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TRAJETÓRIA DO CVG-SP
Na live de aniversário, conselheiros
relatam fases de superação e conquistas
Série Panorama Covid
discute previdência
privada e vida

CVG-SP e FECAP
debatem seguro de vida
na atualidade

Alunos aprovam cursos
do CVG-SP com aulas
ao vivo

Palavra do Presidente

CVG-SP em ritmo
de evolução

3
REGISTRO

5
COM A PALAVR@

aniversário de fundação do
CVG-SP foi em maio, mas ainda estamos comemorando a
importante marca de 40 anos. O relato de
ex-presidentes, por ocasião da live de
aniversário, evidenciou que muitos trabalharam sério para que o CVG-SP chegasse ao patamar atual, reconhecido
como grande formador profissional e fomentador do desenvolvimento do mercado de seguro de pessoas.
Sinto-me orgulhoso e honrado em conduzir uma entidade tão importante para o setor, responsável pela capacitação de muitos profissionais que hoje
atuam na área e pela disseminação de conhecimento.
Os ex-presidentes, atuais membros do Conselho Consultivo, contaram as
suas experiências e as dificuldades iniciais de um CVG-SP então recém-fundado, quando ainda não se sabia se haveria futuro para uma entidade focada
no seguro de pessoas e tampouco para o ramo, que naquela época era apenas
uma promessa.
Hoje, olhando para trás, vejo o quanto esses profissionais foram visionários. Hoje, o ramo de pessoas não apenas lidera o ranking de seguros, como ainda apresenta enorme potencial de crescimento. Por isso, o CVG-SP, que cresceu
junto com o mercado e, mais do que isso, se empenhou em prover conhecimento
para essa evolução, tem perspectivas otimistas para o futuro.
De olho nesse futuro promissor, a atual gestão tem a missão de preparar
o CVG-SP para os novos tempos. Alguns passos já foram dados nesse sentido,
com a adequação à era digital, os cursos online e de ensino à distância, as lives
com especialistas, as redes sociais etc. O propósito é, com a ajuda da tecnologia, ampliar a oferta de formação profissional e conhecimento técnico para
além dos limites territoriais do nosso estado.
Ideias não faltam para tornar o CVG-SP ainda melhor e mais atuante. Em
2022, já com a pandemia controlada – eu espero –, o CVG-SP deverá celebrar no
seu próximo aniversário a entrada em um novo ciclo, mais moderno, produtivo e com muitas novidades. Aguardem!
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Posse de diretoria do CVG-SP
A nova diretoria do CVG-SP para a gestão 2021/2022 optou por
uma cerimônia virtual de posse na forma de vídeo (já disponível na
TV CVG), em maio. Para marcar a troca de comando, o presidente
Marcos Kobayashi entregou ao seu antecessor Silas Kasahaya
o tradicional fotolivro de suas gestões. Em seguida, expôs o seu
plano de gestão e apresentou todos os diretores titulares, e estes
os membros de suas respectivas pastas.

Campanha para doação de cestas básicas
“Você pode começar a construir o seu futuro agora, enquanto ajuda a erguer um país sem fome”. Este foi mote da
campanha da TGL Consultoria, empresa mineira, sócia-parceira do CVG-SP, comandada pelo corretor de seguros
Rogério Araújo, que previa a doação de uma cesta básica para cada apólice de seguro vendida. Contando com
apoio do CVG-SP, a campanha foi divulgada no Instagram por meio de uma série de vídeos que lembram a
necessidade de ajudar famílias carentes afetadas pela pandemia.

Encontro de entidades de seguros
O presidente do CVG-SP, Marcos Kobayashi, foi um dos convidados do Sincor-SP para a reunião
com as entidades do mercado de seguros, realizada no dia 8 de julho, de forma remota, com a
participação de diversas lideranças. Na pauta do encontro, temas de interesse das entidades, como
Open Insurance, questões políticas, MP 1040 etc. O evento também serviu para o anfitrião Alexandre
Camillo, presidente do Sincor-SP, informar sobre a sua sucessão e, ainda, sobre as atividades
programadas para o semestre.

Kobayashi na Pais&Filhos
O presidente do CVG-SP e diretor Comercial Nacional Vida da Tokio Marine Seguradora, Marcos
Kobayashi, assinou artigo publicado no site da revista Pais&Filhos, na seção “Com a Palavra”,
em maio. No artigo, ele relaciona a sua experiência de paternidade com a proteção e prevenção
oferecidas pelo seguro, em especial o seguro de vida.
Trechos do artigo:
“Com o passar do tempo, à medida que aumentava minha experiência sobre ser pai, meu olhar sobre a
prevenção evoluía junto. E também uma preocupação: e se um dia eu não estiver mais aqui?”.
“Pensar sobre isso é inevitável. De uma forma bastante natural, a importância da proteção surge para todos
nós, especialmente quando falamos do bem mais valioso que temos: a nossa família”.

AGO aprova contas do CVG-SP
No dia 29 de junho, o CVG-SP realizou Assembleia Geral Ordinária (AGO), com a participação da
diretoria atual e de associados, para analisar e aprovar as contas da gestão anterior (2019/2020),
referente ao exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2020.
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CVG-SP na mídia

O SITE DO JRS DIGITAL publicou
uma entrevista exclusiva com o
presidente do CVG-SP sobre os
40 anos da entidade, concedida
ao jornalista William Anthony. Na
entrevista, Kobayashi reiterou
que a entidade está em constante
evolução e procura acompanhar
as demandas no mercado de
seguros de pessoas. “Assumi a
presidência em plena pandemia,
mas considero que tive a sorte
e o privilégio de ter o caminho
preparado pelo meu antecessor
Silas Kasahaya, que empreendeu
ações para modernizar a
entidade”, disse o presidente.

O SITE DA REVISTA APÓLICE
publicou, em julho, matéria
exclusiva sobre o crescimento do
seguro de pessoas na pandemia.
Um dos entrevistados, o presidente
do CVG-SP, Marcos Kobayashi,
comentou o aumento de sinistralidade
nos primeiros meses do ano, em
decorrência da decisão da maioria
das seguradoras de indenizar os
sinistros provocados pela covid-19. Ele
explicou que a medida foi precedida de
avaliação dos contratos de resseguros.
“Temos enorme responsabilidade na
manutenção do equilíbrio do mercado,
obedecendo rigorosamente o conceito
de mutualidade”, disse.

A revista Cobertura (junho – ed. nº 232) destacou os 40 anos do CVG-SP na seção “#líderes
em ação”, que traz entrevista com o presidente Kobayashi. Com o título “Atuação para o
protagonismo do seguro de vida”, a matéria apresenta o trabalho do CVG-SP na área de
formação e capacitação profissional, além da disseminação do seguro de pessoas. “Enquanto
esse percentual não triplicar (apenas 20% da população é assistida pelo seguro de vida), o
CVG-SP tem a honrosa missão de continuar atuando para levar a mensagem do seguro de
pessoas para além do mercado”, disse Kobayashi na entrevista.

A revista Seguro Total (junho - ed. 218) destacou em matéria de capa o impulso que a pandemia
deu aos seguros de vida e previdência. Dentre os entrevistados, o presidente do CVG-SP
lembrou o importante papel dos corretores de seguros nesse período. “Eles são o verdadeiro
motor do mercado, com espírito naturalmente empreendedor, fidelizando o cliente por meio de
sua atuação consultiva”, disse, acrescentando que, à frente do CVG-SP, deseja trabalhar pelo
aculturamento e disseminação do seguro de pessoas.
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O novo momento do
mercado de seguro de vida

MARCOS KOBAYASHI*

D

esde que foi decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a pandemia do coronavírus vem transformando, talvez de maneira irreversível,
a relação das pessoas com a saúde e o bem-estar próprios e do coletivo.
Ao contrário do que já era visto em países como Estados Unidos e Japão, onde
o mercado de seguro de vida é mais representativo, no Brasil o setor acompanhou uma nova movimentação em relação a este tipo de produto, talvez pelo
aumento da conscientização da sociedade em torno da proteção familiar.
Segundo um estudo realizado pela Deloitte, uma das maiores empresas
no segmento de auditoria do mundo, após entrevistar cerca de 1.700 compradores de seguro de vida, identificou-se que certos eventos são significativamente mais impactantes para impulsionar a compra do produto, como
por exemplo, ter filhos (43%), comprar uma casa (35%), mudança na situação
financeira (33%) e casamento (28%). Ou seja, percebe-se que a segurança
financeira da família é um dos principais motivos para a sua contratação.
Assim, geralmente, as pessoas o procuram preocupadas com a sucessão familiar para o caso de sua ausência.
Essa conscientização sobre a importância do seguro de vida pode, sim,
ter sido ampliada durante a pandemia, fazendo com que a busca por proedição 174 ― 2021
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O que poucos sabem,
é que o crescimento
do seguro de vida
já era expressivo,
mesmo antes do início
da pandemia”

teção se tornasse ainda mais latente. Contudo, o que poucos sabem, é
que o crescimento desse segmento
já era expressivo, mesmo antes do
início da pandemia, em função de
uma maior preocupação das pessoas com a saúde e bem-estar. Atualmente, ele pode ir muito além das
proteções por morte e invalidez, e é
considerado um item essencial para
garantir a qualidade de vida do segurado e de sua família, bem como
sua tranquilidade financeira, caso
haja algum imprevisto.
Para se ter uma ideia, segundo dados da Superintendência de Seguros
Privados (Susep), o segmento encerrou o ano de 2020 com alta de 11,3%
em comparação a 2019. Ainda na
esteira do crescimento, o primeiro
semestre deste ano registrou alta de
19,1% em relação ao mesmo período de 2020, o que representa um aumento de R$ 1,75 bilhão na arrecadação de prêmios. De acordo com a
Federação Nacional de Previdência
e Vida (FenaPrevi), somente o seguro de vida individual arrecadou R$
4,52 bilhões nos primeiros seis meses do ano, com 34% de alta.
Houve também um aumento na
busca do produto por clientes na faixa etária de 30 anos, o que confirma que o cenário pandêmico foi um
catalisador, e as seguradoras preci-
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saram se movimentar para oferecer
produtos ainda mais alinhados às
necessidades do consumidor. Para se
ter uma dimensão, também de acordo com a Susep, entre janeiro e fevereiro de 2021, houve um aumento
de 120% na contratação do seguro de
vida entre os jovens, se comparado
ao mesmo período do ano passado.
Isso deixa evidente que eles também
já começam a perceber o seguro de
vida como um investimento a longo
prazo, o que de fato é.
É inegável que exista também
uma maior preocupação das seguradoras em levar ao conhecimento do
consumidor os benefícios do seguro
de vida para o planejamento financeiro das famílias, ou seu caráter de
proteção do capital humano para as
empresas. Produtos personalizados
também se fazem presentes, que
atendem às necessidades dos clientes, bem como do mercado, ávido
por novidades. Além disso, é cada
vez mais importante que o bem-estar do segurado faça parte da estratégia das seguradoras, com diversos
benefícios para serem usados ainda

