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Fonte de 
conhecimento para 

o mercado

 
CVG-SP empossou 
oficialmente sua 
diretoria para a 
gestão 2021/2022. 
Na impossibilida-

de do encontro presencial, opta-
mos pela posse virtual, mas de 
uma maneira diferente, em vídeo. 
Com a participação da diretoria, o 
vídeo de posse traz a fala de cada 

um sobre os planos para a gestão. Planos estes que são também 
apresentados em detalhes nesta edição da revista CVG Notícias.

Quais as metas para o CVG-SP? Muitas. Os eventos online per-
manecem e os cursos no formato webinar conquistam mais espaço 
na grade, bem como as parcerias, com destaque para a instituição 
de ensino FECAP. Uma novidade, porém, promete transformar o  
CVG-SP em uma fonte permanente de conhecimento e experiência 
para o mercado de seguros. 

A proposta é produzir novos conteúdos técnicos e comerciais e 
compartilhá-los com o mercado, por meio de entrevistas, eventos, 
vídeos, podcasts, informativos e redes sociais. O intuito é contri-
buir com o mercado de forma geral e, ainda, estimular a entrada de 
novos profissionais no seguro de pessoas, incluindo os corretores 
de seguros. Trata-se de um trabalho constante de conscientização 
e aculturamento.

Todas as propostas da nova gestão convergem para um único 
propósito: o fomento do seguro de pessoas. Tenho muito orgulho de 
estar à frente da diretoria e de colaborar para este objetivo.  

Contem conosco!

Marcos Kobayashi
Presidente do CVG-SP
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CVG-SP no 4º Encontro de Lideranças

O presidente do CVG-SP, Marcos Kobayashi, participou do 4º Encontro de 
Lideranças dos Corretores de Seguros de São Paulo, promovido pelo Sincor-SP, 
no dia 25 de fevereiro. Pela primeira vez no formato online, o evento contou com 
a presença de 80 representantes de entidades do setor. “Existem lutas conjuntas 

em que realmente precisamos dar as mãos”, disse Kobayashi. Ele destacou 
a disposição da nova diretoria do CVG-SP, que “pretende trazer novidades e 

motivação ao mercado”.

O presidente do CVG-SP observou que a pandemia fez a população refletir 
sobre a necessidade de proteção financeira e familiar, resultando no aumento 
de venda do seguro de vida e na entrada de novos corretores de seguros no 
ramo. “Precisamos investir na qualificação dos novos corretores e dos que já 

atuam, porque os produtos mudam a cada dia”, disse. 

Clube dos Seguradores da Bahia recebe Kobayashi

O presidente do CVG-SP e diretor Comercial Nacional Vida da Tokio Marine, 
Marcos Kobayashi, participou da Confraria Online do Clube dos Seguradores 
da Bahia, realizada no dia 22 de abril. Na ocasião, ele dividiu a apresentação 

do tema “O futuro é o nosso presente” com a gerente Regional Vida, Rosangela 
Spak. Ambos abordaram a nova estrutura regional da empresa e os 

investimentos em produtos, serviços e tecnologia.

Durante o evento, Kobayashi comentou a maior conscientização da população 
em relação à importância do seguro vida. Ele lembrou que o seguro de pessoas 

já estava em ascensão mesmo antes da pandemia, quando superou em 
faturamento o seguro de automóvel e, posteriormente, o seguro saúde. A seu 
ver, a evolução da covid-19 trouxe mais conscientização, mas também ajudou 

nesse sentido o trabalho dos corretores e até dos bancos.

Presidente do CVG-SP na live do JRS
Em concorrida live promovida pelo JRS em seu canal no YouTube, no dia 16 
de março, com a participação de mais de 1,2 mil pessoas, o presidente do 
CVG-SP foi entrevistado pelo jornalista William Anthony no programa da série 
Seguro Sem Mistério. Dentre os temas discutidos, Marcos Kobayashi comentou 
o crescimento do seguro de pessoas nos últimos anos e a importância do 
trabalho dos corretores.

“É motivo de orgulho e satisfação ver os corretores e as assessorias sempre 
trabalhando em prol do aculturamento e conscientização da população 
sobre o seguro de vida”, disse. Ele reconheceu a contribuição da categoria 
para ampliar o alcance do mercado segurador. “A capilaridade e a 
excelência do trabalho das assessorias e dos corretores têm levado a voz 
das seguradoras a regiões que até então não poderíamos atingir”, disse.
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CVG-SP marca presença na live do Sincor-RN
“Novos tempos e novos desafios” foi o tema da live promovida pelo Sincor-RN 

no dia 20 de janeiro, sob a mediação do presidente da entidade Jaques Furtado 
de Andrade e a participação do convidado Boris Ber, vice-presidente do Sincor-
SP. Pela internet, dentre os participantes que assistiram ao evento, o presidente 

do CVG-SP, Marcos Kobayashi, marcou presença, enviando perguntas sobre 
seguro de vida.

O presidente do CVG-SP quis saber a opinião de Boris Ber sobre como 
aumentar a participação dos corretores no seguro de vida. “Esta é a maior 

carteira em prêmios, mas ainda concentrada em bancos”, acrescentou 
Kobayashi. “Hoje, temos produtos de vida de primeiro mundo”.

CVG-SP na mídia
O CVG-SP marcou presença na edição 
impressa e no site da revista Apólice. 
Marcos Kobayashi, presidente do  
CVG-SP, foi um dos entrevistados 
da matéria intitulada “Quando 
devo mudar meu seguro de vida?”, 
juntamente com outros especialistas, 
publicada no site da revista em meados 
de março. Já a diretora de Seguros do 
CVG-SP, Asenate Souza, participou da 
mais recente edição impressa da revista 
(nº 263), na matéria de capa Especial 
sobre Mulheres.

Programa Seguro entrevista presidente do CVG-SP 
Marcos Kobayashi participou no dia 14 de fevereiro do Programa Seguro, 
apresentado pelo corretor de seguros Boris Ber na TV Gazeta. “Sabemos da 
importância do CVG-SP e do quanto contribui para a evolução do seguro de vida”, 
disse Ber, desejando, em seguida, boa sorte a Kobayashi.

Em seguida, questionou o presidente do CVG-SP sobre as suas perspectivas para 
este ano. De acordo com Kobayashi, a tendência é que a população continue 
aderente aos produtos de vida. Por isso, ele fez um apelo aos corretores de seguros 
para ofertarem os produtos. “O segredo do sucesso é fazer a oferta, porque os 
clientes estão ávidos por entender a importância do seguro de vida”, disse.
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o dia 3 de abril, a Bradesco 
Seguros comemorou 86 anos 
de existência. Fundada pela 
família Almeida Braga, a 
empresa nasceu como Atlân-

tica Seguros e se especializou no se-
guro de acidentes do trabalho. Em 
1971, com a incorporação da Boa-
vista Cia. de Seguros de Vida, dupli-
cou de tamanho e passou a se cha-
mar Atlântica-Boavista Seguros. 
Em 1983, a família Almeida Braga, 
então a maior acionista da Atlânti-
ca-Boavista Seguros, transferiu sua 
participação na seguradora para o 
Banco Bradesco, originando a Bra-
desco Seguros.

A seguradora no presente

O Grupo Bradesco Seguros, con-
glomerado segurador da Organi-
zação Bradesco, tem atuação mul-
tilinha em âmbito nacional nos 
segmentos de Seguros, Capitaliza-
ção e Previdência Complementar 
Aberta, atuando com empresas que 
detém representatividade nos res-
pectivos segmentos: Bradesco Se-
guros, Bradesco Auto/RE, Bradesco 
Saúde, Bradesco Vida e Previdên-
cia, Bradesco Capitalização e Medi-
service.

Desempenho

O Grupo Bradesco Seguros regis-
trou, em 2020, lucro líquido de R$ 5,1 
bilhões, o que representou decrésci-

mo de 31,3% em relação ao montante 
verificado em 2019. O desempenho 
foi impactado, principalmente, pelo 
comportamento dos índices econô-
mico-financeiros, que influenciou o 
resultado financeiro e a atualização 
das provisões técnicas, e pelo aumen-
to do índice de sinistralidade, fruto 
da retomada gradual da demanda por 
procedimentos eletivos que estava re-
primida em razão do distanciamento 
social. O faturamento atingiu R$ 73,7 
bilhões, acusando recuo de 5,1% ante 
o registrado em 2019. 

O valor pago em indenizações e be-
nefícios atingiu R$ 33 bilhões, man-
tendo estabilidade com relação ao 
montante registrado em 2019. A com-
panhia expandiu e aperfeiçoou seus 
canais digitais de comercialização, 
cujas vendas cresceram 52% em 2020, 
atingindo a marca de R$ 1 bilhão, 
com aumento de 15% na quantidade 
de itens distribuídos. Vale destacar 
que 90% dos reembolsos de Saúde e 
81% dos sinistros de seguro Auto fo-
ram concluídos por processo digital e 
mais de 200 mil propostas de planos 
de previdência privada foram valida-
das pelo aplicativo do Bradesco. 

