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PALAVRA DO PRESIDENTE

Ações em prol do mercado

O

que as empresas de seguros estão fazendo em
prol do desenvolvimento do mercado de seguro
pessoas? A questão foi o tema central da série de
lives “Terraço Virtual”, que o CVG-SP criou para
substituir os almoços presenciais. Em quatro
edições, a série provou ser um sucesso não apenas de público, com recorde de participantes ao vivo e também
de visualizações dos vídeos no canal do CVG-SP, como também
da temática abordada.
A principal conclusão é que as empresas do mercado de seguros de pessoas estão atuando em várias frentes para desenvolver
o ramo. Dentre as principais, destacam-se os investimentos em
tecnologia para melhorar o operacional, produtos e facilitar o
trabalho de corretores de seguros, e, ainda, na criação e a customização de produtos para atender a diversos perfis de consumidores.
O resultado dessas ações aparece nos dados de desempenho
do setor, que revelam o crescimento de algumas carteiras, como
vida individual, doenças graves, prestamista e outras. A pandemia colaborou para aumentar a demanda de alguns seguros do
ramo de pessoas, mas foi essencial a iniciativa das empresas, sobretudo no apoio aos corretores de seguros.
Nesta edição da revista CVG Notícias, os leitores poderão
saber o que as empresas associadas do CVG-SP estão fazendo
pelo mercado e se inteirar sobre novidades, como, por exemplo,
o lançamento de cursos online do CVG-SP. Além dos inéditos
cursos de ensino à distância, o CVG-SP acaba de divulgar os novos cursos no formato de webinar, que terão aulas ao vivo, interativas em dias e horários determinados.

Silas Kasahaya
Presidente do CVG-SP

Edição 171 • 2020

Em plena pandemia, o mercado de seguro de pessoas está trabalhando intensamente e o CVG-SP está avançando na oferta de
formação e capacitação aos profissionais do setor. Boas notícias
que merecem ser divulgadas.
Boa leitura!
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REGISTRO
CURSOS

CVG-SP no 7º Encontro do CSP-MG

O presidente do CVG-SP, Silas Kasahaya, participou
do 7º Encontro promovido pelo CSP-MG, no dia 26 de
agosto, com a presença do convidado especial Jorge Pohlmann Nasser, presidente da FenaPrevi, que proferiu palestra sobre o cenário e as perspectivas do seguro de vida.
Aproximadamente 200 pessoas participaram do encontro
virtual. Na abertura, o presidente do CSP-MG, João Paulo
Moreira de Mello, lembrou que a instituição completa dez
anos de atuação neste ano.

Seguro Nova Digital entrevista CVG-SP

O presidente do CVG-SP, Silas Kasahaya,
foi um dos entrevistados da 8ª edição
da Revista Seguro Nova Digital, que
abordou em matéria de capa os seguros empresariais. Na matéria “Seguros
corporativos, o futuro da sociedade
brasileira mais protegida”, Kasahaya comenta a ascenção do seguro de vida. Leia
a revista: https://seguronovadigital.com.br/
revista-seguro-nova-digital-8a-edicao/

Entidades preparam grande
encontro

Dirigentes dos CVGs e dos CSPs reuniram-se algumas
vezes em agosto para planejar o grande encontro nacional,
que será realizado no dia 15 de outubro. Participaram das
transmissões on-line: Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios do Estado da Bahia (CSP-BA), presidente Patrícia
Jacobucci; Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais
(CSP-MG), presidente João Paulo Moreira de Mello; Clube
Vida em Grupo Espirito Santo (CVG-ES), presidente Antonio Santa Catarina; Clube Vida em Grupo Rio de Janeiro
(CVG-RJ) – Presidente: Octávio Perissé; Clube Vida em
Grupo Rio Grande do Sul (CVG-RS), presidente Andréia
Araújo; Clube Vida em Grupo São Paulo (CVG-SP), presidente Silas Kasahaya; e Instituto Superior de Seguros e
Benefícios Brasil (ISB Brasil), presidente: Joceli Pereira.

CCS-SP reelege diretoria

O Clube dos Corretores
de Seguros de São Paulo
(CCS-SP) reelegeu diretoria
para a gestão 2020/2022, no
dia 22 de setembro. A chapa única liderada pelo atual
mentor Evaldir Barboza de
Paula foi eleita por aclamação em assembleia virtual.
Diretoria CCS-SP – Gestão
2020/2021
Mentor: Evaldir Barboza de
Paula
Secretário: Ednir Fornazzari
Tesoureiro: Nilson Moraes
Junta Fiscalizadora: Ivone
Elise Gonoretske, Gilberto
Januário e Marcia Del Bel
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ESTUDO
CURSOS

Estudos da MAG e Mapfre
integram acervo do CVG-SP
Um compara mercados de seguros de vida de alguns países e o outro
aborda o preparo para a aposentadoria no Brasil

O

trabalho Elementos
para o desenvolvimento do seguro
de vida, produzido
pela Mapfre Economics, agora compõe o acervo do CVG-SP e está disponível aos interessados. Publicado em abril,
o trabalho traz uma descrição
tipológica dos diferentes produtos de vida existentes globalmente e também analisa
os mercados dos Estados Unidos, México, Brasil, Espanha,
Reino Unido, Itália, Japão e
Hong Kong.
Nesses países, o estudo identifica as práticas que podem
ser consideradas como referência na elaboração de políticas públicas para estimular a
poupança por meio do seguro
de vida. No caso do Brasil, o
estudo analisa a década entre 2008 e 2018, observando
que nesse período o seguro de vida
diminuiu significativamente a disparidade de penetração em relação aos
países desenvolvidos.
O estudo apresenta três fatores
que podem influenciar no desenvolvimento do mercado de seguro
de vida. O primeiro é o crescimento
econômico estável e sustentado, bem
como uma estrutura de distribuição
de renda mais equitativa. O segundo
fator é a promoção da educação e inclusão financeira. Por fim, o terceiro
destaca a importância de o quadro
normativo não ser uma barreira para
a inovação, com exigências regulatórias excessivas que limitem ou atrasem o lançamento no mercado de
novos produtos.

LONGEVIDADE
O CVG-SP recebeu da MAG Seguros o novo Relatório Brasil da PesquiEdição 171 • 2020

sa de Aposentadoria que a organização realiza anualmente, intitulado “O
Novo Pacto Social: Empoderando indivíduos num mundo em transição”,
produzido pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aegon. Divulgada
em julho, a publicação baseada no
relatório global se dedica a explorar
os aspectos específicos do Brasil, cobrindo a evolução das percepções e
necessidades dos brasileiros.
De acordo com o relatório, o Brasil
tem a maior população da América
do Sul e as projeções da ONU mostram um crescimento populacional
de 13% até 2050. Atualmente a população é jovem; 6% são idosos (65 a
79 anos), enquanto apenas 2% estão
acima de 80 anos. Espera-se que a
população envelheça drasticamente
até 2050, quando as pessoas idosas
(65 a 79 anos) representarão 16% da
população, enquanto o grupo acima

de 80 representará mais 7%. A população brasileira em idade ativa permanecerá a mesma, em torno de 145
milhões, mas terão de sustentar uma
população idosa muito maior. Desta
forma, a razão de dependência deverá aumentar de 13% para 40% entre
2015 e 20509
“Há muito a avançar. Somos ainda
um país que idealiza a juventude e
não é raro perceber preconceito com
os idosos. É preciso reprogramar
nossos modelos mentais. Governos e
empregadores devem repensar regimes de trabalho e disponibilizar mais
oportunidades de aprendizagem às
pessoas na medida em que envelhecem. Indivíduos devem tomar para
si a responsabilidade de se preparar
para uma vida longa, ativa e de aprendizado contínuo”, diz no prefácio Nilton Molina, presidente do Instituto
de Longevidade Mongeral Aegon.
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EM FOCO
CURSOS

Grande encontro de entidades

S

Representando sete estados, entidades discutirão
tendências dos seguros de pessoas

ete entidades da área de seguro de pessoas e benefícios
– CSP-BA, CSP-MG, CVG-ES, CVG-RJ, CVG-RS, CVG-SP e ISB (PR) - se reunirão em um
webinar inédito, com transmissão ao
vivo pela internet, no dia 15 de outubro, das 18h às 19h, para debater as
“Tendências dos Seguros de Pessoas”. Sob a organização do Clube Vida
em Grupo São Paulo (CVG-SP), o
evento contará com a mediação da
jornalista Kelly Lubiato, editora da
revista Apólice, publicação especializada em seguros que também está
apoiando o evento.
“Além das respectivas realizações,
devemos abordar as principais tendências, analisando a evolução dos
seguros de pessoas e também como
deverá caminhar em futuro próximo”, diz Silas Kasahaya, presidente
do CVG-SP. Para o presidente do
Clube Vida em Grupo Rio de Janeiro (CVG-RJ), Octávio Perissé, o
evento trará a oportunidade de intercâmbio de experiências e informações essenciais.
A presidente do Clube de Seguros
de Pessoas e Benefícios do Estado da
Bahia (CSP-BA), Patrícia Jacobucci,
avalia que a expectativa é grande,
sobretudo por causa da integração e
sinergia entre as entidades. Concorda com ela a presidente do Clube de
Seguros de Vida e Benefícios do Rio
Grande do Sul (CVG-RS), Andréia
Araújo, que prevê um encontro emblemático e com chances de se tornar recorrente.
Para Joceli Pereira, presidente do
Instituto Superior de Seguros e Benefícios Brasil (ISB Brasil), com sede
em Curitiba (PR), o evento trará um
olhar amplo dos seguros de pessoas.
“O debate deverá contemplar a percepção local de cada um, mas sem
perder de vista o contexto nacional”,
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diz. O presidente do Clube Vida em
Grupo Espirito Santo (CVG-ES),
Antonio Santa Catarina, concorda.
“Será mais um passo para a união e
o fortalecimento das entidades”, diz.
Além dos objetivos em comum e as
ações semelhantes entre as entidades,
o presidente do Clube de Seguros de
Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG),