É cada vez mais
importante que
o bem-estar do
segurado faça parte
da estratégia das
seguradoras, com
diversos benefícios
para serem usados
ainda em vida”

O papel do setor
de seguros é prover
soluções de proteção
nos diversos
momentos da vida dos
brasileiros”

em vida e que podem incluir desde
indenização para tratamento de doenças graves como AVC, Alzheimer,
esclerose múltipla, entre outras, até
orientação nutricional e de como levar uma rotina mais saudável.
Ao analisar o atual cenário, fica
notório o enorme potencial de difusão que o segmento tem no Brasil. Porém, mesmo com números
bastante positivos, podemos crescer ainda mais nesse segmento. O
papel do setor de seguros é prover
soluções de proteção nos diversos
momentos da vida dos brasileiros
e precisamos seguir investindo em
novos nichos, apresentar novos
produtos, coberturas e serviços diferenciados aos Clientes. Em um
cenário pós-pandemia, o potencial
do mercado de seguro de vida é de
muitas oportunidades e precisamos
estar preparados para isso. Aliás, já
estamos.
*Marcos

Kobayashi

é

diretor

Comercial Nacional Vida da Tokio
Marine Seguradora e presidente do
CVG-SP

Fonte: Estadão (09/10/2021)
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PASI celebra 32
anos de existência
PA SI (Pla no de A mpa ro Socia l Imediato) comemorou, em junho, 32 a nos.
Cr iado com a missão de proporciona r
proteção e a mpa ro pa ra todas as pessoas, o
PA SI foi o pr imeiro seguro popula r do Brasil. Seu modelo está focado na inclusão so cia l e bem- esta r por meio do desenvolv imento de cober t uras e benefícios inovadores
e da disseminação da cult ura do seguro de
v ida no pa ís.
Beat r iz A badia, gerente comercia l São
Paulo e Sul do PA SI, celebrou a ocasião. “São
32 a nos de muita dedicação ao próx imo, ao
t ra ba lhador menos favorecido, que precisa
ser protegido e a mpa rado. Ideia inovadora
que nasceu 1989 e até hoje sobrev ive com um
único propósito, fa zer chega r a proteção secur itá r ia a quem ma is precisa”.
No f ina l da década de 80, o cor retor mineiro A laor Silva cr iou o PA SI ao constata r que
hav ia uma gra nde massa de brasileiros traba lhadores e operá r ios excluídos do seguro.
Hoje, o PA SI dispõe de uma equipe qua lif icada com 3 mil cor retores cadast rados e,
aprox imada mente, 2,5 milhões de v idas seguradas em todo o pa ís.
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Liberty completa
115 anos
m ma io, a Liber t y Seguros fez 115 a nos
de ex istência. Embora at ue no mercado
de seguros brasileiro desde 1996, a seguradora incor porou a Compa nhia Paulista
de Seguros, que foi f undada em 1906. Hoje, a
Liber t y está entre os ma iores gr upos seguradores do pa ís, com prêmios de R$ 4,3 milhões em 2020, ma is de 1,9 milhão de clientes, 1,8 mil f uncioná r ios e f ilia is em todo
Brasil.
Com ma is de 20 mil cor retores em todo o
ter r itór io naciona l, a Liber t y Seguros possui
um por t fólio com soluções de seguros pa ra
pessoas físicas, empresas e gra ndes r iscos e
está presente em diversos ca na is de venda.
É pioneira em seguros persona lizados pa ra
f uncioná r ios de empresas e especia lista na
venda no ca na l Concessioná r ia.
Em a br il, a Liber t y Seguros passou a ser
presidida por Patr icia Chacon, que vem lidera ndo impor ta ntes projetos, como o la nçamento da ma rca A liro, a gestão do progra ma
de incentivo e relaciona mento pa ra cor reto res “Cresça com a Liber t y ”, o desenho e impla ntação de jor nadas digita is no mercado e
a evolução das práticas de inovação da empresa.
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TGL Consultoria
comemora 17
anos
Fundada em 2004 pelo corretor de seguros especializado em vida e previdência
Rogério Araújo, a TGL Consultoria Financeira, com sede em Belo Horizonte
(MG), tem foco na oferta de consultoria
em proteção e planejamento financeiro
para profissionais liberais.
Araújo diz que a missão da TGL é cuidar e potencializar a vida financeira e o
legado dos seus clientes por meio de um
atendimento consultivo, conectando
propósitos e gerando prosperidade.
“Uma família que perde seu provedor
e tem o alento de contar com um recurso emergencial, ou um pai de família
que perde a capacidade de trabalhar e
também conta com o benefício, me fizeram perceber o real propósito da nossa
profissão: ajudar pessoas”, diz.
Em 17 anos, a TGL Consultoria Financeira expandiu sua atuação, passando a
atender diversos estados e construindo
parcerias com empresas de grande porte e corretoras do Brasil. Atualmente, a
TGL conta com mais de 25 mil clientes
e 70 funcionários. Após fusão com a
TGL Contábil, surgiu a TGL Consultoria
Financeira, que oferece soluções como
gestão
estratégica contábil e tributária,
além de
produtos
em previdência e
seguros.
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CBJR
Boaventura
celebra
aniversário
Com sede na capital paulista e atendimento em todo o território nacional,
a CBJR Boaventura Seguros completou
19 anos de existência em setembro. A
corretora atua com seguros pessoais,
patrimoniais e benefícios. Tudo começou em 2001, como atual CEO Carlindo Boaventura Ferreira. Com a missão
de expandir a participação da corretora em negócios públicos, em 2002,
Jonas Ricardo Bagdzius entrou na sociedade. Em pouco tempo a corretora
começou a se desenvolver e hoje conta
com 30 colaboradores diretos.
A empresa trabalha com um modelo de parceria com entidades de classe, grandes associações e sindicatos
e administra uma carteira com mais
de 70 mil vidas em todo o Brasil. Também tem grande atuação no segmento
de contas públicas.
Para a Boaventura Seguros, a importância dos seguros está muito acima
da percepção das pessoas. Os seguros
estão relacionados a valores construídos em uma história de vida, fazendo
parte de um planejamento financeiro
essencial na proteção de bens, na prevenção
do bem-estar e,
principa lmente, na
preservaç ão d a s
pessoas.

Icatu Seguros
faz 30 anos e
lança logomarca
Para comemorar os seus 30 anos,
a Icatu Seguros lançou uma marca mais humanizada e acolhedora,
que revela o desejo de estar ainda
mais próxima do cliente, pra toda
vida. Junto com a nova logomarca,
a empresa passou a adotar a tagline “Vida. Pra Toda Vida”.
As mudanças reforçam a proposta da Icatu ser uma seguradora
ágil, f lexível e mais humanizada.
De acordo com o CEO da Icatu,
Luciano Snel, a companhia mira
também outros mercados além
de seus mais de 200 parceiros de
serviços financeiros. “Buscamos
parceiros estratégicos que tenham
a mesma ambição de democratizar
a proteção e o planejamento financeiro a toda a população”.
Líder no segmento, a Icatu é a
maior dentre as seguradoras independentes, com 8 milhões de negócios ativos e mais de R$ 60 bilhões
em ativos sob sua gestão. A empresa está presente em todo o território nacional por meio de 38 filiais
e uma rede de 14 mil corretores,
respondendo
pela ger a ç ã o
de 2 mil
postos
de trabalhos
diretos.
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SCOR Brasil
Resseguros faz
aniversário
uar ta maior resseguradora do mundo,
com mais de 50 anos de atuação global,
a SCOR está presente em mais de 30 países. No Brasil, a SCOR Brasil Resseguros está
completando 25 anos. Em 2008, a SCOR Global Life Americas foi a primeira resseguradora internacional a obter licença no país para
operar em Vida, como admitida. 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.
Membro do Conselho Fiscal na atual gestão
no CVG -SP, Francisco Toledo Neto, vice-presidente da SCOR Global Life Américas e diretor
Executivo da SCOR Brasil Resseguros, destaca
o seu vínculo com a entidade. “Pessoalmente, tenho no meu DNA profissional o CVG -SP.
Iniciei no mercado de seguros após par ticipar
dos cursos do CVG -SP, que
há 40 anos vem sendo
f unda menta l pa ra
a formação e desenvolv imento de
p r of i s s ion a i s n a
área de seguro de
pessoas”.
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Prevsea
comemora
aniversário
undada em setembro de 2002, a Prevsea
Consultor ia em Seguros comemorou aniversár io de 19 anos. A empresa começou
em Santos (SP), dentro das agências do Bradesco. Marcelo A ragão, diretor Comercia l, se
recorda que anos depois, em 2001, a Bradesco Seguros iniciou um processo de segmentação de sua car teira de clientes do banco.
“Fomos conv idados a iniciar o traba lho em
Santos, juntamente com o banco, e, poster ior mente, em outras praças da Grande São
Paulo e inter ior”.
Em 2014, a empresa decidiu rea lizar um
traba lho mais focado em sua car teira. “Op tamos por não ter mais a exclusiv idade de
venda da Bradesco Seguros”, diz. No mesmo
ano, a Prevsea passou a ter sede própr ia em
Guar ulhos, onde per manece até hoje.
Especia lizada em benefícios e ramos elementares, a Prevsea é for mada por cor reto res exper ientes, atuando com todos os tipos
de seguros para pessoas jur ídicas e físicas,
incluindo benefícios em saúde – v ida e denta l
– patr imonia l, frotas, entre outros. “Estudamos as necessidades de nossos clientes e oferecemos soluções inovadoras e competitivas”,
diz A ragão.
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Capemisa
comemora
crescimento