Para agilizar o suporte a seus be-
neficiários, a Bradesco Saúde de-
senvolveu soluções como o Portal 
Coronavírus, repositório completo 
de informações durante a pande-
mia, e o “Saúde Digital”, sistema de 
telemedicina disponível 24h, que 
superou a marca de 70 mil atendi-
mentos em 2020.

Bradesco Seguros 
celebra trajetória 
de sucesso
Completando 86 
anos, seguradora 
integra, atualmente, 
o Grupo Bradesco 
Seguros com 
atuação multilinha 
em âmbito nacional.

GRUPO BRADESCO SEGUROS
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Com 82 anos de existência, o IRB Brasil RE protegeu a 
saúde financeira das seguradoras e colaborou para o 

crescimento do país. 

IRB Brasil RE 
se destaca como 

protagonista do resseguro

undado em 3 de abril de 1939, 
pelo Decreto-lei n° 1.186, o 
Instituto de Resseguros do 
Brasil (IRB) inaugurou o mo-
nopólio estatal no setor de 

resseguros, com a missão de reter 
no país os riscos de empresas na-
cionais que antes eram transferi-
dos para o exterior. 

Durante sua trajetória, o IRB 
propiciou a criação e a consoli-
dação do mercado segurador na-
cional, predominantemente com 
empresas nacionais. Com isso, as 
empresas com participação estran-
geira deixaram de se comportar 
como meras agências de captação 
de seguros para suas respectivas 
matrizes, passando a se organiza-
rem como empresas brasileiras, 
aplicando suas reservas no país.

O IRB adotou providências para o 
aparecimento     e    o   desenvolvimento 
de seguradoras de capital brasileiro: 
o estabelecimento de baixos limites 
de retenção e a criação do chamado 
excedente único. Com isso, empresas 
pouco capitalizadas e menos instru-
mentadas tiveram assegurada a auto-
maticidade da cobertura de resseguro.

Em 1996, a resseguradora adotou 
um novo modelo, tornando-se uma 

sociedade de economia mista, pas-
sando a se chamar IRB Brasil Resse-
guros S.A. Em 2000, transferiu para 
a Susep a responsabilidade pela re-
gulação do mercado de resseguro. 
Sete anos depois, o IRB entrou em 
nova era com o término do ciclo de 
69 anos de monopólio no mercado 
brasileiro de resseguro. Assim, foi 
aberto espaço para o mercado bra-
sileiro competir no setor.

Com a privatização, em 2013, o IRB 
Brasil RE deixou de ser uma socieda-
de de economia mista. Finalmente, 
em 2017, houve a abertura de capital 
(IPO) com o lançamento das ações 
no Novo Mercado da B3, nível má-
ximo de Governança. Em 2019, rea-
lizou dois bem-sucedidos follow-ons 
da bolsa de valores no valor de apro-
ximadamente R$ 10 bilhões. Como 
consequência, o Acordo de Acionis-
tas foi rescindido e a companhia se 
tornou uma corporation.

Nesses 82 anos de existência, o 
IRB Brasil RE se destacou como pro-
tagonista na história do resseguro 
do Brasil, contribuindo com a capa-
cidade de absorção de riscos e pro-
tegendo a saúde financeira das se-
guradoras, além de colaborar para 
o crescimento do país. Hoje, a em-

presa oferece cobertura para riscos 
em todas as linhas de negócios do 
mercado ressegurador e está atenta 
ao desenvolvimento sustentável.

Em março de 2021, o IRB Brasil 
RE registrou crescimento em prê-
mios emitidos (29,9%), em relação 
a janeiro de 2020, representando 
uma evolução de 110,7% no país, 
com redução de 13,9% no exterior. 
A empresa também aumentou em 
20,9% o volume de prêmios ganhos 
nesse período e apresentou índice 
de sinistralidade de 70,6%.

SEDE DA EMPRESA NO RIO DE JANEIRO
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totalizando uma arrecadação de mais 
de R$ 88 milhões. Um dos principais 
investimentos foi em tecnologia, com 
foco no Portal do Corretor. A empresa 
encerrou 2020 com quatro produtos 
implementados: Seguro de Acidentes 
Pessoais de Passageiros (anual e men-
sal), Seguro AP Eventos, Seguro AP 
Prazo Curto e Seguro AP Estagiário. 

“O ano de 2020 foi um ano atípico, 
marcado não só pela pandemia de 
covid-19, mas de muita resiliência, 
aprendizado e desenvolvimento”, co-
menta o diretor Comercial, Luiz Edu-
ardo Dilli Gonçalves, que também é 
adjunto da diretoria de Seguros do 
CVG-SP na atual gestão.

Neste ano, segundo Dilli, o foco da 
seguradora será em novos produtos 
e parcerias estratégicas. “O objetivo 
é proporcionar maior conforto e se-
gurança aos nossos clientes, manter 
nossos investimentos em tecnologia, 
trazer novas ferramentas e dar faci-
lidade e agilidade ao nosso parceiro 
corretor de seguros”, diz Dilli.

Mudanças no 
Grupo MBM

O Grupo MBM 
iniciou 2021 com 
nova gestão executi-
va. O novo presiden-
te é Paulo Fernando 
Hendges, que subs-
tituiu Paulo Benhur 
de Oliveira Costa e 
Jair Beltrami, am-
bos,  presidentes 

anteriores e que agora compõem o 
colegiado do Conselho de Administra-
ção da MBM Seguradora. Luiz Eduar-
do Dilli Gonçalves assume a diretoria 
Comercial, João Luis Macedo Abbott 
assume a diretoria Financeira e Toni 
Robilar Pacheco assume a diretoria 
Operacional e Administrativa.

Hendges enfatizou a necessidade 
de continuar a linha de trabalho que 
vem sendo realizada pelas empresas 
que integram o Grupo MBM, evoluin-
do na busca de nichos específicos de 
mercado, bem como modernizando 
sua plataforma de produtos. “A rees-
truturação de filiais e uma inserção 
mais agressiva em nível nacional 
também está no planejamento estra-
tégico do grupo”, diz.

“Vamos trabalhar para que o MBM 
continue focando no excelente aten-
dimento com nossos segurados e cor-
retores parceiros, buscamos levar 
agilidade, confiança e tranquilidade 
nos seguros contratados”, comple-
menta o diretor Dilli.

MBM faz 47 anos 
e celebra crescimento 
Em atividade há mais de 70 anos, empresa integrante do Grupo MBM, 
alcançou reconhecimento pelo empreendedorismo e inovação.

NOVA GESTÃO EXECUTIVA INICIOU EM 2021

LUIZ EDUARDO DILLI GONÇALVES, 
DIRETOR COMERCIAL

ssociada do CVG-SP desde 
2016, a MBM Seguradora fez 
47 anos no dia 21 de março. A 
seguradora, juntamente com 
a MBM Previdência Comple-

mentar, integra o Grupo MBM, fun-
dado em 1950, com sede no Rio Gran-
de Sul e presença em doze capitais e 
no Distrito Federal. 

Ao longo dos anos, a MBM alcançou 
destaque e reconhecimento junto ao 
mercado segurador por adotar uma 
concepção moderna de gestão, ino-
vadora e empreendedora. A empresa 
também tem investido para fortale-
cer seus recursos humanos e colocar 
à disposição de seus clientes produtos 
de excelência com foco no seguro de 
vida individual e em grupo.

No ano passado, a seguradora teve 
um aumento de 58% no prêmio de 
seguros, em relação ao ano anterior, 
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 Faol comemora 20 
anos e faz planos

O fundador Fábio Leite destaca bons resultados das últimas 
duas décadas e planeja ampliar atuação em vida e previdência.

 
Faol Assessoria, Consultoria 
e Corretagem de Seguros, só-
cia-parceira do CVG-SP desde 
2017, está completando 20 
anos de atuação. O diretor e 

fundador Fábio Leite conta que tra-
balhava com o irmão Maurício Leite 
em outra corretora bem-sucedida e 
ambos decidiram que era o momento 
de seguirem caminhos independen-
tes. Assim, em 27 de abril de 2001 sur-
giam no mercado a Faol e a ML3.

Na sua trajetória, a Faol construiu 
uma sólida carteira de clientes nas 
áreas de ramos elementares, sobre-
tudo no seguro de transporte, e tam-
bém no ramo de pessoas, com maior 
foco no seguro de vida e previdência, 
principalmente, para pessoas jurídi-
cas. No entanto, Fábio Leite revela 
que a sua paixão é mesmo o seguro 
de vida. “Este é o seguro mais im-
portante que existe, porque ampara 
a família, levando acalento e apoio 
financeiro na hora em que as pesso-
as mais precisam”, diz.

Para o diretor da Faol, não existe 
nada mais gratificante do que levar 
a proteção do seguro para quem pre-
cisa. “O seguro existe justamente 
para isso. Tive a oportunidade de 
ajudar famílias, por meio do seguro, 
amparando-as no momento de difi-
culdade. No final, a sensação de de-

ver cumprido é muito forte”, diz. A 
previdência complementar também 
está no seu coração desde o tempo 
em que ele trabalhou na Prever, que 
era constituída por um grupo de se-
guradoras para atuar no segmento. 