João Paulo Moreira de Mello, ressalta as ações na área de formação profissional e empenho das respectivas
diretorias. “A principal semelhança
entre as entidades é a dedicação dos
dirigentes à causa do desenvolvimento do mercado”, diz. Kasahaya reforça
a condição de voluntariado. “Trabalhamos todos em prol do mercado”,

PROGRAME-SE

Webinar “Entidades Debatem
Tendências dos Seguros de
Pessoas”
Dia 15/10/2020 (quinta-feira) das 18h às 19h
Transmissão ao vivo pelo canal do
CVG-SP: http://YouTube.com/c/
CVGSP
Mediação: Kelly Lubiato – editora
da revista Apólice
Organização: CVG-SP
Apoio: Revista Apólice

Participações:
Patrícia Jacobucci, presidente do
CSP-BA
João Paulo Moreira de Mello,
presidente do CSP-MG
Antonio Santa Catarina, presidente
do CVG-ES
Octávio Perissé, presidente
do CVG-RJ
Andréia Araújo, presidente
do CVG-RS
Silas Kasahaya, presidente
do CVG-SP
Joceli Pereira, presidente
do ISB Brasil
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ANÁLISE

A ascensão do seguro de pessoas
Pandemia deu impulso, mas não determinou crescimento do ramo, que
apresenta trajetória de desenvolvimento contínuo

U

ltrapassar o seguro de
automóvel em volume
de prêmios foi um feito
bastante comemorado
pelo mercado de seguro de pessoas
em 2017. Naquele ano, a arrecadação do ramo alcançou uma diferença de mais de R$ 1 bilhão em
relação ao seguro de automóvel.
Desde então, o seguro de pessoas
segue firme na liderança e cada vez
mais distante do seguro de automóvel (veja quadro abaixo).

8

Já em 2020, a pandemia trouxe
impulso, principalmente, ao seguro de vida individual, que cresceu
5,8% de janeiro a junho, mas impactou os demais seguros do ramo.
Este é o caso, por exemplo, do seguro de vida coletivo, que sofreu os
efeitos da crise no mercado de trabalho, registrando decréscimo de
3,2%. De janeiro a junho, a arrecadação do seguro de pessoas foi 1,2%
menor que o registrado no mesmo
período do ano anterior. No entan-

Ramo

2017

2018

Seguro de pessoas
Seguro de automóvel

R$ 34,5 bilhões
R$ 33,9 bilhões

R$ 37,7 bilhões
R$ 35,8 bilhões

to, o tombo do seguro de automóvel
foi maior, com queda de 6,2%.
Todo o mercado segurador sentiu os efeitos da crise. A arrecadação do setor no primeiro semestre
alcançou R$ 121,1 bilhões, o que
representa uma redução de 3,5%
em relação a igual semestre de
2019. Mas, no retrato dos últimos
doze meses até junho, os resultados
mostram que o seguro de pessoas
mantém bom desempenho. Nesse
período, o ramo somou R$ 43,1 bi-

2019
R$ 43,3 bilhões
R$ 35,9 bilhões
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Silas Kasahaya e Marcos Kobayashi

lhões em prêmios, contra R$ 34,8
bilhões do seguro de automóvel.
Trajetória de crescimento
Embora a pandemia tenha jogado holofotes sobre o seguro de
pessoas, principalmente o de vida
individual, não foi ela a única responsável pela boa aceitação desse
ramo pela população. “A procura
pelo seguro de vida aumentou na
pandemia por causa da preocupação com o número de mortes
elevado e porque as seguradoras
decidiram indenizar esse risco,
que era excluído. Mas, também aumentou porque este seguro dispõe
de outras coberturas que podem
ser usufruídas em vida”, diz Marcos Kobayashi, vice-presidente do
CVG-SP.
Na avaliação de Kobayashi, a
pandemia deu impulso, mas não
foi determinante para o crescimento do ramo, que vem apresentando

Crescimento Receita

Pessoas (sem VGBL)
Ramos Elementares
TOTAL DO SEGMENTO
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bom desempenho antes mesmo
de 2017. De acordo com dados
da Rating Consultoria, de 2015
para 2016, enquanto os seguros
de ramos elementares cresceram
somente 1%, o seguro de pessoas
cresceu 4%, se igualando à taxa de
inflação, que na época foi de 4%
(veja abaixo).
Atualmente, apesar da queda de
faturamento dos seguros de vida
coletivos, a tendência, segundo
Kobayashi, é que o seguro de vida
individual absorva parte da massa
de demitidos. “As pessoas que perderam seus empregos vão buscar a
proteção do vida individual, o que
pode representar uma mudança no
cenário futuro”, diz. Para o presidente do CVG-SP, Silas Kasahaya,
a ascensão do seguro de pessoas
nos últimos anos é resultado de algumas ações das seguradoras.
“As companhias investiram na
formação e treinamento de corretores, fornecendo ferramentas para
a digitalização de processos, e também em melhorias operacionais.
Essas ações estimularam o interesse dos corretores pelo seguro de
13/14
7%
11%
9%

14/15
7%
4%
5%

15/16
4%
1%
2%

pessoas, especialmente o vida individual”, diz. Um exemplo do aumento de interesse dos corretores
pelo ramo ocorreu na seguradora
Tokio Marine, na qual Kobayashi
é diretor. Segundo ele, em 2011, a
seguradora contava com 3 mil corretores no ramo vida; em 2017, aumentou para 7,4 mil e, atualmente,
já são 14 mil corretores. “Os números mostram que o caminho é a
capacitação dos corretores, o aculturamento do mercado e a conscientização da população”, diz.
Kasahaya observa que a pandemia ajudou a mudar a percepção
das pessoas em relação à importância do seguro de pessoas, mas,
antes disso, as companhias já se
esforçavam para estruturar o ambiente para o crescimento do ramo.
Hoje, considerando o cenário de
queda de vários ramos, em virtude
da crise, ele acredita que o seguro
de pessoas se tornou ainda mais
atrativo aos corretores. “Trata-se
de um caminho natural para os
corretores que procuram manter a
margem de lucro com um produto
que tem mais demanda”, diz.
16/17
11%
5%
7%

17/18
10%
5%
6%
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CAPA
CURSOS

CVG-SP debate as ações para
desenvolver o seguro de pessoas
Série Terraço Virtual apresenta e discute as iniciativas de empresas associadas
nos últimos meses para melhorar o mercado e as tendências no pós-pandemia

B

atizada de “Terraço Virtual”, em alusão ao famoso Terraço Itália, local
onde o CVG-SP realiza seus almoços há 39 anos, desde a fundação, a
série Encontro com Especialistas reúne, a cada rodada, três executivos
de empresas associadas para apresentarem as respectivas ações para o
desenvolvimento do mercado de seguro de pessoas. Desde junho, quatro encontros mensais foram realizados, sempre no horário do almoço, com transmissão
ao vivo pela internet e a medição do presidente do CVG-SP, Silas Kasahaya.
Acompanhe a seguir, um resumo das quatro edições do evento.
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Seguros de pessoas serão mais
sofisticados no novo normal
Para se adequar aos novos hábitos, seguro deverá alterar subscrição,
precificação e criar novos produtos, dizem especialistas

N

o dia 24 de junho, na primeira rodada do “Terraço
Virtual”, novo formato de
live do CVG-SP, três executivos de seguradoras associadas apresentaram as respectivas ações de suas
empresas para o desenvolvimento do
Seguro de Pessoas. Sob a mediação
do presidente do CVG-SP, Silas Kasahaya, debateram o tema Alexandre
de Mattos Malho, superintendente
executivo da Icatu Seguros, Ramon
Gomez, vice-presidente da MetLife,
e Carlos Guerra, vice-presidente da
Prudential.
Além da rápida adaptação ao trabalho em home oﬃce de seus colaboradores, outra ação em comum às três
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seguradoras foi a definitiva incorporação de reuniões online e lives. Alexandre Malho relatou que nesse período
de quarentena a Icatu já realizou 180
lives com a participação de mais de
8 mil pessoas, apenas em São Paulo.
Atualmente, a seguradora realiza em
média 2,6 lives por dia.
Malho informou que na Icatu, o seguro de vida individual e os seguros
para o segmento PME cresceram 26%
entre janeiro e maio, em comparação
com o mesmo período do ano anterior. Para ele, o resultado mostra que
houve um “despertar da população”.
Por isso e porque o seguro de vida está
cada vez mais completo, considera
que a cobertura de morte não é mais

o único apelo de venda. “Hoje, quaisquer das novas coberturas e assistências se encaixam no perfil de cada brasileiro”, disse.
O superintendente da Icatu acredita que o momento é de poupar. Para
ele, o adequado planejamento financeiro não estará completo se não
somar a previdência privada com o
seguro de vida. “É importante que os
corretores indiquem aos seus clientes
um plano com uma contribuição que
não vá interferir nos seus projetos”,
disse. Silas Kasahaya acrescentou que
o isolamento social tem aumentado
a percepção sobre o que é possível
poupar. “É tempo de reorganizar as
finanças”, disse.
11

CAPA
CURSOS
COMPROMISSO COM A
POPULAÇÃO
Para Ramon Gomez, a pandemia
está funcionando como um freio de
arrumação na vida das pessoas. A seu
ver, a crise atual se diferencia das anteriores porque além de ocorrer simultaneamente com as crise econômica e
política, também é global. “É devastador do ponto de vista de redução de riquezas, gerando impactos sobre o consumo, que deverá ser mais austero por
um longo período, até que surja uma
vacina”, disse. “Não voltaremos mais
ao velho normal”, acrescentou.
Diante da gravidade do momento,
Gomez se disse satisfeito por trabalhar em um mercado que respondeu
prontamente à crise humanitária global ao ignorar a exclusão do risco de
pandemia e pagar as indenizações. “As
seguradoras deram uma prova inquestionável de seriedade e compromisso
com a população”, disse.
CRISE TRAZ EVOLUÇÃO
Na visão de Carlos Guerra, a crise
colocou em evidência a importância
do seguro de vida, e também mostrou
que o mercado de seguros está maduro
e preparado para mudanças. Os investimentos em tecnologias nos últimos
anos, hoje são fundamentais para as
seguradoras flexibilizarem seus processos, principalmente para ajudar os
corretores a venderem.
Na história da humanidade, ele destaca que as grandes evoluções foram
precedidas de crises, guerras e pandemias. “A crise veio para repensarmos
e retomarmos o nosso caminho”, disse.

