

29 - MAURO XAVIER DE SOUZA
(FUNDADOR)

30 - MARCIO S. DE ARAÚJO CORIOLANO
(BRADESCO SEGUROS)



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 (Scor RE).
Suplentes: Alessandra Monteiro (sócia-parceira) e  

Guilherme Hinrichsen (Icatu Seguros)
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