Para Fábio Leite, tão importante 
quanto proteger a vida é também 
planejar a aposentadoria. “A Pre-
vidência Social está combalida, 
então a melhor saída para não en-
frentar dificuldades na velhice é a 
previdência complementar”, diz. O 
investimento, a seu ver, é melhor 
que qualquer outro. “A seguradora 
gerencia a carteira, faz a aplica-
ção financeira e assegura a melhor 
rentabilidade ao cliente”, diz.

Projetos

A pandemia atrapalhou um pou-
co, mas, segundo Fábio Leite, não 
impedirá a empresa de continuar 
seus projetos. Com bom desempe-
nho nos últimos anos, a Faol pla-
neja ampliar a atuação em vida e 
previdência. “O seguro de vida tem 
tudo para crescer. A pandemia aju-
dou a dar uma sacudidela grande 
nas pessoas, que passaram a en-
tender a importância do seguro de 
vida, da previdência e, ainda, do 
seguro saúde”, diz.

FÁBIO LEITE

Fazendo um balanço dos últimos 20 
anos, Fábio Leite se diz satisfeito. “Es-
tou muito feliz com a trajetória da Faol 
e as perspectivas são ainda melhores. 
Muitos veem um cenário pessimista, 
prevendo o fim dos corretores de segu-
ros e até das seguradoras, mas eu não. 
Acredito que saberemos nos adaptar 
e continuar trabalhando, porque so-
mos consultores especializados. A 
forma de trabalhar pode mudar, mas 
não deixa de existir. As mudanças são 
sempre para melhor”, diz.
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ML3 festeja  
20 anos de uma 
trajetória vitoriosa
Maurício Leite faz 

um balanço positivo 

da empresa, 

revelando orgulho 

pela correta 

execução do 

trabalho e gratidão 

ao mercado pelas 

oportunidades.

senta a soma de outras duas empre-
sas que deram origem à corretora, a 
Lábaro e a Pro Ex (para vocês, em 
latim). “Não sou supersticioso, mas o 
3 também é um número de sorte 
para mim”, diz.

Com sua base em São Paulo e 
clientes em todo o país, a ML3 atua 
em ramos elementares e seguros de 
pessoas. Segundo Maurício Leite, 
o resultado é bastante equilibrado, 
tanto que em termos de produção 
os ramos vida e saúde faturam tanto 
quanto ramos elementares. O pla-
no da empresa agora é aumentar as 
vendas no ramo de pessoas. Por isso, 
está criando uma estratégia de abor-
dagem ao cliente, porque acredita 
que a oferta tem de ser ampla. “Te-
mos de falar para as pessoas sobre 
o seguro de vida, previdência, bene-
fícios e precisamos de uma estraté-
gia”, diz.

Em um balanço dos 20 anos da ML3, 
Maurício Leite manifesta o orgulho 
pela correta atuação da empresa. “A 
sensação é de ter feito o bem, na me-
dida em que nunca deixamos de aten-
der um cliente por falha na venda. Ou 
seja, procuramos sempre vender cor-
retamente. Por isso, chegamos aos 20 
anos com muito orgulho de fazer bem 
feito”, diz. Também orgulhoso de atu-
ar na corretagem de seguros, ele con-
clui que a trajetória foi boa. “Fico emo-
cionado de olhar para trás e ver que a 
estrada não foi tão tortuosa quanto 
parecia ser. Agradeço ao mercado as 
oportunidades”, diz.

Sobre as perspectivas, Maurício 
Leite observa que o mercado está re-
sistindo à crise, sobretudo quando 
apresenta números positivos, como 
o crescimento de 11,4% no primeiro 
bimestre. “Isso significa que o po-
tencial é grande e que o consumi-
dor quer ter a sua apólice de seguro. 
Por isso, temos de oferecer”, diz. Ele 
destaca, principalmente, o papel do 
seguro de vida. “Nesse momento de 
pandemia, o seguro de vida é muito 
importante, porque às vezes a famí-
lia não tem nada ou está com seus ati-
vos presos. O mercado é amplo, mas 
temos de conversar sobre seguro de 
vida”, diz.

undada no dia 27 de abril de 
2001, a ML3 Corretagem de Se-
g u r o s ,  s ó c i a - p a r c e i r a  d o 
CVG-SP, está comemorando 20 
anos. O fundador Maurício 

Leite relata que trabalhava junto 
com irmão Fábio Leite, quando deci-
diram, em 2001, seguir rumos dis-
tintos. Assim surgiu também na 
mesma data a Faol Assessoria, Con-
sultoria e Corretagem de Seguros. O 
nome ML3 vem das iniciais de Mau-
rício Leite e do número 3, que repre-

MAURÍCIO LEITE
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A S S O C I A D A  A N I V E R S A R I A N T E

Eficiência, precisão e excelência no atendimento são 
o segredo do sucesso da assessoria, que se tornou 

referência no segmento.

Opipari Assessoria 
comemora 32 anos

 
Opipari Assessoria em Segu-
ros, sócia-parceira do 
CVG-SP, completou 32 anos 
de atividade no dia 2 de 
maio. A empresa, que nas-

ceu em 1989 sob liderança dos em-
preendedores Hélio Opipari e Hélio 
Opipari Júnior, pai e filho, respecti-
vamente, trabalha em parceria com 
algumas das maiores seguradoras 
do país e tornou-se uma referência 
no segmento de assessorias. 

O CEO Hélio Opipari Júnior con-
ta que a empresa foi fundada em 
sociedade com a Senra Associados, 
uma assessoria do Rio de Janeiro, 
pioneira no segmento. “Abrimos 
uma filial em São Paulo, trazendo 
o modelo de assessoria como pres-
tadora de serviço contratada pelas 
seguradoras para o atendimento 
técnico e comercial aos corretores 
de seguros”, diz.

Em 2005, após uma mudança 
societária, passou a operar com a 
denominação de Opipari Assesso-
ria. Atualmente, a assessoria pos-
sui uma base de 1,3 mil correto-
res, muitos deles parceiros há 30 
anos. “Com o apoio da assessoria, 
muitos corretores em início de 
carreira prosperaram e conquis-
taram o seu lugar no mercado”, 
destaca.

Para aten-
der todas as 
necessidades 
d o s  c o r r e t o -
r e s  d e  s e g u -
ros, a asses-
soria montou 
uma estrutu-
ra de serviços 
diferenciados 
e personaliza-
dos em todos 
os ramos de 
s e g u r o s .  U m 
dos segredos 
do sucesso foi 
a busca cons-
tante pela efi-
ciência. 

Na visão de 
Opipari Júnior, é preciso utilizar 
tecnologia, treinamento e capaci-
tação de colaboradores e parcei-
ros para ganhar eficiência e pro-
dutividade. “Em um mercado no 
qual os pequenos e médios corre-
tores não tinham acesso a ferra-
mentas tecnológicas, procuramos 
orientar, capacitar e disponibili-
zar algumas ferramentas”, diz.

O CEO da Opipari Assessoria em 
Seguros afirma que ao longo das 
últimas três décadas, a empresa 
manteve a precisão e excelência 

no atendimento. “Como resulta-
do de muito esforço e empenho 
de profissionais altamente qua-
lificados e motivados, conquis-
tamos destaque entre as maiores  
assessorias do mercado nacio-
nal”, diz. 

Sobre o futuro, ele demonstra 
otimismo. “Com a experiência 
adquirida e apoio de nossos cola-
boradores, corretores e segura-
dores parceiros de negócios, es-
tamos preparados para os novos  
desafios”, diz.

HÉLIO OPIPARI JÚNIOR E HÉLIO OPIPARI
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o mês em que comemora 40 
anos de existência, o CVG-SP 
também empossa oficialmen-
te a sua diretoria para a ges-
tão 2021/2022. Sob o comando 

do presidente Marcos Kobayashi, di-
retor Comercial Nacional Vida da 
Tokio Marine Seguradora, que atuou 
nas últimas duas gestões no CVG-SP 
como diretor e, posteriormente, vi-
ce-presidente, a nova diretoria tem 
planos arrojados para o biênio, que 
convergem para ampliar a atuação 
da entidade. 

Composta por 25 membros, divi-
didos em cinco áreas, as diretorias 
Executiva, Administrativo Finan-
ceiro, Relações com o Mercado, Se-
guros e Comissão Fiscal possuem 
planos próprios para a gestão. Na 
regência do grupo, Kobayashi de-

fine as linhas gerais de atuação, 
baseadas em três pilares: 1) conti-
nuidade dos trabalhos nas áreas de 
formação e capacitação e de even-
tos; 2) promoção do relacionamen-
to entre profissionais e players do 
mercado; e 3) geração e comparti-
lhamento de novos conteúdos com 
o mercado e outros segmentos.