ma das dez seguradoras independentes mais
rentáveis do país, a Capemisa Seguradora
chega aos 61 anos com receita operacional de
R$ 180 milhões, no primeiro semestre de 2021, e
lucro atual de R$ 15 milhões. Com um modelo de
gestão orientado para resultado e com envolvimento dos colaboradores, a companhia reuniu virtualmente todo o time para festejar a data em julho.
“Somos exemplos de dedicação e proteção à vida
das pessoas. E, como não poderia deixar de ser, o
olhar cuidadoso se dirige com ainda mais atenção
aos nossos mais de 400 colaboradores, ao valorizar
a qualidade de vida de cada um deles como indivíduo”, diz o presidente Jorge Andrade.
A companhia lançou a Central do Corretor, um
portal criado com base na experiência do usuário,
e criou também o projeto Visita ao Oceano Azul,
um material com uma visão diferenciada sobre
o mercado PME e
seu potencial para
seguros de Vida.
A empresa também trouxe mais
recursos ao Meu
Portal Capemisa,
voltado ao cliente.
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CB Seguros
completa
36 anos

om 36 anos de existência completados em junho, a CB Seguros, corretora especializada na
área de benefícios e seguros de pessoas, tem
como meta manter a solidez, acompanhar a era digital e continuar prestando serviços de excelência aos
seus clientes.
A CB Seguros destaca como valores a credibilidade, ética, comprometimento, integridade e inovação.
O diretor Diniz Nunes Caetano explica como corretoras de seguros podem aumentar a lucratividade:
“Gestão de pessoas e gestão da corretora com foco
no nicho de atuação e na excelência nos serviços”.
Diniz também orienta os corretores a investirem
em capacitação para aumentar as vendas. “O investimento na especialização é indispensável para que
por meio do conhecimento adquirido seja rompida
a resistência à compra de novos produtos”, disse.
Funcionária antiga, Francislene Carvalho de Oliveira, revela que o nome CB
é uma homenagem a
Antonio Silvio Cunha
Bueno, ex-patrão de
Diniz. “Ele era gerente da S. Cunha
Bueno e quando
sa iu e resolveu
montar a sua corretora prestou essa
homenagem”, diz.
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Mister Liber
completa 27 anos
de mercado
orretora especialista em consultoria e assessoria de Seguros Pessoais, Patrimoniais
e Empresariais, a Mister Liber, empresa do
Grupo Liber, foi fundada em setembro de 1994.
Depois de introduzir seguros inéditos no
país na área de vida e Responsabilidade Civil,
a empresa expandiu atuação para outros ramos e ampliou sua presença no país e exterior
por meio da abertura de filiais.
Presente nas principais capitais do Brasil São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília -,
a empresa planeja, em breve, atuar internacionalmente. A Mister Liber atua de forma diferenciada, treinando sua equipe para o atendimento ágil, competente e criativo.
CEO do Grupo Mister Liber Brasil, Josusmar
Sousa, Countr y Chair MDRT Brazil, acredita
que o papel do corretor é orientar seus clientes
para que eles entendam, de fato, o que representa contratar uma apólice de seguro de vida.
“O corretor deve educar e assessorar o cliente sobre o significado e
os benefícios do verdadeiro seguro de
vida. Negligenciar
um seguro de
vida é negligenciar a família”.
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RGA faz
6 anos
no Brasil
RGA - Reinsurance Group of America, Incorporated - é uma holding global de resseguros de vida e saúde com quase 50 anos
de experiência. Estabelecida no Brasil desde
2015, a RGA se destaca pela eficiência no atendimento aos seus clientes e pelo aumento de sua
participação no mercado.
No país, a empresa dispõe de uma linha
abrangente de produtos e serviços, incluindo
resseguro de vida individual, resseguro de benefícios de vida individual, resseguro em grupo e
soluções financeiras. A RGA também oferece desenvolvimento de produtos e serviços, além de
ressegurar coberturas catastróficas e acidentes
pessoais.
Hoje, a RGA é uma das principais resseguradoras da América Latina, atendendo clientes no
México, América Central, América do Sul, Brasil
e Caribe. Fundada em 1973, em St. Louis, Missouri, e com operações em todo o mundo, a RGA
está entre as principais fornecedoras globais de
resseguro de vida e saúde e soluções financeiras, com aproximadamente US$ 3,4 trilhões de
resseguro de vida em vigor e ativos de US$ 84,8
bilhões.
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CVG-SP 40 anos
Uma trajetória dedicada ao
seguro de pessoas
Aniversário foi
comemorado em live
com ex-presidentes,
que relembraram a
história de superação e
conquistas da entidade
desde a fundação.

N

o dia 25 de maio de 1981, um grupo de profissionais se reuniu no
restaurante do Clube São Paulo, no centro da capital, para fundar
uma agremiação de seguro de pessoas, voltada à capacitação e formação
dos profissionais da área. Nascia naquele dia o Clube Vida em Grupo São
Paulo (CVG-SP). Esta trajetória até os
dias atuais foi relembrada, quarenta anos depois, por cinco ex-presidentes do CVG-SP, convidados especiais da live de aniversário, no dia 25
de maio.
O evento foi precedido pela apresentação do vídeo de posse da atual diretoria do CVG-SP (gestão 2021/2022) e
pelo lançamento do selo comemorativo de 40 anos. Ao lado do diretor de
Relações com Mercado, Tiago Moraes,
que representou os demais membros
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da diretoria, o presidente Marcos Kobayashi fez questão de homenagear a
memória dos ex-presidentes Eiji Denda (gestão 2001/2002) e de Osmar Bertacini (gestões 2009/2010 e 2011/2012),
emocionando os convidados.
“Minha vida profissional é o
CVG-SP”, disse Paulo Meinberg, fundador e membro do Conselho Consultivo, presidente por quatro gestões
(1988/1989 e 2000 a 2006). Ele se recordou das reuniões na comissão do Sindseg-SP, quando conheceu Carlos Poffo
(que viria a ser o primeiro presidente,
gestão 1981/1982) e Oldemar de Souza Fernandes (presidente na gestão
1987/1988). Este último lhe apresentou
a ideia de refundação do CVG-SP (houve uma primeira tentativa no passado).
Posteriormente, Meinberg se juntou a
Poffo e João Moreira da Silva (gestão

1982/1983) para adaptar o estatuto,
com base no modelo do CVG-RJ.
“No início, todos achavam que seria mais um clube de almoço, mas ao
longo do tempo o CVG-SP mostrou que
não”, disse. Meinberg também se lembrou dos primeiros cursos do CVG-SP,
no auditório do Sindseg-SP. “O CVG-SP
começou pequenino, cresceu e hoje
temos parceria com uma instituição
de renome, a FECAP”, disse. Ele citou,
ainda, os almoços no Terraço Itália,
os eventos de confraternização com o
apoio das beneméritas e os diretores
que se dedicaram ao CVG-SP, dentre eles Osmar Bertacini. “O Osmar
faz muita falta”, disse com a voz embargada.
Ronaldo Megda (gestões 1999/2000
e 2000/2001) relatou que ao assumir a
presidência sabia da grande responsa-
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bilidade, pois o CVG-SP já tinha uma
história de 20 anos. Mas, a sua gestão
foi marcada por uma preocupação.
“O fantasma da época não era pandemia, mas o bug do milênio”, disse. Ele
lembrou que alguns membros de sua
diretoria, como Bertacini e Silas Kasahaya (gestões 2017/2018 e 2019/2020)
se tornariam presidentes mais tarde.
“Foi uma diretoria importante que
contagiou os dois. Agradeço à minha
diretoria a oportunidade de darmos
sequência ao CVG-SP”, disse.
David Felipe Santiago Souza (gestão
2007/2008) contou que foi convencido
a assumir a presidência por Meinberg,
Bertacini e Gilson Leitão. “Como fui
aluno dos cursos do CVG-SP e depois
integrei diretorias, a ideia era mostrar
que o presidente seguiu carreira na
entidade. Achei interessante e aceitei”,
disse. O ex-presidente relatou que em
sua gestão o CVG-SP firmou convênio
com o Sindicato dos Securitários para
a realização de cursos. “Minha proposta era fortalecer a área do conhecimento e fiquei feliz com a sequência
por outros presidentes, como o Osmar,
que era uma pessoa fantástica, e o
Dilmo”.