Ramon Gomez
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Silas Kasahaya

Alexandre Malho

Apesar dos desafios, Guerra garante
que o time da Prudential está bastante
motivado e preparado para os impactos que estão por vir, como a queda
prevista de 8% do PIB e o aumento de
17% no desemprego. “Mas, devemos
ter a capacidade de passar por tudo
isso de forma serena e madura”, disse.
Sobre o futuro, Guerra avalia que a
pandemia provocará muitas mudanças, a começar pela continuidade do
home oﬃce. Muitos hábitos e rotinas
também deverão ser repensados, a seu
ver, como, por exemplo, os restaurantes self-service e os transportes públicos. Já no seguro, a resiliência deverá
vir acompanhada de disciplina e organização. “De certa forma, isso trará
mais união entre seguradoras e corretores”, disse.

tou, perguntando se haverá mudança
nas taxas de subscrição. Gomez respondeu que o maior impacto virá da
flexibilização da legislação trabalhista, que poderá se tornar definitiva. “A
tendência são novas precificações e
produtos, além de coberturas temporárias. O seguro de vida deverá se sofisticar”, disse.
Outro questionamento foi sobre os
projetos de lei que obrigam seguros e
planos de saúde a cobrirem qualquer doença ou lesão decorrente da pandemia.
Para Guerra, esse tipo de interferência
nas relações contratuais traz insegurança jurídica. Ele lembrou que o PL tem
um aspecto social importante, mas que
as seguradoras já se anteciparam nessa
questão ao decidirem pagar o risco de
pandemia. “Não precisa de projeto de
lei para obrigar o mercado a fazer aquilo
que ele tem capacidade de fazer”, disse.
Questionados sobre o envelhecimento da carteira dos corretores, Malho lembrou que hoje as seguradoras
dispõem de produtos cujo limite de
idade para contratação é de 85 anos e
com capitais segurados acima de R$ 50
milhões. Ele destacou, ainda, o crescimento de novas contribuições no
seguro de vida no momento de queda de juros. “O mercado precisará se
reinventar em termos de precificação e
análise de portfólio”, disse.
Para Gomez, o momento atual é
oportuno para o seguro de pessoas assumir o papel de protagonista. “Quanto vale a indenização para uma família
que perdeu o pai? Esse é momento de
o seguro de pessoas brilhar. Então, brilhe”, concluiu.

PROTAGONISMO DO SEGURO
Um dos internautas questionou sobre a mudança na avaliação do risco
de vida no trabalho em home oﬃce.
O presidente do CVG-SP complemen-

Carlos Guerra
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Seguradoras de vida se
reinventam
Receita de sucesso das seguradoras do ramo é composta por rápida
adaptação, novos produtos e apoio aos corretores

N

a 2ª Rodada do Almoço
com Especialistas, evento
virtual do CVG-SP realizado no dia 29 de julho,
com transmissão ao vivo pelo YouTube, três seguradoras descreveram
suas ações para o desenvolvimento do
seguro de pessoas. Em comum, MAG
Seguros, Mapfre e Seguros Unimed
registraram bons resultados no primeiro semestre e vendas em alta.
Sob a mediação do presidente do
CVG-SP, Silas Kasahaya, as seguradoras também revelaram que o bom
desempenho, em plena pandemia, foi
conquistado graças à reinvenção de
seus processos e produtos. Todas se
adaptaram rapidamente ao trabalho
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remoto, customizaram e desenvolveram produtos e, principalmente,
apoiaram o canal corretor de seguros.
AJUDA AOS CORRETORES
A MAG Seguros enfrentou o desafio
de ajudar os seus parceiros corretores
de seguros. A solução veio de uma ferramenta em uso há quatro anos e também dos próprios corretores. “O Venda Digital já era usado como apoio às
vendas presenciais. Por outro lado,
alguns corretores já usavam Skype e
WhatsApp. Juntamos essas experiências para estruturar um bom treinamento de venda remota”, disse o presidente da Comissão Fiscal do CVG-SP
Marcio Batistuti, diretor nacional de

Varejo da MAG Seguros.
Hoje, a MAG comemora os resultados. “Não tivemos queda no seguro de vida e mantivemos o mesmo
volume de vendas do ano passado”,
disse. Também influenciou, segundo
ele, a popularidade do seguro de vida
durante a pandemia, a tecnologia e a
customização de produtos. Batistuti
conta que especialmente para os corretores, a seguradora criou um pacote de benefícios que garante, entre
outros, suporte financeiro em caso de
internação por covid-19.
Em seguida, a empresa lançou a nova
Linha Vida Toda Bem-Estar, produto
com uma série de benefícios para problemas de saúde. Posteriormente, co13
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locou no mercado o Master Acidentes
Domiciliares, seguro de vida voltado
para pessoas entre 61 e 85 anos. Outro diferencial, segundo Batistuti foi o
programa de leads da empresa. “Ajudar os corretores a encontrar clientes
foi o maior gol que fizemos”, disse.
VENDA CONSULTIVA FAZ A
DIFERENÇA
Ninguém acorda pensando em comprar seguro de vida, analisa Andre Serebrinic, diretor Técnico de Vida, Previdência, Capitalização e Odonto da
Mapfre Seguros. Embora a aceitação
do seguro de vida tenha aumentado,
ele observa que ainda “incomoda as
pessoas falar sobre o imponderável”.
Diante disso, o corretor pode fazer a
diferença. “Ele é peça fundamental.
Não adianta digitalizar processos e
ter as melhores ferramentas porque o
cliente não comprará sozinho”, disse.
Segundo Serebrinic, além de microsseguros e aﬃnity, a seguradora
dispõe de todos os tipos de seguro
de vida, incluindo o Dotal. “Nenhum
planejamento financeiro estará completo sem um seguro de vida”, disse.
A empresa também se preocupa em
gerar conteúdo. Um estudo da Mapfre
Economics aponta o potencial do seguro de vida na América Latina.
Ele informou que a Mapfre aumentou seus lucros em 23% no primeiro
semestre, atingindo R$ 334 milhões,
apesar da pandemia. Com parte de
seu pessoal retornando ao trabalho, a
seguradora prepara uma série de lançamentos. Um deles é o Bien Vivir 4.0
e, outro, um portal para os corretores.

André Serebrinic
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“Estamos superpreparados para estar
junto ao corretor nesse momento de
desenvolvimento do seguro de vida
no Brasil”, disse.

de falar em seguro de morte para falar
em benefícios que os segurados possam usufruir em vida”, disse.
Outra iniciativa da empresa foi customizar produtos, como o seguro de
renda por afastamento do trabalho, em
que a idade limite foi aumentada para
70 anos. O mesmo produto ganhou
cobertura para diagnóstico de covid e
renda por afastamento em caso de contaminação pela doença. Apesar do provável aumento de sinistralidade, Flávio
Sá afirma que o objetivo foi garantir a
renda dos médicos que estão na linha
de frente do combate à covid.

CEM POR CENTO DIGITAL
Na 13ª posição no ranking de seguro
de vida e com uma carteira de mais de
6 milhões de clientes, a Seguros Unimed deu um salto de evolução nos
últimos meses. Segundo Flávio Sá, gerente nacional Comercial dos produtos de Vida, a seguradora precisou se
reinventar. “Implantamos uma frente
tecnológica 100% digital para o seguro de vida individual. Hoje, não temos
nenhum produto que não seja comercializado de forma eletrônica”.
Flávio Sá relata que a empresa também se preocupou com a eventual
queda de faturamento dos corretores.
Para tanto, aumentou o agenciamento. Ele reconhece que vender seguro
de vida no Brasil nunca foi uma tarefa
fácil, mas nos últimos anos este seguro
conseguiu mudar o foco. “Deixamos

Flávio Sá

“OLHO NO OLHO, MAS PELA
TELA”
Na mediação da live, o presidente do
CVG-SP dirigiu o questionamento de
um dos participantes para Batistuti em
relação à eficácia da venda consultiva
por meios digitais. A venda “olho no
olho” não deixará de existir, na opinião
de Batistuti, “mas agora será pela tela”.
Já Serebrinic aposta nos benefícios da
tecnologia. “Com muito treinamento,
o corretor fará na frente da tela tudo o
que faria na venda presencial”, disse.
Flávio Sá acredita em grandes oportunidades no pós-pandemia. “Com
o consultor a venda é assertiva, mais
correta, eficaz e direcionada para o
que faz sentido para o cliente”, disse.
Ele prevê um incremento tecnológico.
“Em 2020, por causa da pandemia, foi
dado o start, que agora não tem mais
volta”, disse. Em seguida, o presidente
do CVG-SP encerrou o evento, informando que o vídeo da live está disponível na TV CVG.
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Digital transforma seguro de
pessoas
Bradesco, SulAmérica e Tokio Marine relatam como a transformação digital está
acelerando o desenvolvimento de produtos e a capacitação de corretores

O

CVG-SP realizou a 3ª Rodada do Encontro com
Especialistas no dia 19 de
agosto, com a participação
de executivos das seguradoras associadas Bradesco, SulAmérica e Tokio
Marine. No almoço virtual, os destaques foram o bom desempenho do
ramo e a inovação em produtos e serviços, acelerada pela transformação
digital. Para o presidente do CVG-SP,
Silas Kasahaya, o seguro de pessoas,
em especial o seguro de vida individual, está conquistando evidência no
momento atual. “Sempre lutamos por
essa maior conscientização, que, infe-
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lizmente, ocorreu em meio à pandemia”, disse.
AMBIENTE FAVORÁVEL
Se a indústria de seguros ou “indústria de proteção”, como prefere Bernardo Castello, diretor da Bradesco
Vida e Previdência, está passando por
transformações no momento atual, o
cliente também está. Ele observa que a
pandemia está mudando a percepção
das pessoas em relação aos riscos e
abrindo espaço para a venda consultiva. Facilita a oferta de grande variedade de produtos de seguro de pessoas,
que não por acaso está em ascensão.