Foco na evolução

Romper as barreiras do mercado 
de seguros e interagir com outros 
públicos é uma das metas do presi-
dente Kobayashi, que pretende le-
var a mensagem do seguro para um 
número maior de pessoas de seg-
mentos diversos. Para cumprir o 
objetivo, ele prevê uma agenda in-
tensa nas áreas de cursos e eventos. 

C A PA

Foco na disseminação do 
conhecimento

MARCOS KOBAYASHI

Para colaborar ainda mais para o 
crescimento do seguro de pessoas, 
nova gestão do CVG-SP planeja gerar 
e compartilhar conteúdo e aumentar a 
interação com o mercado e  

outros segmentos.
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“O CVG-SP é formado por profissio-
nais competentes e de destaque em 
suas empresas e no mercado. A in-
tenção é reunir esses profissionais 
para enriquecer o debate de temas 
e formular propostas que promo-
vam a evolução do setor”, diz.

Diversas iniciativas estão em 
curso desde janeiro, quando a nova 
diretoria assumiu o comando do 
CVG-SP. Na área de cursos, por 
exemplo, o CVG-SP estreitou a sua 
parceria com a instituição de en-
sino FECAP, viabilizando a oferta 
de cursos técnicos de capacitação, 
que migraram do presencial para 
online, além de cursos gratuitos 
de curta duração. Outra iniciativa 
em linha com o objetivo de atingir 
novos públicos é o programa Cone-
xões Empresariais, promovido pela 
FECAP, no qual o CVG-SP iniciou 
participação ativa.

Sobre as recentes ações com a 
FECAP, o presidente do CVG-SP 
considera um passo importante 
para informar, influenciar e atrair 
jovens para a área de seguros. “Nos 
cursos e eventos encontramos des-
de profissionais experientes, que 
buscam especialização, até jovens 
alunos que estão na fase de escolha 
da carreira”, diz.

Conteúdo de valor

Um dos mais relevantes planos 
da diretoria é oferecer conteúdo 
técnico e comercial para o mercado 
de seguros e de outras áreas, com 
a participação de diversos players 
da área, por meio de entrevistas, 
palestras e debates e com uso de 
mídias diversas, como informati-
vos, podcasts, vídeos, site e redes 
sociais. “O intuito é contribuir com 
o mercado de forma geral, aliando 
as propostas de assessorias, corre-
tores, seguradores, resseguradores 
e prestadores de serviço num obje-
tivo comum”, diz o presidente.

Kobayashi informa que a atual 
gestão também tem como desafio es-
timular a entrada de novos profissio-
nais no seguro de pessoas, bem como 
aumentar o número de corretores 

tivo de satisfação e orgulho parti-
cipar da diretoria do CVG-SP”, diz. 
Para ele, a gestão compartilhada é 
uma marca de Kobayashi, a quem 
também admira pela objetividade. 
“A diretoria está engajada na busca 
de objetivos”, diz.

Para Batistuti, o momento atu-
al é único e especial, não apenas 
pela pandemia, mas, também, pela 
maneira como o mercado tem se 
comportado. “Estamos nos rein-
ventando em home office e, princi-
palmente, discutindo e promoven-
do o mercado de seguros de pessoas 
como nunca tinha visto em meus 
28 anos de trabalho”, diz. O vice-
-presidente considera o momento 
oportuno para o CVG-SP marcar 
presença. “O CVG-SP pode protago-
nizar discussões e promover ações 
que valorizem ainda mais a impor-
tância do planejamento financeiro 
e da proteção para todos”, diz.

Gustavo Toledo, diretor Comer-
cial da MetLife, que também ocupa 
o cargo de vice-presidente, diz que 
está feliz em fazer parte dessa ges-
tão. Seis anos atrás, quando chegou 
à diretoria, já trazia a experiên-
cia de vice-presidente do CVG-PR. 
“Essa troca de experiências é muito 
importante para mim e para a con-

MARCIO BATISTUTI

atuantes no segmento. “Trata-se de 
um trabalho constante de conscien-
tização e aculturamento”, diz. Nesse 
sentido, ele já colocou em prática o 
novo modelo de gestão compartilha-
da, que confere mais autonomia e 
poder de decisão aos diretores para 
executarem seus projetos. 

“O CVG-SP é uma entidade com 
grandes contribuições ao mercado, 
mas, evidentemente, podemos ex-
pandir as nossas ações com a atua-
ção direta e autônoma da nossa di-
retoria. Com propósitos, pilares e 
premissas definidas, a direção fica 
estabelecida, ganhamos agilidade 
e todos podem contribuir”, afir-
ma Kobayashi. Ele adianta que no 
próximo semestre, o CVG-SP estará 
focado na expansão do número de 
associados e nas ações de comemo-
ração dos seus 40 anos.

VICE-PRESIDÊNCIA

Dois experientes profissionais 
ocupam a vice-presidência do 
CVG-SP, ambos com atuação em 
gestões anteriores. Marcio Batis-
tuti, diretor Nacional de Varejo da 
MAG Seguros, iniciou na entidade 
atendendo o convite do saudoso Os-
mar Bertacini e, desse então, tem 
atuado em todas as gestões. “É mo- GUSTAVO TOLEDO
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tribuição voluntária que fazemos 
ao mercado”, diz. Ele revela que por 
conhecer Kobayashi e saber de sua 
postura objetiva e forma de traba-
lho coletiva, aceitou o convite para 
integrar a diretoria. “Isso faz toda 
a diferença e traz mais agilidade ao 
CVG-SP para que continue forte e 
com ações efetivas para a evolução 
do mercado de benefícios”, diz.

Toledo concorda com Batistuti 
quanto a aptidão do CVG-SP de pro-
mover o debate de temas capazes de 
impactar a rotina do mercado e da 
sociedade, considerando que a di-
versidade e a coletividade estão em 
evidência. “As entidades do setor 
enriquecem o conteúdo para os pro-
fissionais do mercado de benefícios. 
Este é o nosso propósito nessa ges-
tão”, diz. De sua parte, ele afirma que 
pretende buscar parcerias com todos 
os players do setor. “Assim, podere-
mos prover o mercado de instrumen-
tos, como cursos e eventos, levando 
ao regulador novos pontos de vista 
que apoiem o setor”, diz. 

Diretorias

Titular da diretoria Administra-
tivo Financeiro, que conta com cin-
co membros, Joana Barros, gerente 
geral de Produto Vida da Alfa Segu-

ros, exalta a qualificação do gru-
po. “Esta diretoria é composta por 
grandes profissionais do mercado, 
que têm total interesse em colabo-
rar para o melhor desempenho do 
CVG-SP. Minha expectativa é que 
todos possam trabalhar ativamen-
te em todas as melhorias que pro-
pomos”, diz. 

Sobre a gestão compartilhada, 
como planeja o presidente, ela afir-
ma que está ciente da responsabili-
dade, tanto para quem delega como 
para quem executa. “É uma manei-
ra de termos mais agilidade nas 
decisões e processos, mas, requer 
o comprometimento de cada um, já 
que todos serão responsáveis pelo 
resultado final”, diz. 

Joana Barros informa que a meta 
de sua pasta é atualizar os canais de 
comunicação da entidade, sobretu-
do o site, e apoiar as demais dire-
torias na implementação de seus 
projetos. “Também analisaremos a 
aplicação de recursos do CVG-SP da 
melhor maneira possível, com toda 
a transparência que já é padrão na 
administração da entidade”, diz.

À frente da diretoria de Relações 
com o Mercado, Tiago Moraes, 
Head da área de Vida da Mitsui Su-
mitomo Seguros, tem programado 
para a gestão diversos debates e 

encontros online – enquanto pre-
valecer o distanciamento social, 
trazendo temas de interesses do 
setor para a ref lexão e discussão. 
Também está nos planos o traba-
lho conjunto com outras entida-
des. Kobayashi comenta o propó-
sito da intensa agenda de eventos. 
“Assim, teremos a visão das neces-
sidades e caminhos para o nosso 
crescimento”.

Na diretoria de Seguros, Asena-
te Souza, coordenadora da área de 
Orçamentos e Aceitação Vida e Pre-
vidência da Porto Seguro, destaca o 
comprometimento dos membros. 
“São pessoas especiais, alinhadas 
com o mesmo objetivo, e minha 
expectativa é a melhor. Ela afirma 
que compartilha o pensamento do 
presidente em relação aos resulta-
dos do trabalho em equipe. “Temos 
no grupo experiências diversas 
que unidas podem conduzir a um 
brilhante trabalho. Esse formato 
participativo trará mais velocida-
de, sinergia e proximidade do gru-
po, resultando em trabalhos signi-
ficativos”, diz.

Em relação à formação e capa-
citação profissional do mercado, 
atribuições de sua pasta, Asenate 
informa que algumas frentes de 
trabalho estão definidas. “Com ên-

JOANA BARROS

TIAGO MORAES 

ASENATE SOUZA 
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fase nesse compromisso, iremos 
reavaliar e modular os cursos, con-
solidando o método de ensino à dis-
tância para nos adequarmos à nova 
realidade”, diz. Com a ajuda de sua 
diretoria, que ela classifica como 
“gabaritada e comprometida em 
compartilhar experiências e co-
nhecimentos”, o objetivo, segundo 
a diretora, é “capacitar e fornecer 
informações atualizadas e impor-
tantes para o mercado”.