DAVID SANTIAGO

PAULO MEINBERG

Dilmo Bantim Moreira (gestões
2013/2014 e 2015/2016) lembrou-se do
tempo em que ele foi instrutor dos
cursos do CVG-SP. “Não era remunerado, preparava apostilas, grampeava a cortina”, disse, acrescentando
que tinha prazer em atuar na diretoria. Outro fato que marcou para ele
foi cuidar do processo de certificação
técnica aos cursos do CVG-SP. “Esta é
uma prova que o CVG-SP sempre foi
muito útil para o mercado”. Em seguida, citou a alteração do estatuto como
um feito de sua gestão, pois permitiu a associação de resseguradoras e
corretoras ao CVG-SP. “Foi um marco
que abriu as portas”, disse.
O presidente do Conselho Consultivo Silas Kasahaya se lembrou que
passou pelos cursos do CVG-SP no início de sua carreira. Kasahaya informou que foi convidado por Bertacini
e Meinberg para presidir o CVG-SP e
concluiu com paixão os seus mandatos. Foram marcantes para ele algumas realizações, como os eventos internacionais, a parceria com a FECAP
para a oferta de cursos e a digitalização dos processos do CVG-SP. “Peguei
essa virada da modernidade, que foi

DILMO BANTIM MOREIRA
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importante porque quando chegou a
pandemia já estávamos mais preparados”.
Kobayashi agradeceu aos conselheiros a participação. “São recordações como estas que levamos para
a vida toda”, disse. Em seguida, ele
chamou a gestora Lúcia Gomes para
participar, porque ela atuou nos últimos 20 anos com a maioria dos
ex-presidentes, e designou Tiago
Moraes para o encerramento. “O
trabalho de vocês deixou um legado
maravilhoso, fico imaginando como
faziam há 30 ou 40 anos, sem os recursos da tecnologia, para engajar
tantas pessoas”, disse.
Moraes se lembrou que no início
de sua carreira fora convidado várias
vezes pelo saudoso Osmar Bertacini
para participar do CVG-SP. “Por isso,
quando recebi o convite do Silas, pensei que era chegado o momento de
retribuir ao CVG-SP. Todos fizemos
carreira no mercado, mas o que fica é
o que devolvemos para a sociedade”,
disse. Em seguida, ele agradeceu o
empenho de todos os dirigentes. “O
CVG-SP começou pequeno e foi uma
grande escola para nós”, disse.

LUCIA GOMES
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Aos 40 anos, CVG-SP se reinventa
e a experiência de seus especialistas
para o público mais jovem. Já na área
de eventos, uma das novidades foi a
série “CVG-SP 40 anos apresenta...”,
que promoveu lives por ocasião do
aniversário, sempre com a participação de representantes de empresas associadas para discutir os novos rumos
no pós-pandemia.
Ainda na área de eventos, também
foi criada a nova série “Panorama
Covid”, com lives no Instagram para
analisar os impactos da pandemia nos
segmentos de previdência privada,
vida e saúde, trazendo o ponto de vista de um especialista. A revista CVG
Notícias também tem novidade, com
a estreia nesta edição da nova seção
“Com a Palavr@”, que pretende trazer
a opinião de um especialista sobre temas relevantes do setor.
Além do selo comemorativo, uma
mudança marcou os 40 anos do
CVG-SP, a de endereço. Depois de
ocupar por 33 anos as dependências
do Sindseg-SP, dos quais os últimos 7
anos na sede na Av. Paulista, o CVG-SP
está de malas prontas para novo endereço. Coincidentemente, o local é o
mesmo onde funcionava a antiga sede
do Sindseg-SP, no centro da cidade.
Em breve, o CVG-SP transferirá sua

m plena pandemia, o CVG-SP completou 40 anos. Mas, desde o início
da crise sanitária, em março do
ano passado, o CVG-SP tem se mantido
ativo, sem interromper nenhuma de
suas atividades. Tanto que, um mês depois, em abril, migrou os seus cursos
para plataforma online, recebendo avaliação bastante positiva dos alunos.
A boa aceitação tornou online os três
principais cursos de capacitação técnica, oferecidos em parceria com a FECAP, nas áreas de riscos pessoais, previdência privada e sinistros. Mais do que
isso, os cursos evoluíram no próprio online, adotando o formato webinar, com

aulas ao vivo e
interativas.
Também na
área de eventos o
CVG-SP se reinventou, com os
tradicionais almoços mensais
t ra nsfor mados
em lives. Nas
redes sociais, o
CVG-SP intensificou presença
no Facebook e
Instagram, além
de abastecer com conteúdo inédito o
seu canal no Youtube. Nesse ritmo, a
nova diretoria comandada por Marcos
Kobayashi assumiu em 2021, incrementando as atividades com novas lives,
série de eventos e cursos. O novo presidente estreitou a parceria com a instituição FECAP para promover a oferta
de cursos de ensino à distância (EaD).
Atualmente, o curso de Riscos Pessoais desenvolvido pelo CVG-SP tem
uma versão EaD na grade dos cursos
de curta duração da FECAP. O CVG-SP
também tem marcado presença constantemente nas lives do projeto Conexões Empresariais, criado pela FECAP, compartilhando o conhecimento

EDÍFICIO ELUMA, NA AV. PAULISTA, ONDE O
CVG-SP SE INSTALOU POR 7 ANOS

CVG-SP RETORNA AO SEU ANTIGO ENDEREÇO, NA AV. SÃO JOÃO

FECAP, PARCEIRA DO CVG-SP
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sede para as dependências da Humana Seguros, empresa criada pelo saudoso ex-presidente Osmar Bertacini e
hoje comandada por seu filho Rodrigo
Bertacini.
Sobre a mudança, o presidente
Kobayashi faz questão de agradecer
a acolhida da Humana Seguros. “A
mudança é emblemática, não apenas
porque o endereço é o mesmo onde o
CVG-SP funcionou por muitos anos,

mas também porque estará ao lado da
Humana, do saudoso Osmar Bertacini, que tanto contribuiu com a entidade. Tudo isso faz com que a gente se
sinta à vontade, em casa”, diz.
Já em relação ao sindicato, o presidente manifesta a sua gratidão. “A
história do CVG-SP foi construída ao
lado do Sindseg-SP, começando por
Octavio Nascimento, que cedeu o espaço no final da década de 80, pas-

sando por todos os demais presidentes, e incluindo Mauro Batista, que
fez questão de levar o CVG-SP para a
nova sede. Em nome do CVG-SP e de
todos os meus antecessores, agradeço
ao Sindseg-SP o apoio e a parceria em
todos esses anos. CVG-SP e Sindseg-SP
não têm mais o mesmo endereço, mas
permanecem a admiração, o respeito e o reconhecimento entre ambas
as partes.”

A importância do seguro de vida no momento atual
Live aborda o aumento da demanda pela proteção do seguro e a
necessidade da venda especializada.

“A importância do seguro de vida” foi o
tema da live que abriu a programação de
aniversário de 40 anos do CVG-SP, no dia 25
de maio, com a participação do experiente
corretor de seguros Rogério Araújo, diretor da
TGL Consultoria, empresa mineira especializada em proteção e planejamento financeiro.
Sob a mediação do presidente do CVG-SP,
Marcos Kobayashi, a live marcou a estreia da série “40 anos
CVG-SP apresenta...”.
“Ainda estamos distantes de realizar um
evento festivo e presencial, mas não de registrar a importância do CVG-SP e o seu papel
de acolhedor de ideias, mediador de debates, formador de profissionais e de opiniões”,
disse Kobayashi. Ele também ressaltou a
importância de discutir o seguro de vida no

momento atual de incertezas. “A pandemia
limitou a nossa liberdade e o momento requer atenção e cuidados especiais. Onde o
seguro de vida entra nesse contexto? ”, perguntou para Araújo.
Reconhecido no mercado por sua expertise na venda de seguro de vida, Rogério Araújo, que iniciou na área há 21 anos,
pontuou que, primeiramente, é preciso entender as funcionalidades do seguro, não
exatamente do produto, mas dos benefícios
que proporciona. “O seguro de vida é uma
forma de eternizar o amor pela família”,
disse, acrescentando que também é uma maneira de garantir a continuidade de projetos,
como, por exemplo, a faculdade dos filhos.
Araújo destacou, ainda, que o seguro de
vida também é investimento, na medida em
que o valor pago durante a vigência é bem
menor do que a indenização prevista. Nesse
sentido, o seguro de vida também traz benefícios em vida, segundo ele, pois equivale
à aquisição de um patrimônio que garante
mais liberdade financeira para que o segurado usufrua a vida. “O seguro gera qualidade
de vida e relacionamento com a família. Os
filhos se lembrarão desses exemplos e não do
patrimônio. Este é o conceito do seguro de
vida”, disse.

eu tinha de prospectar e convencer, agora
basta ofertar e atender à demanda”, disse.
Ele explicou por que os corretores devem se
especializar em seguro de vida. “As pessoas sentem medo, desconforto, buscam por
proteção, mas não sabem do que precisam.
Então, sempre haverá quem venda o produto, mas não a solução, ou seja, aquilo que o
cliente está pedindo, mas não o que ele necessita”, disse.
No encerramento da live, Araújo chamou
a atenção para o potencial do seguro de vida,
que está em crescimento, mas ainda apresenta baixa penetração. “O mais importante
é o corretor aprender a transformar produtos
em soluções e as características do produto
em benefício”.