Castello destacou o crescimento de
30% no seguro de vida individual neste semestre e a maior demanda para o
seguro de doenças graves. Em relação
às iniciativas da Bradesco Seguros
na pandemia, ele citou a plataforma
“Com Você Corretor”, que começou
como um canal para funcionários e
clientes e evoluiu para um meio de
informação e capacitação aos corretores. Além de conteúdo informativo, as lives realizadas na plataforma
já reuniram mais de 9 mil pessoas.
A seguradora também avançou no
processo de transformação digital e,
hoje, além da proposta de seguro, o
15
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aviso de sinistro é 100% digital.
O executivo ressaltou, ainda, a iniciativa da Bradesco e também de
muitas seguradoras de indenizar as
mortes por covid-19. Até o momento, a seguradora já liquidou cerca de
mil sinistros e indenizou mais de R$
100 milhões. “Essa decisão é hoje um
divisor de águas, porque garante a
função social do seguro de proteger
pessoas”, disse.
MOMENTO IMPORTANTE
Victor Bernardes, diretor de Vida e
Previdência da SulAmérica Seguros,
relatou a experiência de ter voltado
a trabalhar na empresa justamente
uma semana antes de os funcionários
entrarem em home oﬃce. Vencido o
desafio, a etapa seguinte foi acelerar
o processo digital para que os corretores parceiros continuassem a trabalhar. Hoje, segundo ele, a distribuição
de vida e previdência é 100% digital.
“As vendas, que já estavam crescendo,
aceleraram”, disse.
A seu ver, fez a diferença o lançamento do guia de vendas digital,
uma ferramenta interativa. “Permite
ao corretor estar sempre atualizado”,
disse. Bernardes lembrou que a SulAmérica está atravessando um momento importante com a conclusão
da venda da carteira de automóvel.
Agora, ele afirma que a empresa está
mais focada em pessoas e benefícios.
Daí porque desenvolveu um olhar
integral sobre a saúde do cliente, que
abrange, inclusive, a saúde financeira.
“Vemos o cliente tanto pelo lado da
proteção de longo prazo, por meio da

Marcos Kobayashi
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previdência, como pela proteção do
patrimônio construído, por meio do
seguro de vida”, disse.

Durante a pandemia, a seguradora
promoveu ações sociais importantes,
como a homenagem aos profissionais
de saúde no Hospital das Clínicas e
a doação para leitos de UTI à Santa
Casa. Na área de produtos, uma das
inovações foi a telemedicina. Ele comentou, ainda, a iniciativa da Tokio
Marine e demais companhias de indenizarem a covid-19. “Isso foi possível graças à solidez financeira do
mercado”, disse.

NOVO CENÁRIO
O seguro de pessoas ultrapassou
pela primeira vez o faturamento do
seguro de automóvel, em 2016, segundo o vice-presidente do CVG-SP,
Marcos Kobayashi, diretor Comercial
Nacional Vida da Tokio Marine Seguradora. Ele ressaltou que, no final
de 2019, o seguro de pessoas também
superou a carteira de saúde, atingindo a primeira colocação no ranking
de seguros. “Isso é muito relevante e
merece destaque”, concluiu.
Apesar dos desafios da pandemia,
Kobayashi enxerga um novo cenário
para o seguro de pessoas. Prova disso
é o aumento significativo de corretores que migraram para o ramo. A
Tokio Marine, segundo ele, que em
2014 tinha 3,4 mil corretores ativos,
atingiu em julho deste ano a marca de
14 mil corretores.

Victor Bernardes

INOVAÇÃO
A inovação em produtos e serviços
foi o tema de uma das perguntas dos
participantes respondida por Castello. Ele apontou que a telemedicina
e as coberturas, tanto as parametrizadas como as sob medida, são resultado dessa onda de inovação. Já Bernardes observou que o mundo digital
ampliou as alternativas de capacitação para os corretores. A SulAmérica, por exemplo, já treinou mais de 30
mil corretores.
Kasahaya aproveitou a oportunidade para informar que o CVG-SP em
parceria com FECAP lançou o seu
primeiro curso de ensino à distância
na área de riscos pessoais. “Temos
muito orgulho dessa iniciativa que
irá beneficiar o mercado”, disse. Ele
também divulgou o encontro nacional dos CVGs, que acontecerá no dia
15 de outubro com a participação de
sete entidades. Em seguida, encerrou o evento com uma homenagem
às mais de 100 mil vítimas fatais da
covid-19 com um minuto de silêncio
e oração.
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Crescimento e tendências do
seguro de pessoas
Centauro-ON, Capemisa e MBM fazem balanço das mudanças e
aprendizados trazidos pela pandemia e analisam o futuro do ramo

A

pandemia e o isolamento
social provocaram grandes
mudanças no mercado de
seguros de pessoas, que,
apesar dos desafios, cresceu acima de
outros ramos. Como as seguradoras
enfrentaram essas mudanças e o que
esperam do futuro foram alguns dos
assuntos abordados na 4ª edição do
Encontro com Especialistas, almoço
virtual promovido pelo CVG-SP com
a participação de seguradoras associadas e transmissão ao vivo pela internet, no dia 23 de setembro.
Sob a mediação do presidente do
CVG-SP, Silas Kasahaya, o encontro

Edição 171 • 2020

contou com a participação de Márcio
Magnaboschi, diretor Comercial da
Centauro-ON, Fábio Lessa, diretor
Comercial da Capemisa, e Alexsander
Kaufmann, superintendente Comercial da MBM. Para o trio, Kasahaya
perguntou sobre as principais ações
das respectivas empresas para o desenvolvimento do mercado de seguro
de pessoas.
TRABALHO HUMANIZADO
Magnaboschi contou que está atuando na Centauro-ON desde 1º de
setembro, mas que já se surpreendeu
com os valores incorporados pela em-

presa, como o trabalho humanizado.
“São valores que prezo e que estão em
linha com os meus próprios”, disse.
No período de isolamento social,
segundo ele, a empresa impulsionou
o treinamento e a interação digital
com corretores de seguros. A Centauro-ON está entre as seguradoras que
passaram a indenizar sinistros por
covid-19, mas, foi além ao não estabelecer carência para novos contratos.
Em relação aos projetos, Magnaboschi adiantou que a seguradora
pretende intensificar atuação nos seguros coletivos, com foco no pequeno
e médio mercados e atuação com cor17
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retores generalistas. “Além de reforçar
a base em São Paulo e de dar expressão de caráter nacional para a empresa, meu desafio é priorizar o trabalho
com corretores, investindo em tecnologia, novos portais e ferramentas
para torná-los mais eficientes”, disse.
O executivo adiantou que a seguradora já tem prontas novidades para o
próximo ano. “Nosso propósito é desenvolver parcerias com corretores,
tornando a jornada deles e dos consumidores mais amigável, e também
com seguradoras que possam complementar o nosso modelo de negócio
de distribuição”, disse.
CRESCIMENTO
Na opinião de Fábio Lessa, o mercado de seguros demonstrou resiliência
e se reinventou para achar soluções
positivas durante a pandemia. O corretor de seguros também se reinventou para manter o relacionamento
com a sua base de clientes. O estágio
avançado de automação das seguradoras ajudou nesse sentido e os resultados já estão surgindo.
Lessa trouxe os dados mais recentes
do levantamento da Susep referente a julho, destacando o crescimento
do seguro de pessoas de 16,8% entre
junho e julho deste ano. O seguro de
vida cresceu 10,2% até julho de 2020
em comparação com julho de 2019.
“Esse crescimento é bastante significativo porque é fruto do trabalho que
o mercado vem desenvolvendo”, disse.
Para Lessa, o papel do corretor é de
transformação social. “Porque vender
seguro é um ato de amor”, disse. Ele

Fabio Lessa
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avalia que o seguro de vida evoluiu
ao incorporar novas coberturas, além
das tradicionais. A Capemisa, especializada no segmento de vida para
pequenas e médias empresas, segundo Lessa, está atenta ao atual momento de empreendedorismo. “O fato de
se tornar MEI não elimina a exposição aos riscos. O mercado está pronto
para oferecer proteção”, disse.

ao encontro da maior demanda pelo
seguro de vida, que, ele espera, não
acabe com o fim da pandemia. “Cabe
ao mercado e aos corretores não deixarem que isso se apague”, disse.
Na sua visão, o trabalho remoto
trouxe alguns resultados positivos,
como a percepção de que as reuniões
presenciais não são tão necessárias.
Para o executivo, a pandemia acelerou
a transformação tecnológica do mercado. Kaufmann contou que além de
preparar o lançamento de novos produtos para este ano, a MBM também
está cada vez mais online. “Queremos
estar mais próximos dos corretores,
levando soluções e fomentando o
mercado”, disse.