Presidente da Comissão Fiscal, 
Alexandre Vicente da Silva, res-
ponsável pelas áreas de Vida em 
Grupo, Vida Individual e Acidentes 
Pessoais da Liberty Seguros, consi-
dera a meta do CVG-SP de gerar e 
compartilhar conteúdo como uma 
das mais importantes nos tempos 

atuais. “A qualidade da informação 
que geramos e o quanto ela pode 
ser aproveitada como base de re-
f lexão e mudanças faz a diferença. 
Compartilhar boas práticas e tra-
zer experts para debates, sem dú-
vida enriquecerá o mercado”, diz. 

Ele também classifica como ex-
celente o propósito de promover a 
gestão compartilhada no CVG-SP, 
afirmando que o “empoderamento 
gera f luidez na tomada de decisões 
e garante maior engajamento, ain-
da mais em um mercado dinâmico 
e ágil”. Nesse aspecto, o diretor in-
forma que a sua pasta apoiará os 
diretores titulares, garantindo que 
as finanças estejam alinhadas com 
o contexto atual para permitir a 
longevidade do CVG-SP.

ALEXANDRE VICENTE DA SILVA 

Para contornar o isolamento social, 
o CVG-SP optou por produzir um 
vídeo para oficializar a posse de sua 
diretoria na gestão 2021/2022. O 
formato inédito permitiu que cada 
diretor registrasse seus planos para 
gestão separadamente, que depois 
foram juntados no vídeo final. O 
resultado pode ser conferido na  
TV CVG-SP 
(https://www.cvg.org.br/tv-cvg.php).

Posse virtual 

A G R A D E C I M E N T O
Membro da Comissão Fiscal do CVG-SP, Fernanda Pasquarelli encerrou sua participação na atual gestão. Recentemente, 
ela solicitou o seu afastamento por motivos pessoais. O presidente do CVG-SP, Marcos Kobayashi, fez questão de 
agradecer a participação da diretora. 
– A Fernanda foi minha colega de diretoria nas duas gestões anteriores, conheço o seu brilhantismo profissional e a 
sua liderança feminina no mercado. Registro o meu agradecimento e de toda a diretoria à participação da Fernanda na 
atual gestão, desejando sucesso em sua nova jornada. 
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A N Á L I S E

de um indivíduo ou de perda de um 
bem”, afirma. 

A forte base matemática dos atu-
ários, bem como os seus conheci-
mentos em estatísticas e finanças 
são diferenciais importantes, segun-
do Letícia Doherty. “O atuário é um 
profissional único e completo, capaz 
de resolver desde problemas especí-
ficos até os mais sistêmicos de uma 
empresa que vende proteção, seja 
para pessoas ou bens”, diz. Por que 
isso é importante? “Porque a pre-
sença de atuários nas empresas traz 
maior assertividade nos posiciona-
mentos estratégicos e maior capa-
cidade na tomada de decisão diante 
dos cenários e de suas probabilida-
des de ocorrência”, responde.

Dentre as novas demandas para 
a atuária, Sergio Dias Pestana, ge-
rente Executivo de Seguros Perso-
nalizados de Pessoas da Brasilseg 
e ex-diretor do CVG-SP, enxerga 
as transformações nas atividades 
laborais. “As novas formas de tra-
balho levam o atuário a rever seus 

modelos de maneira profunda, in-
cluindo os modelos de sobrevivên-
cia, voltando seus estudos para a 
variação de risco trazida por essa 
nova realidade”, diz.

O atuário Dilmo Bantim Moreira, 
ex-presidente do CVG-SP, concorda 
e acrescenta que a profissão tem 
evoluído na proporção das novas 
demandas do seguro. “O trabalho 
do atuário exige cada vez mais acu-
rácia na precificação e criatividade 
na construção de modelos que, por 
muitas vezes, agregam diversos ti-
pos de riscos”, diz. Daí porque es-
ses profissionais, segundo ele, são 
cada vez mais relevantes para har-
monizar esse cenário com a ma-
nutenção do equilíbrio econômico 
das empresas. 

A ciência atuarial é fundamental 
para o mercado de seguros, na vi-
são de Joana Barros, titular da di-
retoria Administrativo Financeiro 
do CVG-SP e gerente Geral de Pro-
dutos Vida na Alfa Seguradora. “A 
evolução da atuária é permanente, 

Atuários ganham relevância com 
a pandemia e novas tecnologias
Especialistas 
comentam a 
evolução e a 
importância da 
profissão diante 
das mudanças no 
modelo atuarial.

e acordo com o mais recente 
levantamento do Instituto 
Brasileiro de Atuária (IBA), 
existem no Brasil cerca de 2,5 
mil atuários em atividade. 

Boa parte desses profissionais, que 
são preparados para mensurar e ad-
ministrar riscos, atuam no mercado 
de seguros. Mas, outras áreas estão 
se abrindo para os atuários e novos 
desafios surgindo com a pandemia, 
novas tecnologias e a desregulamen-
tação promovida pela Susep.

Evolução da atuária

Para Leticia Doherty, presidente 
do IBA, a atuária está em evolução. 
Ela se deu conta disso quando perce-
beu que os atuários não eram mais 
contratados apenas pelas áreas ti-
das como atuariais, mas também 
pelas áreas de riscos, compliance, 
planejamento, RH e outras. “As em-
presas começaram a entender que 
a mensuração de riscos vai muito 
além das probabilidades de morte 
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pois, as análises devem se adaptar 
às ocorrências do dia a dia e às ten-
dências de comportamento”, diz. 
Já o consultor Marcelo de Figuei-
redo, ex-diretor do CVG-SP e atual 
instrutor dos cursos da entidade, 
considera a atuária peça-chave 
para o desenvolvimento e as trans-
formações digitais no seguro, bem 
como para o aperfeiçoamento dos 
processos de subscrição, pricing  
e telessubscrição. 

Pandemia x atuária

O gesto solidário da maioria das 
seguradoras que operam com segu-
ro de vida de indenizar os sinistros 
provocados por covid-19 obrigou os 
atuários a revisarem as clássicas 
bases de cobertura de riscos. Se-
gundo Dilmo Bantim Moreira, essa 
iniciativa demandou, a princípio, 
profundos e extensos trabalhos de 
cálculos para entender o impacto 
nas carteiras e, em seguida, defi-

nir o atendimento a essa cobertura, 
considerando os desdobramentos 
também em outros ramos, além de 
pessoas e saúde. “Foi uma enorme 
quebra de paradigmas”, conclui. 

De acordo com Letícia Doherty, a 
atuária está repensando os modelos 
de pricing e projeções de sinistrali-
dade, tanto no âmbito dos ramos de 
saúde como de vida, já que a pande-
mia ainda está em curso. “A pande-
mia é cercada de incertezas e isso 
nos faz repensar fatos e números 
todos os dias, visando o repricing 
de produtos e serviços e também o 
desenho de novas coberturas que 
façam frente a essa doença e suas 
sequelas. A população precisa des-
se amparo e proteção”, afirma.

Sergio Pestana visualiza a des-
construção de parte dos modelos 
preditivos causada pela pandemia. 
“A globalização das ocorrências so-
ciais, econômicas e sanitárias afe-
tam os dados observados ao longo da 
história, modificam sua amplitude 
e aceleram as ocorrências”, afirma. 
Ele acredita que, nos próximos anos, 
o estudo de dados da pandemia leva-
rá irremediavelmente a modelos de 
riscos mais sensíveis, que serão for-
mados com novas variáveis não con-
sideradas até então.

Tecnologia e regulação

Se, por um lado, o uso de novas 
tecnologias no seguro traz a ino-
vação em produtos e serviços, por 
outro, modifica e cria novos riscos. 
Para Marcelo de Figueiredo, signi-
fica que a ciência atuarial deverá se 
aperfeiçoar e também incorporar e 
assimilar novas tecnologias. “Com 
o machine learning, por exemplo, a 
atuária pode aprimorar os proces-
sos de precificação, provisões téc-
nicas etc.”, diz. 

Mas, Figueiredo vai além ao pre-
ver o fim das tradicionais tábuas 
biométricas. “O uso de algoritmos 
poderá melhorar a mensuração da 
mortalidade ou da sobrevivência 
dos indivíduos”, diz. “Sairemos dos 
modelos estáticos para os mais di-
nâmicos”, acrescenta. Ele também 

aposta que as mudanças regulató-
rias promovidas pela Susep para 
simplificar e f lexibilizar os con-
tratos de seguros exigirão mais dos 
atuários. “Será um novo desafio”, 
na opinião de Joana Barros. 