Mercado sério
A pandemia favoreceu a venda de seguro
de vida, segundo Araújo. “Inverteu, antes
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Dicas para vender
seguro de vida
Além de orientações sobre abordagem e argumentos de venda, Simone
Magalhães apontou as oportunidades para o ramo no pós-pandemia.
om a experiência de quem já treinou mais de 500 corretores de seguros e profissionais da área financeira para a venda de seguro de
vida, a corretora Simone Magalhães
compartilhou seus conhecimentos
com o público que assistiu a segunda
live da série Panorama Covid “Um
olhar sobre o Vida - impactos positivos
e aprendizados”, transmitida ao vivo
pelo CVG-SP no Instagram, no dia 21
de setembro.
Apresentada pela diretora do
CVG-SP, Lidiane Rocha, a série Panorama Covid, que se propõe a traçar um
retrato atual do seguro de pessoas, expôs nesta edição o seguro de vida sob
o enfoque da comercialização. A especialista convidada Simone Magalhães,
idealizadora de programas de desenvolvimento em vendas, como Tropa de
Elite e Método Fênix, forneceu desde
dicas e argumentos para a abordagem
de clientes até a sua análise sobre as
perspectivas do ramo.
Venda emocional
Questionada por Lidiane Rocha, a
especialista reconheceu que, de fato,
existe resistência na compra de seguro
de vida, seja porque ainda é visto como
um produto para a morte, seja porque
no passado foi vendido como moeda de
troca por outros canais. Segundo ela,
a venda de seguro de vida não é racional, mas emocional. “Exige preparo
dos corretores de seguros porque mexe
com crenças e tabus”, disse.
Por outro lado, a especialista observou que alguns corretores resistem em
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iniciar a venda de seguro de vida. “No
vida, o início da rentabilidade demora
um pouco, mas, é o produto que oferece a chance de melhor remuneração”,
afirmou. Ela fez questão de esclarecer
que o argumento da renda vitalícia
para o corretor está errado. “O seguro
de vida está atrelado à existência do
cliente, se ele morrer, acaba”, disse.
Abordagem do cliente - “Como o corretor, que é especialista em outros ramos, inicia a abordagem?”, perguntou
Lidiane Rocha. A especialista respondeu que a forma mais simples é mostrar que ele dispõe de produtos para
proteger o mais importante, a vida.
Segundo a especialista, a forma
mais desastrosa é perguntar ao cliente,
“se ele morrer amanhã, o que irá acontecer?”, sem antes ter construído uma
abordagem que o conduza ao entendimento dos impactos financeiros que a
sua morte, invalidez ou a descoberta

inesperada de uma doença podem trazer. Daí porque esse tipo de venda exige preparo.
Oportunidades gigantes - “Para enfrentar a concorrência das insurtechs
e bancos digitais o corretor deve investir em marketing digital?”, perguntou
a mediadora. A especialista respondeu
que não enxerga as insurtechs como
concorrentes, mas como captadoras de
novos clientes. “Mas, sim, o corretor
precisa investir em marketing digital
porque a oferta mudou. Hoje, não existe mais cartão de visita, é QR Code, e
as redes sociais, como o Instagram,
servem como pontes entre o cliente e o
corretor”, disse.
No encerramento da live, Lidiane
Rocha reforçou a importância do seguro de vida. “Temos a missão de transformar vidas com um produto que pode
mudar o destino das pessoas, proteger
a sociedade”, disse.
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Previdência Privada é opção
também para investimento
Como os recursos poupados podem servir para complementar a
aposentadoria ou reserva de emergência ou custear projetos.

“U

m olhar sobre a Previdência
Privada” foi o tema da live
de estreia da série Panorama Covid - impactos e aprendizados,
transmitida ao vivo pelo Instagram
do CVG-SP (@cvgsp), no dia 11 de
agosto, com a participação de Eraldo
Santos, professor de Previdência Privada e autor de livros da área, e de
Lidiane Rocha, diretora do CVG-SP e
especialista em benefícios. O evento
mostrou como a previdência privada
pode ser uma boa alternativa para
garantir proteção pessoal, familiar e
financeira.
Eraldo Santos, que atua como instrutor do curso de Previdência Privada, oferecido pelo CVG-SP, e também
é criador do site www.aposentadoriaplural.com, comentou os impactos da
pandemia na Previdência Privada.
Até meados do ano passado, segundo
ele, houve um pico de resgates “fora
da curva”, mas, neste ano, a situação
já se equilibrou, apresentando captação positiva.
Eraldo Santos ressaltou que a Previdência Privada é um produto destinado à aposentadoria, mas também
pode ser usado como reserva emergencial. “Se o interesse é a aposentadoria, então o regime regressivo é
mais interessante. Mas, se o objetivo é
o investimento, uma reserva de emergência, então o regime progressivo é
a melhor opção”, disse, acrescentando que o ideal é adquirir dois planos,
cada qual em um regime, para se ter
uma reserva para a aposentadoria e
outra para o resgate emergencial.

Lidiane Rocha questionou se o
cliente que possui tal produto, em
caso de necessidade financeira, deve
optar pelo resgate da reserva ou buscar linhas de crédito. “Se fizer o resgate de um plano PGBL, que conta
com incentivo fiscal, então haverá
incidência de impostos sobre o valor
resgatado e isso não será vantajoso”,
respondeu.
Dentre as vantagens da Previdência Privada, o professor destacou
a flexibilidade. Segundo ele, os recursos podem ser usados tanto para
custear o planejamento sucessório,
como para o planejamento familiar.
“Por isso sou apaixonada por esse
produto”, disse a diretora do CVG-SP.
Em seguida, ela apresentou ao professor o caso de pessoas que optam
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por constituírem a própria aposentadoria em vez de adquirirem um plano. “Um plano de previdência não é
um mero investimento, porque agrega prestação de serviços, é flexível e
o prazo é definido pelo participante”,
disse.
À frente da organização da série
Panorama Covid, a titular da diretoria de Seguros do CVG-SP e coordenadora da área de Aceitação Vida e
Previdência Individual da Porto Seguro, Asenate Souza, avalia positivamente o novo formato de evento. “É
descontraído e leve e também proporciona uma participação ativa, por
meio de perguntas recebidas previamente e enviadas pelo chat, além de
alcançar colegas das mais diversas
regiões”, disse.
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Seguro de vida
no planejamento financeiro
Rogério Araújo
apresentou aos alunos
da FECAP o seguro
de vida muito além da
proteção dos riscos
pessoais.

M

ais do que garantir cobertura
para os riscos de morte e invalidez, o seguro de vida pode ser
usado como ferramenta de planejamento financeiro. “O seguro pode trazer liberdade financeira, alavancagem
patrimonial e qualidade de vida, além
de proteger sonhos, projetos e padrão
de vida”, disse o corretor de seguros
Rogério Araújo, da TGL Consultoria,
sócia-parceira do CVG-SP, durante a
sua participação na live Conexões Empresariais, promovida pela FECAP, no
dia 28 de setembro.
Na sua terceira participação no
Conexões Empresariais, iniciativa
da FECAP que apoia empresas e profissionais com a oferta de conteúdo
e ideias, o CVG-SP foi representando
por Araújo, que abordou o tema “Aplicabilidade dos produtos de Seguro na
Proteção Financeira”. Sob a mediação
do professor Olívio Luccas, atuário e
especialista em seguros e previdência,
o evento foi direcionado aos alunos da
instituição. “O mercado oferece grandes oportunidades de carreira. Estudem o seguro”, disse Araújo.
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Gestão de riscos
A vida é repleta de riscos, alguns
inevitáveis, como a morte, e outros
imprevisíveis, como doenças graves.
Mas, Araújo alerta que é preciso conhecer esses riscos, ou seja, praticar
a gestão de riscos. “Se o risco existe,
tenho de me planejar e administrá-lo
por meio de uma gestão, decidindo
se devo minimizá-lo ou transferi-lo
para terceiros”, disse.
O corretor apontou que a falta de
gestão contábil e tributária pode trazer prejuízos, como o pagamento de
alíquota maior de imposto de renda.
Outro risco que pode afetar as finanças é o de processos de responsabilidade civil, sobretudo para profissionais
liberais que não possuem seguro.
Por outro lado, o risco de morte
prematura, segundo o especialista,
pode deixar a família desamparada.
Da mesma forma, pessoas que detêm
alto patrimônio devem se preocupar
com a sucessão empresarial em caso
de morte, já que os impostos sobre

transmissão de herança são altos, 8%
em média no país. Para este caso e
todos os demais riscos citados, Araújo afirma que uma apólice de seguro
de vida é a solução, porque não entra
em inventário e possui liquidez.
Seguro como investimento
“No caso da sucessão empresarial,
é preciso provisionar as despesas do
inventário sob o risco de a família ter
de abrir mão de parte do patrimônio
ou recorrer a empréstimos”, disse.
Nas contas de Araújo, se a pessoa tiver um patrimônio de R$ 1,3 milhão,
então poderá adquirir uma apólice
de R$ 500 mil e alavancar seu patrimônio em R$ 1,8 milhão.
“Com o seguro, garanto a assistência médica e os estudos dos meus filhos. Seguro de vida é investimento
e liberação de riqueza, porque com
o patrimônio alavancado posso assumir mais riscos, já que em caso de
morte ou invalidez o problema estará
resolvido”, disse.
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JRS reúne entidades para
analisar benefícios
Representando cinco estados, entidades de seguro de pessoas discutiram
as oportunidades para o seguro de vida e a boa aceitação dos benefícios.

N

o dia 27 de agosto, quinto e último dia da Maratona da Inovação
em Seguros, promovida pelo JRS,
o tema “Tendências em Benefícios
no Brasil” reuniu os representantes
de cinco entidades estaduais da área
de seguro de pessoas, incluindo o
CVG-SP. Transmitida ao vivo pela internet, a live expôs aos cerca de 500
expectadores as análises de especialistas sobre as oportunidades do
seguro de vida no pós-pandemia e a
crescente valorização dos benefícios
agregados ao seguro.
Além do presidente do CVG-SP,
Marcos Kobayashi, também participaram do encontro Clodomiro Dorneles, vice-presidente do Clube de
Seguros de Vida e Benefícios do Rio
Grande do Sul (C VG-RS), Octávio Perissé, presidente do Clube Vida em
Grupo do Rio de Janeiro (C VG-RJ),
Joceli Pereira, presidente do ISB
Brasil (PR) e João Paulo Moreira de
Mello, presidente do Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG). O evento foi conduzido pelos
jornalistas do JRS, William Antony e
Júlia Senna.
Oportunidades - Para Clodomiro
Dorneles, a pandemia potencializou as oportunidades para o seguro de vida e a previdência privada.
“As pessoas passaram a ter medo
de deixarem suas famílias desamparadas”, disse o vice-presidente do
C VG-RS. O crescimento dos seguros
pessoais ao longo dos últimos anos
é para Marcos Kobayashi uma prova

de que a preocupação com a vida e
saúde está aumentando.
Mas, mesmo diante do crescimento, o seguro de vida protege apenas
20% dos brasileiros, o que significa,
para o presidente do CVG-SP, uma
oportunidade do tamanho de 80%
da população. “Inclusive, as pessoas já assistidas pelo seguro precisam de complementação, porque os
produtos se modernizaram”, disse.
Octavio Perissé concorda que a pandemia fez “a ficha cair” para quem
não compreendia a importância do
seguro e que essa conscientização
definirá o crescimento do ramo no
futuro.
João Paulo Moreira de Mello alertou que dada a dimensão e diversidade do país é preciso “começar pelo
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básico”. Isso significa, segundo ele,
facilitar o acesso de quem não tem
seguro, massificando a oferta. “Temos de dar pequenos passos para
em cinco ou dez anos falarmos em
coberturas complexas”, disse o presidente do CSP-MG.
Benefícios atraentes - Perissé
considera que o mercado soube assimilar rapidamente as necessidades
do consumidor ao agregar cada vez
mais benefícios ao seguro, como telemedicina, assistência pet, coach e
outros. “Com benefícios que podem
ser usufruídos em vida, o seguro de
vida se tornou atraente”, disse. Para
João Paulo Moreira, isso ajuda as
pessoas a entenderem a importância
do seguro. “É como uma degustação”, disse.
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Destaque

CQCS repercute os novos
desafios do seguro de vida
Na série de lives com a Tokio Marine Seguradora, Marcos Kobayashi,
diretor da seguradora e presidente do CVG-SP, analisou a trajetória do
ramo na pandemia.