RESULTADOS
Alexsander Kaufmann iniciou na
MBM um ano depois de a seguradora
remodelar a sua área comercial e expandir nacionalmente, há cinco anos.
Com sede no Rio Grande Sul, a seguradora completou 70 anos de atuação
e, hoje, está presente em doze capitais
e mais o Distrito Federal. Ele relatou
que pandemia obrigou a MBM a se
reinventar por meio de home oﬃce,
lives, videoconferências etc.
Segundo Kaufmann, o isolamento
social trouxe a oportunidade para a
MBM olhar para dentro e descobrir
como poderia melhorar as ferramentas tecnológicas, os produtos e a proteção ao cliente. Essas ações vieram

Alexsander Kaufmann

TALENTOS
Kasahaya transmitiu aos convidados as perguntas dos participantes recebidas pelo chat. Uma delas sobre o
modelo de relacionamento dos corretores no pós-pandemia. Magnaboschi
utilizou o exemplo da Centauro-ON,
que contratou profissionais para trabalharem remotamente, inclusive de
locais distantes, como Manaus (AM),
para concluir que o “paradigma do
presencial foi quebrado pela pandemia”. Mais do que a presença, para ele
o importante são os talentos.
Fábio Lessa afirmou que hoje fala
mais com os corretores do que antes,
graças à tecnologia. “Sempre motivamos os corretores a repensarem os
seus modelos de negócio e a tecnologia é uma aliada. Mas, nada substitui o
talento das pessoas”, disse. Em seguida, o presidente do CVG-SP encerrou
o evento, lamentando as inúmeras
vidas perdidas e manifestando o seu
desejo de que a humanidade melhore.
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Seguro de pessoas pode sair
fortalecido da pandemia
No webinar promovido pelo CVG-SP, representantes da distribuição relatam
como estão enfrentando a pandemia e quais as perspectivas

N

o dia em que completou
39 anos de existência, 25
de maio, o CVG-SP promoveu um importante
evento para discutir os rumos da
distribuição de seguros na pandemia. Sob a mediação do presidente
do CVG-SP, Silas Kasahaya, três representantes do segmento analisaram o cenário atual e falaram das
suas expectativas pós-pandemia.
Beatriz Abadia, gerente comercial
São Paulo e Sul do PASI, relatou
um aumento na demanda do atendimento psicológico, serviço que
integra o pacote das assistências
oferecidas pela Central de Amparo PASI. “Liberamos para os corretores e para os segurados e suas
famílias, porque o nosso trabalho
é proporcionar benefícios para serem usufruídos em vida”, disse.
Se, por um lado, a inclusão de seguros e benefícios nas convenções
coletivas de trabalho é uma grande
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oportunidade de negócios para o
mercado, já que tem força de lei, por
outro, segundo Beatriz, nem sempre
foi fácil convencer os empresários de
que se trata de investimento e não
de custo. Daí porque o trabalho de

Silas Kasahaya

consultoria do corretor se tornou essencial. “Chamamos os nossos corretores de influenciadores. São eles
que mostram o quão importante é
ter um seguro para a proteção”, disse.
MOMENTO FAVORÁVEL
Se existe algum aspecto positivo na pandemia é o fomento à necessidade da proteção do seguro. A
avaliação é de Diogo Arndt Silva,
sócio fundador e CEO da Rede Lojacorr, que enxerga oportunidades
para alavancar a venda de seguro
de vida. “Todos voltamos para o
núcleo familiar e isso aumentou
a percepção de incertezas. As famílias precisam do seguro de vida
para se garantirem”, afirmou.
O trabalho informal, que tende
a aumentar na proporção do desemprego, tem também um lado positivo
na visão de Diogo Arndt. “A grande
massa que está migrando para o informal não contará com as garantias
19
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do Estado, como FGTS e INSS. Esses
trabalhadores sentirão a necessidade
da proteção do seguro e de produtos
que possam ser usufruídos em vida,
como o seguro saúde. O momento é
favorável para este segmento”, disse.

impacto da covid. Segundo ele, nem
mesmo por causa de demissões.
“Pelo contrário, poucos segmentos
estão demitindo, mas também não
estão contratando”, disse.
Giometti informou, ainda, que
a Sciath não teve em sua carteira
nenhuma morte por covid e que
na área de saúde registrou poucas
internações por essa doença. Ele
supõe que a razão seja o perfil dos
clientes, que pertencem ao segmento corporativo. Por outro lado, a empresa tem observado a preocupação

das PMEs de reduzirem custos no
seguro de vida e saúde. “Hoje, as
empresas querem pagar menos pelos mesmos benefícios”, disse.
Por causa da pandemia, a sinistralidade da carteira da Sciath
tem caído drasticamente. Segundo
Giometti, houve queda no uso dos
planos de saúde, sobretudo nas cirurgias eletivas, e também na sinistralidade de saúde e odonto. “Muitas clínicas estão fechadas. Vimos
uma redução de quase 90% nas solicitações de reembolso”, disse.

BAIXO IMPACTO DA COVID
Abordando o segmento corporativo de saúde, Cassio Giometti,
sócio da Sciath Benefits Services,
empresa que atua com pequenas e
médias empresas na cidade de São
Paulo, relatou que não houve forte

Aniversário
Faltando poucos minutos para
encerramento do webinar, Kasahaya surpreendeu ao convidar
diversos profissionais ligados ao
CVG-SP para comemorar o aniversário da entidade. Ele comentou a trajetória do CVG-SP e manifestou o orgulho de
integrar a entidade, passando a palavra para o
fundador e ex-presidente Paulo Meinberg. “A
marca CVG tem força,
todos conhecem, porque o trabalho é feito
com amor”, disse Meinberg.
“O CVG-SP evoluiu e
se adaptou à demanda
20

atual, provendo os cursos online.
Estamos firmes e fortes acreditando que esse momento vai passar”, disse o ex-presidente Dilmo
Bantim Moreira. O presidente da
Comissão Fiscal, Márcio Batistuti, concordou e acrescentou que

é preciso se reinventar. Asenate
Souza, diretora de cursos, elogiou
o trabalho do CVG-SP na disseminação do seguro de vida.
Para o vice-presidente Marcos
Kobayashi, o CVG-SP comemorou
o aniversário em grande estilo com
uma live de porte. Ele observou que o mercado de seguro
de pessoas tem robustez suficiente para enfrentar a pandemia. Encerrando, Kasahaya
pediu para a gestora do CVG-SP, Lúcia Gomes, elogiada por
todos por seu trabalho, se manifestar. “Agradeço a confiança.
Gosto do meu trabalho e isso
se reflete no que faço. É um
prazer. Parabéns ao CVG-SP! ”.
Edção 171 • 2020
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Presidente do CVG-SP analisa
seguro de pessoas
No webinar do Clube dos Seguradores da Bahia, Silas Kasahaya destacou
o bom desempenho do seguro de vida individual

C

onvidado pelo presidente
do Clube dos Seguradores
da Bahia, Fausto Dorea, o
presidente do CVG-SP, Silas Kasahaya, participou de webinar
no dia 21 de agosto, quando apresentou o tema “Os desafios e as transformações dos seguros de pessoas”.
Ele forneceu um panorama atual
do seguro de pessoas a partir dos resultados recentes apurados pela FenaPrevi. De janeiro a maio, o seguro
de pessoas somou R$ 17,43 bilhões
em prêmios diretos, o que representa
uma ligeira queda de 0,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A maioria dos seguros do ramo
de pessoas sentiu os efeitos da crise
provocada pela pandemia, registrando queda. As exceções foram o seguro de vida individual, que cresceu
36,87%, de janeiro a maio, e o seguro para doenças graves, que cresceu
8,23% nesse período. Kasahaya lembrou que apesar de o seguro de vida
individual ter registrado forte expansão desde o início da pandemia,
já vem crescendo há pelo menos dois
anos.
Outros indicadores da carteira são
o aumento de sinistralidade, que
passou de R$ 4,22 bilhões para R$
4,35 bilhões nos cinco primeiros meses do ano, e também das despesas
de comercialização, que passaram de
R$ 4,95 bilhões para R$ 5,31 bilhões.
Em relação à composição da carteira, os melhores resultados foram do
seguro de vida, com 43,3% dos prêmios, seguido pelo seguro prestamista, com 31,6%.
Kasahaya ressaltou que os seguros
coletivos, que sempre lideraram o
ramo, estão perdendo espaço para
os seguros individuais, que nos últimos anos apresentam crescimento
anual entre 40% e 50%. Daí porque
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Silas Kasahaya, presidente do CVG-SP

ele reforçou a sua previsão de que em
dois ou três anos o seguro de vida individual ultrapassará o coletivo e em
quatro anos o prestamista.
TENDÊNCIAS
Na avaliação do presidente do
CVG-SP, a pandemia ajudou a ace-

Fausto Dórea, presidente do Clube dos
Seguradores da Bahia

lerar o processo de transformação
digital no ramo de pessoas, que já
estava avançando em áreas como a
subscrição de riscos e canais de distribuição. “As seguradoras estão investindo em ferramentas para fazer
o cruzamento de dados de clientes e
isso traz oportunidades de novos canais de distribuição”, disse.
Uma das tendências que deve movimentar o seguro de pessoas é o
comportamento do consumidor. Segundo Kasahaya, é cada vez mais frequente o uso de ferramentas de user
experience para direcionar a oferta
de produtos. Por fim, os serviços são
outra tendência, como, por exemplo,
a telemedicina, que já é oferecida
como complemento do seguro de
vida.
“Uma boa oferta de seguro será
feita com o uso de tecnologia e a
consultoria de um profissional bem
informado, que saiba usar a tecnologia a seu favor para cativar o cliente”,
disse. Ele concluiu que “o mercado
de pessoas está em transformação e
outras novidades virão”.
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Tecnologia para melhorar
a oferta de seguro
Na live da ANSP, presidente do CVG-SP destaca a tecnologia como meio para
entender o novo comportamento de consumo e direcionar a oferta de seguros