A presidente do IBA garante que 
a desregulamentação promovida 
pela Susep era muito aguardada 
pelos atuários. “Simplificar e f lexi-
bilizar a contratação de seguros é 
uma das formas, senão a única, de 
disseminar a cultura do seguro no 
nosso país”, diz. Para ela, é preciso 
que o seguro seja acessível a todos, 
não só em termos de preço. “Famí-
lias inteiras perdem sua perspecti-
va com a falta do mantenedor, ou-
tras perdem seus patrimônios nos 
casos de internações hospitalares 
de longo prazo. Empresas perdem 
o rumo e se desfazem por falta de 
seguro”, analisa.

Letícia Doherty propõe que as 
escolas ensinem sobre proteção de 
pessoas e bens. “O governo precisa 
mesmo se mobilizar para que essa 
iniciativa avance”, diz. Já em rela-
ção às empresas de seguro e resse-
guro e seus empresários, ela des-
taca que “devem e precisam, mais 
do que nunca, contar com profis-
sionais de atuária, para que toda 
essa simplificação e f lexibilização  
seja feita de forma responsável  
e sustentável”.

LETÍCIA 
DOHERTY

SERGIO 
DIAS 
PESTANA

DILMO B. 
MOREIRA

JOANA 
BARROS

MARCELO 
DE 
FIGUEIREDO
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eis executivas analisam con-
quistas e desafios das mulhe-
res no mercado de seguros e 
falam sobre como superaram 
obstáculos nas suas respecti-

vas trajetórias profissionais. Elas 
também destacam as oportunida-
des que o mercado oferece - ou ain-
da precisa oferecer - para a ascen-
são feminina e os desafios da dupla 
jornada, sobretudo na pandemia.

Liderança feminina

Fernanda Pasquarelli, diretora de 
Vida e Previdência da Porto Seguro, 
abre a discussão respondendo por 
que as mulheres, apesar de serem 
a maioria no mercado de seguros 
(53,5%), ainda são minoria nos car-
gos de liderança. Segundo o último 
levantamento da Escola de Negó-
cios e Seguros (ENS), a proporção é 
de uma mulher executiva para cada 
três homens. “É preciso que o setor 
invista em ações que ampliem a pre-
sença feminina e permitam o seu 
crescimento profissional”, diz.

Os vários papéis que a mulher 
exerce, na família e no trabalho, 
podem comprometer a ascen-
são profissional, acredita Asenate  

Souza, titular da diretoria de Segu-
ros do CVG-SP e coordenadora da 
área de Aceitação Vida e Previdência 
Individual da Porto Seguro. “Muitas 
mulheres limitam seu potencial em 
detrimento das demais atribuições”, 
diz. Mas, Lidiane Rocha, adjunta na 
diretoria de Seguros do CVG-SP e 
gestora de Vendas da filial Santana 
da SulAmérica, percebe que algu-
mas companhias estão empenhadas 
em promover a equidade. 

Para Ana Flávia Ribeiro Ferraz, 
adjunta na diretoria Administrativo 

FERNANDA PASQUARELLI ASENATE SOUZA

Avanços e desafios da 
jornada feminina no seguro
Mulheres conquistaram mais espaço no 

mercado, mas ainda há um longo caminho 

até a equidade de gêneros.

Financeiro do CVG-SP e profissional 
de Governança de Operações da Bra-
desco Vida e Previdência, a peque-
na representatividade das mulheres 
em cargos mais altos é uma realida-
de global. No Brasil, o percentual é 
de 4,5% contra a média mundial de 
7,2%, segundo a FGV. “O ambiente 
corporativo reflete o ambiente so-
cial”, diz. 

Joana Barros, titular da direto-
ria Administrativo Financeiro do 
CVG-SP e gerente Geral de Produtos 
Vida na Alfa Seguradora, enxerga 
uma “resistência de quem está nos 
cargos mais altos em dividir o poder 
com mulheres”. Ela própria admite 
que viu muitas oportunidades passa-
rem sem ter a chance de participar. 
“Para uma mulher, uma promoção 
leva muito mais tempo para aconte-
cer, mesmo que ela demonstre capa-
cidade”, diz.

A postura conservadora do mer-

E S P E C I A L
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cado de seguros é a causa da demo-
ra na ascensão das mulheres nas 
empresas, na visão de Alessandra 
Martins Monteiro, integrante da 
Comissão Fiscal do CVG-SP e dire-
tora de Subscrição de Vida e Longe-
vidade do IRB Brasil Re. Ela admi-
te que enfrentou situações chatas, 
como se deparar com a surpresa de 
interlocutores diante de uma lide-
rança feminina. 

Lidiane revela que já enfrentou 
situações em que teve um tratamen-
to diferenciado. “Percebi nas entre-
linhas que fui preterida em deter-
minada escolha por uma questão 
sexista”, diz. Fernanda afirma que 
nunca deixou que as barreiras da 
desigualdade de gênero a detives-
sem. “Sempre foquei no meu auto-
desenvolvimento e na forte susten-
tação acadêmica, diz. 

JOANA BARROS

ALESSANDRA MONTEIRO

LIDIANE DA ROCHA

ANA FLÁVIA RIBEIRO FERRAZ

Superação

Asenate discorda de quem conside-
ra a mulher sexo frágil. “As mulheres 
empreendem esforço em dobro para 
demonstrarem sua capacidade e es-
tão conquistando mais espaço de for-
ma espetacular”, diz. Ela admite que 
já teve de tomar decisões para conci-
liar a vida profissional com a pesso-
al, destacando que muitas mulheres 
passam por isso quando precisam 
escolher o melhor momento para vol-
tarem a estudar ou terem filhos ou 
assumirem outros cargos. 

Com dois filhos gêmeos de dez 
anos, Alessandra também precisou 
conciliar a maternidade com a vida 
profissional, o que classifica como o 
maior desafio de sua vida. Na sua vi-
são, as mulheres se sentem culpadas 
por trabalharem demais e se cobram 
por acharem que os filhos tiram 
o foco da carreira. “Com o tempo, 
aprendi a fazer o melhor em cada um 
dos papeis”, diz.

Desafios da pandemia

Para Lidiane, a pandemia trans-
formou o cotidiano de todas as famí-
lias, trazendo muitos desafios para o 
equilíbrio da saúde física, emocional 
e financeira das pessoas. “Tenho uma 
filha de 4 anos cheia de energia e hou-
ve um primeiro choque para ela en-
tender o momento em que a mamãe 
tem de trabalhar. Mas conseguimos 
nos ajustar”, diz.

Conciliar trabalho, crianças em 
aulas online e tarefas domésticas foi 
também um dos maiores desafios na 
vida de Alessandra. Mas, ela avalia 
o lado positivo. “Nesse um ano tive 
uma convivência intensa com meus 
filhos”, diz.

Ajustar o ambiente familiar para 
dividi-lo entre a performance no tra-
balho e as rotinas de casa foi difícil 
para Joana. Ana Flávia também se viu 
colocada à prova em relação à divisão 
das tarefas domésticas, mas desco-
briu que “o trabalho em conjunto su-
pera a simples soma dos esforços”.  

Para Fernanda, as mulheres de-
monstram a capacidade de se rein-

ventar em situações adversas. No seu 
caso, ela passou a executar com mais 
frequência as atividades domésticas 
e, entre uma reunião e outra, orien-
tar o filho nos deveres de escola. 
Mas, enxerga o lado positivo. “Com 
o passar dos meses, percebemos que 
ganhamos eficiência nas reuniões”, 
diz.

Já Asenate afirma que enfrentou 
uma grande mudança no home office 
ao compartilhar o espaço com duas 
filhas adolescentes e um cachorro. 
Outro desafio foi adaptar a rotina do 
trabalho com os afazeres domésti-
cos. “Aprendemos a dividir tarefas. 
O combinado é: usou, lavou”, diz. 
Houve, ainda, o desafio de lidar com 
preocupações e perdas pela covid-19. 
Mas ela tem esperança. “Estou ansio-
sa pelo novo normal”.
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corretor de 
s e g u r o s 
Maurício de 
O l i v e i r a 
Leite, que é 

diretor do CVG-SP 
e também diretor 
e sócio da ML3 
Consultoria e Cor-
retagem de Segu-
ros, sócia-parceira 
do CVG-SP, partici-
pou do programa 
Conexões Empre-
sariais, promovido 
pela FECAP, no dia 
28 de abril, apre-
sentando o tema 
“O Profissional do 
Mercado Segura-
dor”. Transmitido 
ao vivo pelo You-
Tube, o evento con-
tou com a media-
ção do professor e 
consultor de seguros e previdên-
cia Olívio Luccas e a participação 
de alunos da FECAP e de profissio-
nais da área de seguros por meio do 
chat. Na abordagem do tema, Mau-
rício Leite expôs um perfil detalha-
do do profissional de seguros, suas 
principais atribuições, demandas  
e desafios.