O

presidente do CVG-SP, Marcos
Kobayashi, diretor Comercial
Nacional Vida da Tokio Marine
Seguradora, participou de live da série “Tokio Marine Resolve”, promovida pelo CQCS, no dia 10 de agosto.
Com a mediação de Gustavo Doria,
fundador do CQCS, Kobayashi comentou a atuação da Tokio Marine no
seguro de vida e também analisou os
desafios enfrentados pelo ramo durante a pandemia.
Com 22 anos de trabalho na Tokio
Marine (incluindo a antiga Real Seguros) recém-completados e 37 anos de
carreira na área de seguro de pessoas,
Kobayashi relatou que a seguradora
decidiu, desde 2014, que a carteira de
seguro de vida seria estratégica para o
seu futuro. “Criamos uma estrutura e
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fizemos um trabalho de aculturamento
para que os 15 mil corretores cadastrados tivessem segurança para vender”,
disse.
Doria trouxe à discussão os impactos da pandemia no seguro vida, destacando que o ramo tem enfrentado alta
sinistralidade. Ele observou que a situação atual é reflexo da decisão da maioria das seguradoras da área de indenizar sinistros provocados pela covid-19,
apesar de a pandemia ser um dos riscos excluídos das apólices. Kobayashi
relatou que a decisão inédita e sem precedentes de cobrir sinistros de covid-19
foi muito difícil para as seguradoras.
“Não havia como prever quanto
tempo a pandemia iria durar e quantos sinistros iria provocar. No entanto, a maioria fez uma concessão, por-

que essa cobertura não era prevista,
atendendo ao clamor da sociedade e,
principalmente, dos corretores”, disse. Atualmente, segundo o presidente
do CVG-SP, as seguradoras do ramo
vida enfrentam sinistralidade superior
a 200% e até 300% em suas carteiras.
Mas, ele deixou claro que esse aumento de sinistros não afeta a solvência das
empresas. “Nenhuma seguradora daria
cobertura se não tivesse solidez para
suportá-la”, disse.
O presidente do CVG-SP reconheceu
que o aumento da sinistralidade é um
desafio atual para as seguradoras do
ramo vida, mas explicou que existem
mecanismos operacionais para compensar perdas. “O desafio é trabalhar
com o menor custo possível. Este é
grande caminho para a adequação da
sinistralidade”, disse.
Kobayashi destacou o desenvolvimento do mercado de seguro vida, que
além de oferecer novos produtos, também se preocupa com a capacitação de
corretores. Nesse aspecto, ele enalteceu o trabalho do CVG-SP na oferta de
formação profissional ao mercado ao
longo de 40 anos de existência.
“Este ano é especial para o CVG-SP,
que completou 40 anos em maio. Entendemos que é um momento diferente,
em que a pandemia continua, mas sabemos que temos muito trabalho pela
frente. O CVG-SP tem o papel de unir o
mercado e discutir as tendências”, disse. O fundador do CQCS se prontificou
a promover um evento em comemoração aos 40 anos do CVG-SP.
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Desafios do seguro de vida é
tema do workshop do CSP-MG
No penúltimo evento da série, Marcos Kobayashi apontou soluções para o
aumento da sinistralidade do ramo durante a pandemia.

O

CVG-SP marcou presença no XII
Workshop 2021 “Conhecer para
Proteger”, realizado pelo Clube de
Seguros de Pessoas de Minas Gerais
(CSP-MG), no dia 3 de agosto. Marcos
Kobayashi, presidente do CVG-SP e diretor Comercial Nacional Vida da Tokio
Marine Seguradora, participou da penúltima live da série ao lado do presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira
de Mello, e de outros convidados.
O crescimento do seguro de vida durante a pandemia foi um dos assuntos
comentados por Kobayashi, que atribuiu o aumento de vendas à mudança
na percepção de risco da população.
Segundo ele, o ramo, que já apresentava crescimento contínuo nos últimos
anos, ganhou maior exposição durante a pandemia. “As pessoas estão mais
atentas para a necessidade de investir
no planejamento pessoal, financeiro e
familiar, e esse aprendizado será perpetuado por muitos anos”, disse.
Para o presidente do CVG-SP, o mercado de seguros demonstrou a sua solidez ao garantir riscos e proteger a
sociedade neste momento trágico da
pandemia. Mas, ele alertou que outros
desafios virão na esteira de mudanças
substanciais que impactarão o mercado, como a oferta de novos produtos,
precificação, subscrição de riscos,
sustentabilidade etc. “Os desafios são
muitos e todos do mercado devem ficar
atentos”, disse.
O aumento da sinistralidade do seguro de vida como consequência dos sinistros causados pela covid-19 foi um dos

assuntos debatidos pelos convidados.
Desde o ano passado, boa parte das seguradoras que atua no segmento de seguro de pessoas decidiu cobrir os sinistros de covid-19, apesar de a pandemia
ser um risco tradicionalmente excluído
das apólices de seguro de vida.
Uma das soluções para equilibrar
as contas, segundo Kobayashi, é a redução das despesas administrativas e
operacionais. Para os corretores de seguros, ele ressaltou que o desafio será
prospectar novos clientes e atuar como
verdadeiros consultores, avaliando o
perfil e as necessidades de cada um
para ofertar a melhor proteção.
Nesse aspecto, o presidente do
CVG-SP destacou a necessidade de capacitação técnica contínua para todos
os profissionais que atuam na linha de
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frente do seguro de pessoas. Ele colocou à disposição do mercado a experiência de 40 anos da entidade na área de
formação profissional. “O CVG-SP está
empenhado em oferecer as técnicas e
conhecimentos necessários para o desenvolvimento do mercado”, disse.
A penúltima edição do workshop
também contou com a participação do
professor e consultor Maurício Tadeu
Barros Morais, da vice-presidente Executiva do Seguro PASI, Fabiana Resende, do titular da Phoenix Minas Assessoria de Seguros, Geraldo Andrade, e de
outros representantes da Tokio Marine
Seguradora, dentre eles a diretora Regional Andreia Padovani, o gerente Executivo da Sucursal BH Oswaldo Cesar
Moreira Leão e a gerente de Seguros de
Pessoas Rosangela Spak.
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Destaque

Sindseg-SP discute bom
desempenho dos seguros de vida
Na live, presidente do CVG-SP atribuiu o crescimento de ambos os
segmentos ao trabalho de conscientização e esclarecimento da população.

O

presidente do CVG-SP, Marcos
Kobayashi, diretor Comercial
Nacional Vida da Tokio Marine
Seguradora, participou do Workshop
Vida e Saúde - Oportunidades e desafios no pós-pandemia, promovido pelo Sindseg-SP no dia 28/07. O
evento foi mediado pelo presidente
do Sindseg-SP, Rivaldo Leite, e contou com as participações de Luciano
Lima, da SulAmérica Seguros, e de
Marco Antonio Gonçalves, do Grupo
MAG.
Questionado por Rivaldo Leite sobre o
bom desempenho do seguro vida durante a pandemia, Kobayashi explicou que
o ramo vem apresentando crescimento
contínuo e consistente. Tanto que, em
2017, ultrapassou a arrecadação do se-
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guro automóvel e, em 2019, do seguro
saúde. Segundo ele, esse desempenho
é fruto de um trabalho de conscientização e esclarecimento da população. “A
pandemia materializou de uma forma
dura para as pessoas a necessidade de
enxergar a proteção pessoal, financeira
e familiar como parte do processo de
planejamento”, disse. Na Tokio Marine,
por exemplo, Kobayashi informou que o
seguro de vida individual cresceu 71%
no último semestre.
Para Marco Antonio Gonçalves, a
pandemia fez a população pensar em
se proteger e se prevenir, inclusive,
contra outros riscos, como o de doença
grave. Na sua visão, o mercado de seguros tomou a decisão acertada ao cobrir
os sinistros provocados pela covid-19,

honrando as indenizações. Mas, o vírus
acabou antecipando muitas mortes e
sequelas nas pessoas, tornando o preço
do seguro inadequado. Apesar disso, o
seguro de vida tem crescido. “Hoje, o
seguro é contratado para outras finalidades, além do risco de morte, como é
o caso do planejamento sucessório. Temos muitos a avançar e estamos no caminho certo”, disse.
Rivaldo Leite citou dados da FenaPrevi sobre a sinistralidade do ramo de
pessoas, desde que boa parte das seguradoras decidiu cobrir o risco de pandemia, excluído da maioria dos contratos,
e indenizar os sinistros provocados pela
covid-19. Segundo os dados apurados,
o mercado indenizou até o momento 72.043 vidas. Em 2021, foram pagos
48.121 sinistros, que já ultrapassaram o
montante de R$ 2,1 bilhões. “Somando
2020 com 2021, o mercado já indenizou
R$ 3,1 bilhões. É um alto valor e não estava precificado”, disse.
Kobayashi confirmou a informação e
acrescentou que as 20 maiores seguradoras apresentaram resultado inferior
ao mesmo período de 2020 na carteira
de vida. Ele reconheceu que haverá a
necessidade de revisão na precificação
do seguro, mas observou que é possível
reduzir outros gastos, como, por exemplo, os de despesas administrativas,
para fazer o contraponto com o aumento de custos. “Trata-se de um grande desafio e um dos caminhos é aumentar o
nosso público, trazendo os mais jovens
para a proteção do seguro”, disse.
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O papel do seguro de vida em
um mundo de incertezas