“V

ida e Previdência:
o que vem de novo
por aí?”. A questão
foi debatida por especialistas no Café com Seguro Live,
promovido pela Academia Nacional
de Seguros e Previdência (ANSP), no
dia 13 de julho. Além do presidente
do Clube Vida em Grupo São Paulo
(CVG-SP), Silas Kasahaya, também
analisaram o tema Nilton Molina,
presidente do Conselho de Administração da Mongeral Aegon Seguros e
Previdência e do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, e Octávio
Perissé, presidente do CVG-RJ.
Nilton Molina avaliou a evolução
do seguro de pessoas nos últimos
anos, destacando como um marco
2017, quando, pela primeira vez, o
seguro de vida ultrapassou o faturamento do seguro de automóvel.
Agora na pandemia, ele enxerga uma
nova fase de desenvolvimento para o
ramo por dois motivos. “As pessoas
reduziram seus gastos, pois passaram
a entender o que é supérfluo, e perceberam que precisam da proteção do
seguro, porque a morte se avizinha”.
Sua conclusão é que a pandemia deixará um saldo positivo para o ramo.
No entanto, Molina indicou que
o mercado de seguros tem lição de

Nilton Molina
22

casa para fazer no pós-pandemia,
começando pela “reconceitualização” de vida e previdência. “Parece
que a previdência complementar é
só VGBL e PGBL, mas não é. Nosso desafio é explicar à população que
seguro de vida e previdência não são
produtos distintos”, disse, acrescentando que também é preciso utilizar
a força de venda de quase 80 mil corretores no país para alavancar a oferta de seguro.
Para Silas Kasahaya, hoje não
faltam produtos de
risco (vida) ou acumulação (previdência) para atender a
todos os perfis de
público consumidor.
Considerando que
a venda desses produtos depende da
existência de bons
consultores, ele entende que o uso da
tecnologia pode ser

bastante útil. “O corretor de seguros
tem os dados de clientes em sua carteira e a tecnologia pode servir para
replicar modelos de oferta e direcioná-los para públicos específicos”, disse.
Embora o mercado de seguros esteja avançando no uso de tecnologias, como big data, machine learning, inteligência artificial e outras,
o presidente do CVG-SP avalia que
a pandemia trouxe novos desafios.
Segundo ele, está surgindo uma nova
cultura digital que exige das seguradoras mais velocidade no processo
operacional, desde a emissão de apólices até a regulação de sinistros. “Por
isso, entender o novo comportamento de consumo será cada vez mais
importante daqui por diante”, disse.
Além dos três especialistas, a live
contou com a participação do presidente da ANSP, João Marcelo dos
Santos, e do acadêmico Edmur de
Almeida. Para assistir ao evento na
íntegra, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=zooa3HlEVT8
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Série Pílulas de Vida aborda
venda de seguro na crise

A

Experientes corretores contam como estão vendendo
seguro de vida durante a pandemia

nova série de vídeos Pílulas de Vida, que estreou
neste ano na TV CVG
durante a pandemia,
traz orientações importantes para
os corretores de seguros venderem
seguro de vida durante a crise. Os
vídeos mais recentes contam com
a participação de corretores especialistas em seguro de pessoas, que
transmitem suas experiências e fornecem dicas de vendas.
VENDA ONLINE
Ricardo Tarantello, sócio da Segasp Univalores, que protagonizou
o vídeo de lançamento da série falando sobre a importância do seguro de vida, continua o assunto em
outro episódio.
No novo vídeo de curta duração
que acaba de compor o acervo da
TV CVG, Tarantello explica como
é possível vender seguro por meios
remotos. Ele também reforça a importância do seguro de vida para a
proteção da família. “Não é fácil falar da própria morte, mas ela causa
uma perda financeira para a família
que pode ser reparada com o seguro”, diz.

MELHOR ARGUMENTO
A curva ascendente de vítimas
fatais de coronavírus evidenciou a
importância do seguro e vida. Muitos acreditam que a morte seja um
bom argumento de venda para os
corretores de seguros. Mas, Primo
Mangialardo, diretor da Primo Corretora de Seguros, discorda. No seu
depoimento para série de vídeos Pílulas de Vida, ele explica que não é
preciso usar a morte para vender.
“O maior apelo para a venda é a
vida, a relação entre as pessoas que
serão beneficiadas pelo seguro”, diz.
Para o corretor, é possível increEdição 171 • 2020

Ricardo Tarantello

Primo Mangialardo

Rogério Araújo

mentar as vendas da carteira também com coberturas que se recebe
em vida. “Uma apólice de seguro de
vida é a materialização do amor”,
afirma.

Araújo reconhece que o momento é especialmente desafiador para
os corretores de seguros, que realizam a maioria das vendas de forma
presencial, mas também é tempo de
aprendizado. No vídeo, ele explica
como o uso de meios digitais pode
ajudar a manter as vendas e também a trocar experiências com outros corretores.

TEMPO DE APRENDIZADO
O corretor de seguros mineiro
Rogério Araújo, sócio proprietário
da TGL Consultoria, empresa associada ao CVG-SP, explica em breve
depoimento para a série Pílulas de
Vida como está driblando a crise.

Assista aos vídeos da série Pílulas de
Vida na TV CVG (cvg.org.br/tv-cvg.php)
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CVG-SP lança em parceria com a
FECAP primeiro curso EaD

O

Primeira turma piloto do curso Básico de Técnica de
Riscos Pessoais começou em agosto

CVG-SP está lançando
o primeiro curso de ensino à distância (EaD),
em parceria com a FECAP. Trata-se do Curso Básico
de Técnica de Riscos Pessoais,
com carga horária de 30 horas,
aplicado em quatro módulos. Na
primeira turma piloto, que teve
início no dia 17 de agosto, o curso
foi oferecido gratuitamente para
as pessoas indicadas pelas associadas do CVG-SP.
Com a mesma qualidade e conteúdo do curso presencial, o curso de Riscos Pessoais tem as aulas
gravadas, que poderão ser assistidas a qualquer hora e acessadas a
partir de todos os tipos de dispositivos, de celular a tablet. As aulas
são ministradas por Marcelo de
Figueiredo, um dos mais conceituados instrutores do CVG-SP.
O CVG-SP decidiu dar esse importante passo na área de ensino à
distância graças à sua experiência
de 39 anos na área de formação e
capacitação profissional e, mais recentemente, ao resultado positivo

M A I S

Curso Básico de Técnica de
Riscos Pessoais
Ambiente de ensino EaD do
CVG-SP em parceria com a FECAP,
sob a coordenação da Pró-Reitoria
de Extensão e Desenvolvimento
Carga horária: 30 horas
Objetivo do curso: possibilitar
a aquisição de conhecimentos
conceituais sobre Riscos Pessoais,
visando o aperfeiçoamento dos
alunos nas funções técnicas e/ou
comerciais.
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obtido nos últimos cursos online,
que migraram do presencial para o
remoto.
O presidente do CVG-SP, Silas
Kasahaya, destaca que o EaD era
uma meta da atual gestão, que foi
antecipada por causa da pandemia.
“O momento atual não poderia ser
mais apropriado para esse grande
passo do CVG-SP, que ao longo de
sua trajetória já formou centenas

S O B R E

O

de profissionais na área de seguro
de pessoas”, diz.
Kasahaya ressalta, ainda, a importante participação da FECAP
para a oferta de cursos EaD. “A
FECAP, instituição de ensino centenária, parceira na realização de
cursos presenciais, está entrando
com sua experiência e tecnologia
para prover o ambiente virtual ideal para a realização dos cursos”.

C U R S O

Perfil aluno: profissionais
empregados em seguradoras,
corretoras e assemelhados que
pretendem iniciar na área de
Vida em Grupo e/ou Acidentes
Pessoais.
Módulo 1 - O Sistema Nacional de
Seguros
Módulo 2 - Estrutura Geral
Módulo 3 - Bases do Seguro de
Pessoas
Módulo 4 - Tábuas Biométricas
Instrutor: Marcelo de Figueiredo

Graduado em Ciências Atuarias
(PUC/SP), pós-graduado em
Gestão de Seguros e Previdência
(Anhanguera) e especializado
em Precificação (FECAP). Possui
mais de 30 anos de experiência
na área de pessoas e seguro
de danos em geral. Atuou em
funções estratégicas de grandes
corporações. É gestor de
Riscos com certificação (DPO).
Atualmente, é sócio-diretor da
Figueiredo Consultoria.
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Avaliação positiva para
os cursos online
Depoimentos de alunos
e instrutores revelam
que o formato online
dos cursos superou
as expectativas de
aprendizado

O

isolamento social trouxe um desafio para o
CVG-SP e para as turmas de alunos de dois
cursos que estavam em atividade,
com aulas nas dependências da FECAP, parceira da entidade. Como
concluir os cursos sem as aulas presenciais? A solução foi transformar
as aulas presenciais em online.
O primeiro curso a migrar para o
online foi o CSP - Certificação Técnica em Liquidação e Regulação de
Sinistros de Pessoas. Em seguida,
o curso Seguro Saúde e Análise de
Contas Médicas também foi ajus-

tado para o formato remoto. Para
tanto, o CVG-SP providenciou uma
plataforma online, com acesso dos
alunos por meio de login e senha.
Um diferencial dessa mudança foi
a decisão do CVG-SP, em comum
acordo com alunos e instrutores, de
manter as mesmas datas e horários

dos cursos presenciais. Concluídos
ambos os cursos, as duas turmas
avaliam que o desafio foi superado
com louvor. Para alguns, as aulas
em tempo real não deixaram nada a
desejar em relação à presencial.
A seguir, os depoimentos de alunos e instrutores.