Na definição 
do palestrante, o profis-

sional do mercado de seguros é aque-
le que identifica o risco e o enquadra 
em uma cobertura segurável. Para 
tanto, esse profissional precisa co-
nhecer a fundo os riscos e as formas 
de mitigação por meio de cobertu-
ras securitárias. O profissional que 
analisa riscos não atua somente em 
seguradoras, mas também em cor-

retoras de 
seguros, departamento de gestão de 
riscos das empresas, prestadoras de 
serviços etc. Esse profissional tam-
bém se enquadra em várias catego-
rias profissionais, como atuários, 
engenheiros, advogados, contado-
res, economistas, administradores, 
médicos e outros. “O mercado de 
seguros é um caldeirão de diversas 
profissões”, disse.

Diretor do CVG-SP decifra o 
profissional de seguros
No programa Conexões Empresariais, promovido pela FECAP, 
Maurício Leite revelou o perfil dos profissionais e os seus desafios 
para a evolução.
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O mercado

O diretor do CVG-SP mostrou, por 
meio de dados, a dimensão do merca-
do de seguros. Em sua apuração, atu-
almente, estão em atividade 122 segu-
radoras, 133 resseguradoras e 93 mil 
corretores de seguros. No ano passa-
do, o seguro arrecadou R$ 275 bilhões 
e o seguro de vida R$ 45 bilhões. Um 
dado mais recente, apresentado por 
ele, revela que a sinistralidade está 
alta neste ano. Entre janeiro e feve-
reiro o mercado indenizou R$ 2,3 
bilhões em sinistros. Durante todo o 
ano de 2020, os sinistros pagos atingi-
ram R$ 11 bilhões. 

Para Maurício Leite, a pandemia 
pode ter influência nesses núme-
ros. Se por um lado, o aumento de 
óbitos e internações por causa da 
covid-19 despertou na população 
o interesse pela proteção do segu-
ro, por outro também resultou no 
aumento de sinistralidade, já que o 
risco pandemia, até então excluído 
das apólices, passou a ser coberto 
por iniciativa das seguradoras. “O 
mercado soube dar uma resposta 
à altura para a sociedade, quando 
as companhias de seguros se junta-
ram para alterar uma cláusula que 
excluía a cobertura de pandemia. 
O mercado tem intensa presença 
social e mandou uma mensagem 
ao consumidor: o seguro está aqui 
para te proteger”, disse. 

O mediador Olívio Luccas apro-
veitou o ensejo e expôs o questio-

namento de uma espectadora do 
evento sobre a possibilidade de 
cancelamentos do seguro de vida 
após a pandemia. “Se o seguro for 
bem vendido e contratado de for-
ma consciente isso não acontecerá. 
Sempre digo que o seguro dever ser 
DA vida e não DE vida, pois precisa 
ter o seu capital e coberturas ajus-
tados ao longo da vida”, disse.

Desafios

O idealizador do Conexões Empre-
sariais, professor Edson Barbero, 
enviou, por meio do chat, um con-
vite aos internautas para acompa-
nharem o projeto. “Nosso anseio é 
ser uma ampla plataforma em que 
a FECAP e seus parceiros disponi-
bilizem conteúdos às empresas”, 
escreveu. Ele também fez pergun-
tas ao palestrante, uma delas sobre 
como inovar em seguros. Maurício 
Leite respondeu que o ambiente co-
meçou a ser desregulado e que, em 
breve, haverá grandes inovações. 
“Além da desregulação, temos o  
sandbox e o open insurance, novida-
des que irão possibilitar o aumento 
no consumo de seguros”, disse.

Outros desafios para os profissio-
nais da área são a incorporação de 
novos serviços ao seguro, como a 
telemedicina. “Esse é o mercado de 
seguros atual, mais moderno e ino-
vador, que exigirá cada vez mais do 
profissional de seguros”, disse. Em 

seguida, ele observou que para acom-
panhar tais mudanças os profissio-
nais devem se atualizar e capacitar. 
“Como? Por meio de cursos, inclu-
sive à distância, como os oferecidos 
pela FECAP e pelo CVG-SP, que têm  
exercido um papel fundamental no 
setor”, disse.

Olívio Luccas contribuiu com o de-
bate expondo o seu ponto de vista so-
bre a importância do seguro de vida 
e do trabalho consultivo do corretor 
de seguros na venda. “Falo para as 
pessoas que ao comprarem um segu-
ro de vida dediquem algum tempo, 
porque é um seguro para a vida, para 
proteger alguém, é um ato de amor”, 
disse. O presidente do CVG-SP, Mar-
cos Kobayashi, que assistiu ao evento 
pela internet, pediu a Maurício Leite 
para comentar a sua experiência nas 
situações em que a indenização do 
seguro de vida fez a diferença.

Maurício Leite relatou dois casos 
em que a indenização do seguro foi 
essencial para amparar famílias, 
custeando os estudos dos filhos do 
segurado e garantindo o futuro da 
família. “O seguro de vida é impor-
tante também para os casos de inva-
lidez. Por mais amor que se tenha, é 
preciso ter recursos para cuidar, e o 
seguro serve para isso”, disse. No en-
cerramento, o palestrante agradeceu 
a oportunidade e deixou um recado 
para os profissionais que desejam in-
gressar na área de seguros e seguir 
carreira: “Estudem”.

MAURÍCIO LEITE

PRÓXIMO EVENTO

Durante o evento, Olívio Luccas lembrou que Marcos 
Kobayashi será o próximo palestrante do evento Conexões 
Empresariais, no dia 10 de junho, quando apresentará o 
tema “A cultura do seguro em um mundo de incertezas”. 
Mais informações no site da FECAP, na página de eventos:

https://www.fecap.br/evento/

https://www.fecap.br/evento/
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Presidente do CVG-SP exalta 
trabalho de corretores 
Para Marcos Kobayashi, categoria demonstrou resiliência e 
empenho na disseminação da importância da proteção do 
seguro durante a pandemia.

m concorrida live promovida 
pelo JRS em março, com a par-
ticipação de mais de 1,2 mil 
pessoas, o presidente do 
CVG-SP, Marcos Kobayashi, 

que também é diretor Comercial Na-
cional Vida da Tokio Marine, foi en-
trevistado pelo jornalista William 
Anthony no programa da série Segu-
ro Sem Mistério. Dentre os temas 
discutidos, Kobayashi comentou o 
crescimento do seguro de pessoas 
nos últimos anos e a importância do 
trabalho dos corretores.

Lembrando o início da pandemia 
e do isolamento social, Kobayashi 
reconheceu que algumas carteiras 
do ramo de pessoas sofreram um 
baque, como é o caso, por exemplo, 
do seguro viagem e do seguro de aci-
dentes pessoais para eventos. Por 

outro lado, o crescimento do número 
de internações hospitalares e de ví-
timas fatais da covid-19 despertaram 
na população a necessidade de pro-
teção pessoal, financeira e familiar, 
aumentando a procura pelo seguro 
de vida individual. 

“Com isso, o mercado de seguro de 
pessoas, que já estava em crescimen-
to, se aqueceu”, disse. Ele ressaltou, 
no entanto, que o bom desempenho 
do seguro de pessoas não se confi-
gurou apenas no período de pande-
mia, mas vem sendo construído ao 
longo dos últimos anos. Tanto que, 
em 2016, pela primeira vez, o segu-
ro de vida ultrapassou em volume de 
prêmios emitidos o seguro de auto-
móvel. “Tenho muito orgulho de ter 
vivido esse momento”, disse. Outro 
feito memorável, segundo ele, ocor-

reu em 2019, quando o seguro de vida 
também superou o faturamento do 
seguro saúde.

Para Kobayashi, um dos aprendi-
zados desse período foi o uso da tec-
nologia para conquistar agilidade e 
superar os limites territoriais. “Hoje, 
em três reuniões na empresa, visita-
mos o Brasil inteiro. Com a ajuda das 
ferramentas digitais, conseguimos 
chegar a lugares distantes, que só se-
ria possível retornar presencialmen-
te em 3 ou 4 anos”, disse. 

Na sua visão, os corretores de se-
guros e assessorias também se adap-
taram rapidamente ao digital e se 
superaram. Por isso, ele deixou um 
recado para a categoria. “Não tenha 
medo do digital, se atualize sobre no-
vos aplicativos e esteja presente nas 
redes sociais para conquistar, prin-
cipalmente, o público mais jovem. É 
muito importante estar próximo do 
cliente, o segurado”, disse. 

O presidente do CVG-SP observou, 
ainda, que a categoria também tem 
demonstrado resiliência. “É motivo 
de orgulho e satisfação ver os corre-
tores e as assessorias sempre traba-
lhando em prol do aculturamento e 
conscientização da população sobre 
o seguro de vida”, disse. Ele reconhe-
ceu a contribuição desse segmento 
para ampliar o alcance do mercado 
segurador. “A capilaridade e a exce-
lência do trabalho das assessorias e 
dos corretores têm levado a voz das 
seguradoras a regiões que até então 
não poderíamos atingir”, disse.