O

CVG-SP marcou presença em mais
um webinar do programa Conexões Empresariais, promovido
por sua parceira a Fundação Escola de
Comércio Álvares Penteado (FECAP),
no dia 10 de junho. O evento contou
com palestra do presidente do CVG-SP,
Marcos Kobayashi, sobre o tema “A cultura do seguro em um mundo de incertezas”, e com a mediação do professor
e consultor de seguros e previdência
Olívio Luccas.
Na abertura do evento, Luccas fez
questão de cumprimentar a FECAP pelos seus 119 anos, completados no dia
2 de junho. “Tenho a honra de fazer
parte do quadro de professores dessa instituição séria e moderna há 35
anos”, disse. Ele também parabenizou
o CVG-SP, que celebrou 40 anos em
maio. “O mercado tem se desenvolvido
e o CVG-SP se faz cada vez mais presente, disseminando o conhecimento
do seguro de pessoas”, disse.
Momento incerto
Para Kobayashi, a pandemia, o isolamento social e a escalada no número
de óbitos e de internações hospitalares
contribuem para tornar o momento
atual bastante incerto. Apesar do aumento da vacinação no país, ele pondera que ainda é difícil fazer previsões
para a volta ao normal. Mas, como se
prevenir ou se proteger contra tamanhas incertezas?
A questão, segundo o presidente do
CVG-SP, é que a maioria das pessoas apenas se dá conta de que precisa
de soluções para os seus riscos após a
ocorrência de uma perda patrimonial
ou de uma doença. “A pandemia provocou situações críticas, como as mortes
que hoje somam 479.791 casos no país,
trazendo um olhar mais atento do pon-

Convidado pela FECAP, Marcos Kobayashi falou sobre
como a pandemia aumentou a percepção da população
em relação a importância da proteção do seguro.

to de vista da prevenção e também a reflexão sobre o seguro de vida”, disse.
Kobayashi observou que no ano passado os seguros de vida e saúde atingiram 20% de share entre todos os ramos, sem considerar os resultados do
VGBL. Neste ano, segundo apurou, o
seguro de vida é a primeira carteira em
arrecadação no mercado. Vida e saúde
atingiram R$ 100 bilhões em faturamento.
Solidez do mercado
Segundo dados da FenaPrevi, apresentados pelo presidente do CVG-SP,
a sinistralidade do ramo vida cresceu
67% de janeiro a abril, em comparação
com o mesmo período do ano passado, enquanto a arrecadação aumentou
apenas 7,7%. Kobayashi destacou que a
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alta sinistralidade é resultado em parte
da decisão da maior parte das seguradoras de indenizar os sinistros de covid-19. “Vejam a importância da solidez
do mercado de seguros”, disse.
Kobayashi fez questão de ressaltar
o custo-benefício do seguro de vida.
“Muitos pensam que o seguro de vida
é caro, porque comparam com o seguro de automóvel. Mas, não é. Para
uma cobertura de R$ 100 mil para uma
pessoa de 30 anos, por exemplo, o preço varia entre R$ 10 e R$ 15 por mês”,
disse, acrescentando que esse valor aumenta pouco para faixas etárias mais
altas. “O seguro não repara a perda do
ente querido, mas traz tranquilidade
à família e a manutenção dos sonhos,
como a educação dos filhos, a casa própria e outros”, disse.
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Cursos

Curso Riscos Pessoais na agenda
de gratuitos da FECAP
Instituição de ensino incluiu o curso do
CVG-SP na sua grade de 14 cursos online de
curta duração.

A

centenária instituição de ensino
FECAP, parceira do CVG-SP, criou
uma grade com catorze cursos de
ensino à distância (EaD) online gratuitos de curta duração em áreas diversas
(veja quadro). O 14º curso incorporado
recentemente à agenda é o Básico de
Técnica em Riscos Pessoais, desenvolvido pelo CVG-SP.
O curso é destinado aos profissionais
de corretoras, assessorias e seguradoras,
que estejam ingressando na área técnica
ou comercial de seguro de vida, possibilitando a aquisição de conhecimentos
conceituais sobre riscos pessoais.
Disponíveis para qualquer pessoa
com acesso à internet, todos os cursos
EaD de curta duração da FECAP são
autoinstrucionais (sem acompanhamento de um tutor) e transmitidos em
linguagem clara e acessível.
“A FECAP quer levar conhecimento e
boas práticas de gestão ou informações
úteis que possam melhorar a qualidade de vida da população”, diz Wanderley Carneiro, Pró-Reitor de Extensão e
Desenvolvimento. Segundo ele, a oferta de cursos online gratuitos foi um
caminho natural para a FECAP, que
iniciou em 2018 os cursos de ensino à
distância.
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Lista de cursos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autogestão de Carreira - Carga horária: 6h
Comunicação Não Violenta - Carga horária: 8h
Demonstração do Fluxo de Caixa - Carga horária: 4h
Blended: possibilidades para inovar o processo de ensino –
aprendizagem – Carga horária: 8h
Gestão de Pessoas para Proprietários de Empresas Carga horária: 30h
Inteligência Emocional na Formação dos Líderes - Carga horária: 4h
Introdução ao Mercado de Ações - Carga horária: 8h
Videoconferência: incentivo e boas práticas do uso das câmeras de
vídeo - Carga horária: 8h
Liderança de Pessoas na Prática - Carga horária: 4h
Networking: Mitos e Verdades em Gestão de Carreiras Carga horária: 3h
Resolução de Problemas e Tomadas de Decisão - Carga horária: 4h
Simples Nacional - Carga horária: 4h
Teletrabalho Emergencial em Época de Pandemia: A Solução está em
casa - Carga horária: 6h
Básico de Técnica em Riscos Pessoais - Carga horária: 15h
Inscrições, acesse:
https://www.fecap.br/curta-duracao/
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Cursos de

CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM
PREVIDÊNCIA PRIVADA

capacitação

O curso aborda a estrutura dos órgãos fiscalizadores, legislação

técnica são
bem avaliados

pertinente, conceituação básica atuarial e sua aplicação na avaliação
de custos dos planos de seguradoras e entidades de previdência por
profissionais não atuários. As aulas são ministradas pelo instrutor
Eraldo Oliveira Santos, advogado e professor com 20 anos de
atuação nas áreas de seguros, previdência e capitalização.
TURMA DE ALUNOS

Com carga horária de 30 horas
e aulas ao vivo e interativas, os
três cursos nas áreas de riscos
pessoais, previdência privada e
sinistros de pessoas, promovidos
pelo CVG-SP em parceria com
a FECAP, foram elogiados por
alunos.
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Adriana Neves Coelho,
Alexandra Nunes de Souza
(SulAmérica), Ana Cristina
Jesus Miranda, Bruno dos
Santos Durval (Seguros
Unimed), Karen Regina
Aparecida da Silva (Mapfre),
Lilian Schumiski (Zurich),
Silvia Camarinho Fernandes
(Harmonia Corretora),
Simone Telini (Zurich Vida e
Previdência), Tiago Lopes dos
Santos (SulAmérica), Victor
Tonini Braga e Viviane Pinheiro
de Souza

“Este é o primeiro curso online que faço e gostei muito do formato, é bem dinâmico e acessível, facilitando a participação
de pessoas de vários lugares. Os temas são muito importantes,
pois o produto não é simples. O instrutor tem didática de fácil entendimento e apresenta exemplos reais, vividos por ele,
abrindo espaço para os alunos contarem suas experiências e
esclarecerem dúvidas. O curso me ajudará a voltar ao mercado mais atualizada. Apesar de já ter experiência na área,
acredito que sempre precisamos de reforço e reciclagem”.
Ana Cristina Jesus Miranda
“Já fiz cursos online, mas este é o primeiro ao vivo. Estou amando
o formato porque se perco alguma aula ou se surgir uma dúvida,
tenho a possibilidade de assistir as aulas gravadas. Gosto muito
das aulas. O Eraldo é ótimo, tem domínio do assunto e ótima
didática. No momento estou buscando recolocação profissional e acredito que o curso vai agregar muito ao meu currículo”.
Adriana Neves Coelho
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CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM
RISCOS PESSOAIS
O curso transmite conhecimento sobre a estrutura dos órgãos
fiscalizadores, legislação correlata e demais aspectos técnicos e
operacionais relacionados, necessárias para execução dos processos
de faturamento, obtenção da taxação técnica e comercial dos riscos,
bem como utilização dos instrumentos de negociação. A instrutora
é Dora Carvalho, atuária com 35 anos de atuação em seguros e
especialização em riscos pessoais.