Curso CSP - Certificação Técnica em Liquidação e Regulação de Sinistros de Pessoas

“Há cinco anos venho fazendo muitos cursos online, incluindo pós-graduação. Procurava um curso no
qual pudesse interagir, trocar ideias, conversar, levantar a mão e dizer que tinha dúvida, ouvir histórias
de outras pessoas e contas as minhas.
Quando o curso foi interrompido, acreditei que seria por no máximo 40 dias. Mas, à medida que foi
avançando, nos demos conta que não haveria o retorno. O CVG-SP propôs o curso online, sem impor, e a
maioria concordou.
Fiquei um pouco reticente, mas, de repente me vi numa aula online e nos mesmos dias e horários,
interagindo com outros alunos. Era o que buscava. Ou seja, pude levantar a mão e dizer ao professor que
estava com dúvida. Não precisei digitar num chat e esperar 1 hora para o professor responder. A resposta veio
na hora.
Tenho muito a agradecer, gostei da turma, da escola e do professor, que é excelente. O curso me deu conhecimento muito amplo a respeito de regulação e do seguro. Tivemos a sorte de ter uma turma comprometida,
respeitosa, educada e descontraída. O resultado não poderia ser melhor. Foi uma experiência única, singular.
Um curso online, mas praticamente presencial”.
Hedilza Bastos (aluna)
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“A didática do professor Hermes é
fantástica e o apoio da Lúcia, do CVG-SP,
foi muito importante. Indicarei o curso
para outros colegas do mercado e realizarei,
se possível, outros cursos desse módulo. No
momento, estou à disposição do mercado, mas
isso não me abalou, tenho mais de 20 anos
em seguros. Agora, estou em busca de uma
recolocação”.
Alexandre de Barros (aluno)
“No início foi um pouco assustador essa
mudança para o online, era tudo novo e
precisávamos nos adaptar a esse processo.
Mas, foi muito proveitoso, até mesmo pelo
fato de não termos que ir até à escola. Apesar
de gostar das aulas presenciais, o formato online não deixou a desejar. Adquirimos até mais
conhecimento por esse meio.
Agradeço muito ao professor Hermes Marques,
em especial, não apenas pela competência, mas
pela paciência e discernimento. Ele é um ótimo
profissional, atento e sempre atualizado, com
uma memória incrível”.
Gabriela Santos (aluna)

“Instrutor do CVG-SP desde 2008, fui
surpreendido durante o curso de Sinistros
de Pessoas com a interrupção das aulas
presenciais, por causa da pandemia. O
CVG-SP viabilizou a continuidade do curso
de forma remota. O desafio criado foi superado a
cada aula com a participação e colaboração dos
alunos, do CVG-SP.
A aula presencial permite ter envolvimento maior
com os alunos, mas o recurso tecnológico possibilita o
compartilhamento de material em tela virtual. Concluo que o aprendizado foi bem recebido e assimilado
pelos alunos.
A capacidade de adaptação aliada ao envolvimento e
determinação de todos, possibilitou concluir o curso
com sucesso, deixando um legado positivo para continuidade e criação de novos cursos on-line. Adorei
essa experiência, pois, o que parecia difícil, se tornou
útil e interessante. Os cursos on-line vieram para
ficar e contribuir com a expansão do conhecimento”.
Hermes Marques (instrutor)

Curso Saúde e Análise de Contas Médicas
“Trabalho na área se sinistros há quase
dez anos e os cursos do CVG-SP sempre
me ajudaram a aprimorar meu
conhecimento e experiência. Em um
momento de pandemia fomos bem
amparados pelo curso online, com o
mesmo conteúdo e atenção do presencial.
Agradeço ao CVG-SP por este curso e estou
pronta para os próximos, sejam online ou presenciais.
O CVG-SP está sempre se atualizando”.
Aline Regina (aluna)

“Fora do mercado de trabalho há algum
tempo, vi no curso do CVG-SP uma
oportunidade de aprender sobre novos
produtos. Gostei muito, os cursos são
ótimos, dinâmicos e o pessoal do CVGSP é muito atencioso. O curso online
vale muito a pena, mas depende muito do
comprometimento do aluno. Quando puder,
com certeza, farei outro curso. Agradeço a paciência
da professora Izildinha e ao CVG-SP”.
Erika Jankovsky (aluna)

“Confesso que no início fiquei um pouco
preocupada com as aulas online. Era tudo
muito novo para mim, não havia passado
por essa experiência e achava que seria
mais difícil o entendimento à distância,
que fosse ficar um pouco tímida. Mas,
com o passar do tempo fui gostando do
processo, toda matéria foi se encaixando na
minha cabeça. Além disso tínhamos a opção de rever
as aulas gravadas, o que ajudou muito no dia a dia
para estudar. A professora Izildinha nos ajudou nesse
processo. Gostei dos dois formatos de cursos, online e
presencial”.
Mari Pereira (aluna)

“A pandemia trouxe a necessidade de
nos reinventar, mudou nossas rotinas
e transformou o curso presencial em
online. O novo gera certa insegurança,
mas em meio à crise nascem as
oportunidades de fazer tudo diferente!
Estamos quebrando paradigmas e o curso
online demonstrou uma nova perspectiva de
aprendizado! ”.
Izildinha Fidelis (instrutora)
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Cursos do CVG-SP agora em formato
de webinar com aulas ao vivo
Nos três primeiros cursos que migraram para o online, aulas serão interativas,
idênticas aos cursos presenciais, com o mesmo conteúdow e carga horária

C

fissionais do setor. O formato foi testado com sucesso
entre abril e maio em duas turmas piloto de cursos
que tiveram as aulas suspensas por causa da pandemia. A avaliação positiva dos alunos em relação ao
aproveitamento motivou o CVG-SP a migrar os cursos para o online.

A transposição dos cursos presenciais para o online
é uma iniciativa inédita e um importante passo para o
CVG-SP, que, apesar do isolamento social, pretendia
retomar a oferta de capacitação e formação aos pro-

Com aulas em dias e horários específicos, os cursos oferecem, ainda, algumas vantagens em relação ao
presencial, como, por exemplo, o compartilhamento
de conteúdo complementar e o acesso às aulas gravadas. Todas as aulas serão gravadas – cada uma com
um link de acesso - e hospedadas em plataforma online. Durante todo o período do curso, os alunos poderão acessar o conteúdo por meio de login e senha.

omeçam em outubro e terminam em dezembros os três primeiros cursos da agenda do CVG-SP que agora serão aplicados
no formato de webinar, com aulas ao vivo,
interativas e em tempo real. Por meio de parceria
com a FECAP, os cursos de capacitação técnica em
riscos pessoais, em previdência privada e em sinistros
de pessoas serão ministrados online, com os mesmos
conteúdos, cargas horárias e períodos dos cursos presenciais.
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CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM RISCOS PESSOAIS

(Conteúdo do curso de Técnica de VG/AP, básico e avançado)

Dias: segundas e quartas-feiras – 21, 26 e 28/outubro; 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 e 30/novembro; 2, 7, 9 e
14/dezembro (prova).
Horário: 19h às 21h | Carga horária: 30 horas
Instrutor: Fabiano Rosini - Atuário, MIBA 1362, especialista em subscrição e precificação em seguro de vida e massificados, bacharel em Ciências Atuariais e MBA
em Gestão Atuarial e Financeira. Atua há 25 anos no mercado segurador nas maiores
seguradoras do país, dentre elas Porto Seguro, Chubb, Zurich e Icatu Seguros. Atualmente, trabalha como atuário e consultor na área de seguros. No segmento acadêmico, desde 2009 até 2019, como docente nos cursos de graduação e pós-graduação, nas
universidades: UniFMU, Unip e UniAnhanguera, e desde 2012 até a presente data,
instrutor nos cursos técnicos aplicados pelo CVG-SP.
Objetivo: Curso de credenciamento específico para o profissional da área de riscos
pessoais para exercer suas atividades através da aquisição dos conhecimentos sobre o ramo, estrutura dos Órgãos Fiscalizadores, Legislação correlata e demais aspectos técnicos e operacionais relacionados, desenvolvendo assim as habilidades necessárias para execução dos processos de faturamento, obtenção da taxação técnica
e comercial dos riscos, bem como utilização dos instrumentos de negociação.
Perfil do aluno: Destina-se aos profissionais empregados em seguradoras, corretoras e assemelhados que atuam na área técnica e/ou faturamento de Vida em Grupo e/ou Acidentes Pessoais.
Programa: O Sistema Nacional de Seguros; Estrutura Geral; Bases do Seguro de Pessoas; Tábuas Biométricas;
Subscrição, Taxação, Tarifação e Precificação; Limite de Capital Segurado; Proposta de Contratação; Recálculo
Atuarial; Tarifação Especial; Excedente Técnico; Cálculo e Recálculo Atuarial, Sinistralidade, Análise das Frequências e Severidade; Teoria de Credibilidade Parcial e Total.

CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM PREVIDÊNCIA PRIVADA
Dias: segundas e quartas-feiras – 21, 26 e 28/outubro; 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 e 30/novembro; 2, 7, 9 e
14/dezembro (prova).
Horário:19h às 21h | Carga horária: 30 horas
Instrutor: Eraldo Oliveira Santos - Advogado e professor com experiência de 20
anos na área de seguros, previdência e capitalização. Foi gerente jurídico de seguradora, diretor de seguridade de fundo de pensão multipatrocinado, professor de seguros e
previdência complementar da Fundação Escola do Ministério Público do Rio Grande
do Sul (FMP/RS), da Funenseg e do Senac. Foi editor do conteúdo de previdência
complementar de curso preparatório para certificação CFP™; autor de 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.
Objetivo: Curso específico para o profissional da área de previdência complementar para exercer suas atividades através da aquisição dos conhecimentos sobre o ramo, estrutura dos Órgãos Fiscalizadores, Legislação pertinente, Conceituação básica Atuarial e sua aplicabilidade para avaliação de custos dos planos de Seguradoras
e Entidades de Previdência por profissionais não atuários.
Perfil do aluno: Destina-se aos profissionais empregados em seguradoras, corretoras, Entidades de Previdência Complementar e assemelhados.
Programa: Os Aspectos Iniciais; Previdência Social; Previdência Complementar; Regimes Financeiros; Estrutura dos Planos; Tábuas Atuariais; Provisões Técnicas; Investimentos; Definições e Terminologias.
Edição 170 • 2020
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CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM LIQUIDAÇÃO E REGULAÇÃO DE SINISTRO DE PESSOAS
(Conteúdo dos módulos básico e avançado)
Dias: terças e quintas-feiras – 20, 22, 27 e 29 de outubro; 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 e 26 de novembro; 1, 3 e 8 de
dezembro (prova)
Horário: 19h às 21h | Carga horária: 30 horas
Instrutor: Hermes Martins Marques - Pós-graduação em Administração de Negócios (Mackenzie) e graduação em Administração de Empresas (Fac. Integ. Guarulhos). Atua há mais de 25 anos no mercado de seguros, na área de sinistro de Pessoas,
membro do Fórum de Seguros de Pessoas e Benefícios do Sindseg-SP.
Objetivo: Curso destinado aos profissionais no segmento de seguros, com foco principal na área de sinistros de riscos pessoais, por meio de conhecimento da estrutura
dos órgãos reguladores e fiscalizadores, ampliação e desenvolvimento da capacidade
de análise, regulação e liquidação de processo de sinistro, respeitando normas e legislação vigentes.
Perfil do aluno: Profissionais de seguradoras, corretoras, prestadores de serviços e assemelhados que atuem, ou pretendam atuar, no segmento de seguros, em especial na área de sinistros de riscos
pessoais, que tenham o interesse no conhecimento, desenvolvimento, interpretação e aplicação de normas e
legislação vigentes, para aprimorar a capacitação no processo de regulação e liquidação de sinistros.
Programa: Estrutura dos Órgãos Reguladores e Fiscalizadores; Interpretação da Legislação e Normas vigentes;
Termos Técnicos; Cláusula Beneficiária; Pulverização de Riscos; Documentação necessária; Aviso do Sinistro
e Regulação do Processo; Análise das Coberturas; Liquidação do Processo e Provisão de Sinistro a Liquidar;
Prevenção ao crime de lavagem de dinheiro; Estudo de Casos.

INVESTIMENTO

O investimento inclui acesso às aulas via plataforma online, o material didático em PDF
(apostila), visualização das aulas gravadas (durante o curso) e Certificado de Conclusão
Digital, aos alunos que obtiverem nota final igual ou maior do que 7,0 e apresentarem o
mínimo de 80% de presença.
Valores
R$ 250,00 - Funcionário/Colaborador de Empresas Associadas ao CVG-SP
R$ 250,00* - Profissionais do Mercado de Seguros desempregados
R$ 300,00** - Corretores ou Funcionário de Corretoras Não Associadas ao CVG-SP
R$ 400,00 - Convidados (que não se enquadrem nas
opções acima)
Inscrições
Na loja online eventos.cvg.org.br até o dia 15 de
outubro ou término das vagas.
O pagamento poderá ser efetuado pelo PagSeguro
(boleto, cartão de crédito em 2 x sem juros e TED).
Mais informações pelo WhatsApp: (11) 96308 0220.
E-mails: “ cvg@cvg.org.br e cvgoficial@uol.com.br
(*) Comprovação através de cópia da baixa na carteira profissional
(**) Comprovação através de número Susep ou utilização de e-mail de domínio da corretora
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ANIVERSARIANTES
OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

01 Carlos Alberto F. Trindade Filho
SulAmérica Seguros e Conselheiro CVGSP

01 Ademar Oliveira Neves
Fundador

01 Simone Donizete Ferreira Santos
Segasp

02 Adevaldo Calegari
Sócio-Parceiro

01 Jayme Brasil Garfinkel
Porto Seguro

02 Silas Seiti Kasahaya
Samplemed / Presidente CVGSP

04 Mauro Hime Leão
Alfa Previdência e Vida

02 Marcia Tiemi Takakura
MetLife

04 Keyton Luiz Martins Pedreira
KLP Corretora

08 Eduard Folch Rue
Allianz Seguros

03 Joseni da Costa Silva Hubacer
Bradesco Vida e Previdência

06 Claudio do Nascimento
Diretoria CVGSP

09 Abaete Ary G. Machado
Conselheiro CVGSP

03 Paulo G. Guimaraes Fernandes
Fundador

06 Sandor Franciscatto
Fundador

09 Alexandre Vicente da Silva
Liberty Seguros

04 Carlos Alberto Brenguer
KLP Corretora

07 Jayr Riccetto
Fundador

10 Fátima Regina Nunes Lopes
Bradesco Vida e Previdência

09 Luiz Gustavo Costa
Tokio Marine Seguradora

11 Marcos Henrique Alves dos Santos
Sócio-Parceiro

10 Joao Moreira da Silva
Fundador e Conselheiro CVGSP

10 Maurício de Oliveira Leite
ML3 Consultoria

13 Mario Jorge Rodrigues Coelho da Cruz
Sócio-Parceiro

11 Ronald Kaufmann
Sócio-Parceiro

10 Virgilio Carlos de Oliveira Ramos
Fundador

14 Cristina Palmerio Salles Kock
Mapfre Seguros

13 Cesar Tadeu Carloni
Fundador e Segasp

13 Antonio Tavares Teixeira
Fundador

14 Jose Luiz Macea
Fundador

13 Fernanda Pasquarelli
Porto Seguro

14 Luiz Gustavo Miranda de Sousa
Continental Ass. de Seguros

16 Noemi Rocha Visintin
Sócia-parceira

17 Ronaldo Megda Ferreira
Conselheiro CVGSP

14 Rene Ramos Leitão
Tokio Marine Seguradora

18 Amilcar Dias
Fundador

19 Israel Angelo dos Santos
Allianz Seguros

15 Francisco Alves de Toledo Neto
Scor Re e Diretoria CVGSP

19 Celso Ricardo Ferreira
Chubb

20 Lockton Brasil
Fundação: 20/11/1994

18 João Francisco Borges da Costa
HDI Seguros
18 Osvaldo Placites
Fundador e Conselheiro CVGSP

19 Sciath Insurance Brokers
Fundação - 19/10/2005

22 Carlos Eduardo D. O. Ribeiro
Elletiva Seguros

20 Gustavo Alves Toledo
MetLife

23 Mikio Okumura
Sompo Seguros

20 Jose Roberto Marmo Loureiro
Sócio-Parceiro

23 Nelson Espindola
Tokio Marine Seguradora

21 Antonio Tadeu Daniel
Bradesco Seguros

24 Enio Miraglia da Silveira
Sócio-Parceiro

22 Washington Luiz Filho
Tokio Marine Seguradora

24 Ivonete Luisa Costa
Segasp

23 Carlos Albino Vidal de Oliveira
Fundador

26 Fernando Antonio Godoy de Souza
Bradesco Vida e Previdência

25 Marcos Eduardo S Ferreira
Mapfre Seguros

26 Gabriel Portella Fagundes Filho
SulAmérica Seguros

26 Flavio Vasques de Oliveira
Mapfre Seguros

26 Reinaldo Oliveira
MetLife

26 Wilson Lima Matos
Sompo Seguros

28 David Felipe Santiago de Souza
Conselheiro CVGSP

28 Carlos Alberto Alves de Souza
Sócio-Parceiro

29 Mauro Xavier de Souza
Fundador
30 Marcio S. de Araújo Coriolano
Bradesco Seguros

19 Suely Pereira Carvalho Mathias
Mapfre Seguros
20 Katsumi Oka
Fundador
20 Marcelo Rea
Segasp
21 João Batista Silva
Sócio-Parceiro
22 Carlindo Boaventura Ferreira
CBJR Boaventura
23 Dilmo Bantim Moreira
Conselheiro CVGSP
23 Joaquim Carlos Moreira de Souza
Icatu Seguros
24 Marilu Dionisio
Porto Seguro
26 Ana Flavia R Ferraz
Bradesco Vida e Previdência
27 Valmir Mongiat
Sócio-Parceiro
28 Márcio Pignatari Venditti
Sompo Seguros
29 Catulo Ribeiro
Bradesco Seguros
30 Luiz Fernando Barsotti
Sócio-Parceiro
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EMPRESAS ASSOCIADAS
CURSOS

PATROCÍNIO 2020

APOIO INSTITUCIONAL

Sindicato das Empresas
de Seguros, Resseguros e Capitalização

Clube Vida em Grupo São Paulo
(CVG-SP)
Av. Paulista, nº 1.294, 4º andar, conj. 4-B
Edifício Eluma | CEP: 01310-915 - São 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: Silas Seiti Kasahaya
Vice-presidentes: Marcos Kenji Kobayashi e Alexandre Vicente da Silva
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Diretor Administrativo Financeiro: Cláudio do
Nascimento
Adjuntos: Ana Flavia Ribeiro Ferraz, Carlos Rosenmann, Joana Barros Salgueiro Santos e Paulo
Rogério Lima
Diretor Relações com o Mercado: Gustavo Toledo
Adjuntos: César Augusto Cordeiro, Edglei Faria
Monteiro, Márcio Braga e Paula Moron Bernardoni
Diretor de Seguros: Sérgio Dias Pestana
Adjuntos: Andre Calazans, Claudio Quaglia, Tiago
Vicente de Moraes e Valmir Mongiat
COMISSÃO FISCAL
Presidente: Márcio José Batistuti

Membros titulares: Francisco A. C. Toledo Neto e
Rodrigo Cezareto
Membros adjuntos: Alessandra Monteiro, Fabiano
Lima, Fernanda Pasquarelli, Guilherme Hinrichsen
e Telma Nagano

Produção: Prisma Comunicação Integrada
Jornalista Responsável: Márcia Alves (Mtb 20.338)
Contato: madlis@uol.com.br
Fotos: Antranik Photos
Editoração: Anilton Marques
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