Fabiana Mitie Oba (Tokio Marine),
Adriana Cristina Alves, Andresa
dos Santos Costa (Porto Seguro),
Arilda de Castro Coelho Cianci
(SulAmérica), Carlos Eduardo Rosa
da Silva (Delphos Serviços Técnicos),
Clarice Pastore Coelho Serrou (Tokio
Marine), Cleiciane Pereira de Souza
Morais (Mapfre), Edilaine Marques
Pereira (SulAmérica), Eduardo
Pereira Valeriano da Silva (Seguros
Unimed), Hormecinda Oliveira Braga
Nascimento (Tokio Marine), Karla
de Santi (Tokio Marine), Karoline
Jesus da Silva (Tokio Marine), Laércio
Catelani (Tokio Marine), Larissa
Rafaela Santos (TGL Consultoria
Adm. e Corretora), Leticia Rengel
Neves (HDI), Michael Douglas
Gasparino (Tokio Marine), Paula
Roberta Gonçalves Borba Perucci
(TGL Consultoria Adm. e Corretora),
Renata Alves da Silva Schaffer
(SulAmérica), Rogerio Abreu de
Araujo (TGL Consultoria Adm. e
Corretora), Sharlene de Miranda
(Tokio Marine), Silvia Amélia Santana
do Nascimento (Tokio Marine), Silvia
Vieira Mc Lean Cox (Tokio Marine) e
Valeria Ferraz Lopes (Tokio Marine)

TURMA DE ALUNOS

“Já fiz outros cursos online e esse
no formato webinar é muito bom,
excelente. Os temas são muito
bons e a didática também. O curso me ajudará muito, pois trabalho
ao lado do time de subscrição e irá
agregar nas tarefas do dia a dia e no
meu desenvolvimento profissional”.
Letícia Rengel Neves
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Cursos

CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM
REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE
SINISTROS DE PESSOAS
O curso oferece conhecimentos sobre a estrutura dos órgãos
“Fiz alguns cursos online de
curta duração,
mas não com
aulas ao vivo.
Esse curso está
sendo uma experiência única,
tenho aprendido bastante. As aulas
gravadas são importantes e a interação com pessoas de outros estados é
um dos destaques. Escolhi o curso para
atualização. Gosto bastante da didática e do professor, que abre espaço
para discussões de temas recorrentes
do dia a dia. É importante se atualizar
e conhecer exemplos práticos em sala
de aula. Essa é a maior ajuda profissional, sem contar o networking incrível”.
Rafael Norton Pereira

“Já fiz curso online, mas não ao
vivo. Prefiro o
presencial, mas o
formato de aula
ao vivo é como
se estivesse em
sala, estou gostando bastante. Os temas abordados são
de grande valor para nós, profissionais.
Escolhi o curso para aprimorar conhecimentos, pois estamos em um momento
turbulento no mundo, em que as pessoas
precisam cada vez mais de acolhimento
e esclarecimentos sobre seguro de vida”.
Vanessa Fernandes Iglesias
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reguladores e fiscalizadores, amplia e desenvolve a capacidade de
análise, regulação e liquidação de processo de sinistro, respeitando
normas e legislação vigentes. O instrutor Hermes Martins Marques,
que tem mais de 25 anos experiência no mercado de seguros.
TURMA DE ALUNOS

Adriana Cristina Alves, Adriana Ribeiro da Silva da Rocha Gomes (Zurich),
Alex da Silva Ferreira (Delphos Serviços Técnicos), Alexandra Nunes de
Souza (SulAmérica), Amanda Diniz Valamiel Moreira (Delphos Serviços
Técnicos), Bianca dos Santos Lima da Silva (Zurich), Cynthia Oliveira Simão
Lagoeiro (Delphos Serviços Técnicos), Eduardo de Andrade Cypriano
(Delphos Serviços Técnicos), Fabiana Cardoso Carvalho da Silva (Delphos
Serviços Técnicos), Fernanda Cristina Quintiliano Santos, Heitor Kiffer
Magalhães (Delphos Serviços Técnicos), Jjheniffer Jane da Silva Gomes
(SulAmérica), Joel Canazza (SulAmérica), Karem Priscila Batista de Brito
(SulAmérica), Kathia Aparecida Camargo (SulAmérica), Lilian Schumiski
(Zurich), Lourdes Lima Batista (Zurich), Maria Lucia dos Santos Lima
(Zurich), Milena Fernandes Vieira de Lima (Brasilseg), Patricia Batista
Donato (Delphos Serviços Técnicos), Patricia Maia de Oliveira (SulAmérica),
Paula Fernanda de Alencar Costa dos Santos (MAG), Rafael Norton Pereira
(Delphos Serviços Técnicos), Regina dos Santos (Delphos Serviços Técnicos),
Ricardo Augusto Areco Leite (Areco Corretora), Rodrigo da Costa Santana
(Delphos Serviços Técnicos), Shirley Regina dos Santos Silva (Delphos
Serviços Técnicos), Simone Alves Reis (Areco Corretora), Talita Carla da Silva
Moreira (Kovr Seguradora) e Vanessa Fernandes Iglesias (Lockton)

R E V I S TA C V G

Aniversariantes

DEZEMBRO

O C VG-S P
deseja a todos
feliz aniversário!

01

Simone Donizete Ferreira Santos
Segasp

02

Silas Seiti Kasahaya
Samplemed e Pres. Conselho CVG-SP

05

SulAmérica Seguros
Fundação 05/12/1895

06

Claudio do Nascimento
Sócio-parceiro

06

Sandor Franciscatto
Fundador

07

Jayr Riccetto
Fundador

28

Marcos Henrique Alves dos Santos
Sócio-parceiro

Márcio Pignatari Venditti
Sompo Seguros

29

13

Mario Jorge Rodrigues Coelho da Cruz
Sócio-parceiro

Catulo Ribeiro
Bradesco Seguros

30

14

Jose Luiz Macea
Fundador

Luiz Fernando Barsotti
Sócio-parceiro

16

Noemi Rocha Visintin
Sócio-parceiro

JANEIRO

17

Samplemed Serviços Médicos
Fundação 17/12/2003

01

Carlos dos Santos
Alfa Previdência e Vida

19

Alexandre Leal Rodrigues
HDI Seguros

18

Amilcar Dias
Fundador

01

Allianz Seguros
Fundação 01/01/1903

22

Helio Opipari Junior
Opipari Consultoria

18

Joao Francisco Borges da Costa
HDI Seguros

01

Jose do Carmo Balbino da Silva
Fundador

23

Jose Carlos Galleti
Fundador

18

Osvaldo Placites
Fundador e Conselheiro CVG-SP

01

Gilson Capuzo Leitão
Sócio-Parceiro

24

Alécio Martins dos Santos
Sciath

19

Suely Pereira Carvalho Mathias
Mapfre Seguros

02

Lidiane da Rocha Abreu
SulAmérica Seguros

25

Jose Manuel Bulcão Pereira
Fundador

20

Katsumi Oka
Fundador

05

David Girardi
Fundador

25

Paulo Alexandre
Oficina do Texto

20

Marcelo Rea
Segasp

06

Celso Paiva
Alfa Previdência e Vida

26

Emerson da Silva Carvalhaes
Bradesco Vida e Previdência

21

Joao Batista Silva
Sócio-parceiro

08

Sergio dos Santos
Fundador

26

Patricia Filippini
Sócio-Parceiro

22

Carlindo Boaventura Ferreira
CBJR Boaventura

10

Nelson Antonio Lenham
Conselheiro CVG-SP

27

Marco Antonio Santos Guerreiro
Fundador

23

Dilmo Bantim Moreira
Conselheiro CVG-SP

10

MAG Seguros
Fundação 10/01/1835

29

Pedro Jorge de A. Albuquerque
Conselheiro CVG-SP

23

Joaquim Carlos Moreira de Souza
Icatu Seguros

15

77 Seg
Fundação 15/01/2018

29

Bianca B. Benedan de Oliveira
MetLife

24

Luiz Longobardi Junior
Lojacorr

15

Marlene Campos da Cunha
Sócio-Parceiro

29

Antonio Augusto Soares
Sócio-Parceiro

24

Marilu Dionísio
Porto Seguro

16

Valmir Marques Rodrigues
Sócio-Parceiro

29

Argemiro Galhato
Sócio-Parceiro

26

Ana Flavia R. Ferraz
Bradesco Vida e Previdência

17

Edson Dias Marin
Fundador

30

Antenor Borges de Oliveira
Fundador

26

Anderson Fabiano Mundim Martins
Bradesco Seguros

18

Helder Molina
MAG Seguros

30

Adriano Arruda de Oliveira
Porto Seguro

27

Valmir Mongiat
Sócio-parceiro

18

Carlos Henrique Pereira
Sócio-Parceiro

20

Edson Urenha Toscano
Tokio Marine Seguradora

11
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Adjuntos: Ana Flávia Ribeiro Ferraz (Bradesco Seguros),
César Augusto Cordeiro (sócio-parceiro),
Paulo Rogério Lima (Icatu Seguros) e Rodrigo
Cezareto (sócio-parceiro)
Clube Vida em Grupo São Paulo (CVG-SP)
Av. São João, 313, 10º andar, Centro, S. Paulo, SP.
Tel.: (11) 3331.9313 e (11) 9.6308.0220.
www.cvg.org.br | cvg@cvg.org.br.
Gerente Administrativa: Lúcia Gomes
DIRETORIA
Presidente: Marcos Kenji Kobayashi (Tokio Marine)
Vice-presidentes: 1º Marcio Batistuti (MAG Seguros) e
2º Gustavo Toledo (MetLife)
Diretor Administrativo Financeiro:
Joana Barros (Alfa Previdência e Vida).

Diretor Relações com o Mercado:
Tiago Moraes (Seguros Unimed).
Adjuntos: Anderson Fabiano Mundim Martins (Bradesco
Seguros), Carlindo Boaventura Ferreira (CBJR Boaventura),
Edglei Faria Monteiro (Sompo Seguros), Flávio de Oliveira
Vasques (MAPFRE Assistência) e Márcio Braga
(Prudential do Brasil)
Diretor de Seguros: Asenate Souza (Porto Seguro).
Adjuntos: Alexandre Crozato Carvalho (MAPFRE Seguros),
Israel Angelo dos Santos (Allianz Seguros), Lidiane da Rocha
(SulAmérica), Luiz Eduardo Dilli Gonçalves (MBM Seguradora) e

Maurício de Oliveira Leite (ML3 Corretora)
COMISSÃO FISCAL
Membros efetivos - Presidente: Alexandre Vicente da Silva
(Liberty Seguros) e Francisco A. C. Toledo Neto (Scor RE).
Suplentes: Alessandra Monteiro (IRB Brasil Re) e Guilherme
Hinrichsen (Icatu Seguros)
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