D E S TA Q U E
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FECAP oferece cursos online 
gratuitos de curta duração

alta de tempo ou de recursos 
financeiros não são impediti-
vos para adquirir novos co-
nhecimentos ou se aprimorar 
em determinadas áreas. A 

centenária instituição de ensino 
FECAP, parceira do CVG-SP, dispõe 
de uma grade com mais de dez cur-
sos online gratuitos de curta dura-
ção em áreas diversas (veja quadro). 
Disponíveis para qualquer pessoa 
com acesso à internet, todos os 
cursos são autoinstrucionais (sem 

acompanhamento de um tutor) e 
transmitidos em linguagem clara e 
acessível.

Wanderley Carneiro, Pró-Reitor 
de Extensão e Desenvolvimento, 
explica que a maioria dos temas 
dos cursos foi escolhida com base 
na percepção da instituição de que 
poderia atender a necessidade de 
atualização profissional de parte 
da comunidade externa. “A FECAP 
quer levar conhecimento e boas 
práticas de gestão ou informações 
úteis que possam melhorar a qua-
lidade de vida da população”, diz. 
Ele destaca que a iniciativa está 
alinhada ao objetivo da instituição. 
“A missão da FECAP é transformar 
pessoas para que elas transformem 
positivamente a sociedade”, diz.

Segundo o Pró-Reitor, a oferta de 
cursos online gratuitos foi um ca-
minho natural para a FECAP, que 
iniciou em 2018 os cursos de ensino 
à distância. “Em 2020, mesmo antes 

da pandemia, passamos a oferecer 
um portfólio de cursos no formato 
online e, dessa forma, conseguimos 
atingir regiões distantes e novos 
públicos”, diz. Da parte do CVG-SP, 
que, a partir da pandemia, migrou 
sua grade de cursos para o formato 
online, a diretora de Seguros, Ase-
nate Souza, reconhece a contribui-
ção. “Os cursos gratuitos da FECAP 
são ferramentas de apoio e trans-
formação para o desenvolvimento 
do mercado de seguros”, diz.

Dentre os temas, que abrangem 

desde “liderança” até “autogestão 

de carreira”, o mais novo é Riscos 

Pessoais, curso desenvolvido pelo 

CVG-SP.

WANDERLEY CARNEIRO

ASENATE SOUZA
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AUTOGESTÃO DE CARREIRA
Carga horária: 6h 
Entenda a importância de um projeto de carreira e como se 
motivar para isso. Como fazer a gestão da carreira individual 
e também da carreira organizacional. 

COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA
Carga horária: 8h 
Entenda os comportamentos tóxicos e seus impactos sobre os 
profissionais, equipes e organizações. 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Carga horária: 4h 
Saiba como um fluxo de caixa e os demonstrativos que deles 
se originam são fundamentais para que um gestor possa ava-
liar corretamente o andamento dos seus negócios. 

BLENDED: POSSIBILIDADES PARA INOVAR O PROCESSO 
DE ENSINO – APRENDIZAGEM
Carga horária: 8h
Conheça alguns objetos de aprendizagem que podem com-
por o ensino híbrido. Entenda acerca de conceitos e aspec-
tos operacionais.

GESTÃO DE PESSOAS PARA PROPRIETÁRIOS DE 
EMPRESAS
Carga horária: 30h 
Voltado para empresários, empreendedores ou profissionais 
que estão desenvolvendo seus planos de negócios, ou profissio-
nais do alto escalão das empresas com potencial para trans-
formar a gestão de pessoas. 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NA FORMAÇÃO DOS 
LÍDERES
Carga horária: 4h
O objetivo é ensinar o que significa ser emocionalmente in-
teligente, relacionar a inteligência emocional com diferentes 
tipos de liderança, identificar os comportamentos de líderes 
de sucesso, dentre outros. 

INTRODUÇÃO AO MERCADO DE AÇÕES
Carga horária: 8h 
O mercado financeiro no Brasil passou por diversas mudan-
ças importantes. Este curso tem como principal meta eliminar 

as dúvidas que limitam o acesso de todos ao mercado de inves-
timento em ações. 

IRPF 2020 NA PRÁTICA
Carga horária: 20h 
O curso é voltado a estudantes, profissionais e demais interes-
sados em conhecer ou tirar dúvidas sobre o preenchimento da 
declaração do IRPF. 

LIDERANÇA DE PESSOAS NA PRÁTICA
Carga horária: 4h 
Aborda temas como as exigências do mercado atual para o 
exercício da liderança, as relações humanas que interferem 
na forma de gerenciar pessoas, o novo perfil do líder e os mais 
atualizados conceitos de liderança. 

NETWORKING: MITOS E VERDADES EM GESTÃO DE 
CARREIRAS
Carga horária: 3h 
O curso esclarece as principais dúvidas em relação ao que é 
se relacionar de modo correto, tanto do ponto de vista pessoal 
como profissional, e a importância do networking. 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E TOMADAS DE DECISÃO 
Carga horária: 4h 
Desenvolva o conhecimento em estratégia e métodos aplicados 
a resolução de problemas e ao processo decisório. 

SIMPLES NACIONAL
Carga horária: 4h 
O curso aborda temas sobre a Lei Complementar nº 123, de 
2006, que estabelece normas gerais relativas às Microempre-
sas e às Empresas de Pequeno Porte no âmbito dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

TELETRABALHO EMERGENCIAL EM ÉPOCA DE 
PANDEMIA: A SOLUÇÃO ESTÁ EM CASA
Carga horária: 6h
Voltado para gestores de empresas e profissionais que tenham 
interesse em conhecer acerca dos aspectos gerais relacionados 
ao teletrabalho em tempos de pandemia. 

Inscrições, acesse:
https://www.fecap.br/curta-duracao/

M A IS SOBR E OS CUR SOS

CURSO ONLINE GRATUITO  
RISCOS PESSOAIS

O curso Básico de Técnica de Riscos Pessoais 
passou a integrar a agenda de cursos gratu-
itos online da FECAP. Com quase 40 anos de 
tradição como formador profissional do merca-
do de seguro de pessoas, o CVG-SP é responsável 
pelo conteúdo do curso, que segue o mesmo padrão de quali-
dade e conteúdo dos cursos presenciais.

Objetivo do curso é possibilitar a aquisição  
de conhecimentos conceituais sobre  
Riscos Pessoais.
É destinado aos profissionais de corretoras, 
assessorias e seguradoras, que estejam ingres-
sando na área técnica ou comercial de Vida.

Programa: O Sistema Nacional de Seguros, Estrutura 
Geral, Coberturas e Características do Seguro de Pessoas 
e Critérios de Tarifação.

https://www.fecap.br/curta-duracao/ 
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C U R S O S

Cursos webinar do 
CVG-SP se destacam
Aulas ao vivo, 
interativas 
e aplicadas 
com recursos 
tecnológicos 
são 
diferenciais 
que garantem 
o sucesso 
dos cursos de 
capacitação 
técnica.

s cursos online nunca estiveram tão em alta como nos últimos tempos. Na 
área de seguros não é diferente. Seja para aumentar conhecimentos ou para 
dar um upgrade na carreira, os profissionais do mercado estão lotando os 
cursos online. Haja vista o sucesso dos cursos técnicos oferecidos pelo 
CVG-SP, em parceria com a FECAP, que possuem um grande diferencial: au-

las ao vivo e interativas. 
No primeiro quadrimestre o CVG-SP ministrou três cursos que migraram da grade 

presencial para o online, no formato de webinar, com o mesmo conteúdo e carga 
horária. São eles: Capacitação Técnica em Previdência Privada, Capacitação Técnica 
em Riscos Pessoais e Capacitação Técnica em Regulação e Liquidação de Sinistros 
de Pessoas.

PREVIDÊNCIA PRIVADA

O advogado e professor Eraldo Oliveira Santos, instrutor 
do curso de Capacitação Técnica em Previdência Privada, 
destaca que o programa contempla questões importantes da 
área, como as previdências social e complementar, regimes 
financeiros, tábuas atuariais, provisões técnicas etc.

“O curso foi de grande validade para o profissional e pessoal também. O professor é 
ótimo e extremamente capacitado”.  

Adriana de Almeida  
(Mapfre)

“Ótimo curso! O instrutor mostrou amplo 
domínio sobre o tema, trazendo detalhes e 

exemplos práticos. Recomendo a todos os 
profissionais da área”.  

Marcelo Augusto de Oliveira 
(Bradesco)
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RISCOS PESSOAIS

Com 30 anos de experiência no mercado de seguros nas áreas de pessoas e 
seguro de danos em geral, Marcelo de Figueiredo, que também já ocupou cargos 
na diretoria do CVG-SP em gestões passadas, capacitou uma turma de 22 alunos. 
Ele ensinou matérias técnicas do curso de Capacitação Técnica em Riscos 
Pessoais, que abrangem desde a subscrição, taxação, tarifação e precificação de 
riscos até os cálculos atuariais.

“Curso de excelente qualidade, conteúdo adequado à realidade. Muito bons os exemplos apresentados, 
os cases e os exercícios propostos. Quero ter a oportunidade de realizar mais cursos como este e me 

aprimorar cada vez mais! Parabéns, Marcelo. 
Obrigada por dividir comigo conhecimento, 

explicações e tudo mais. Agregou para mim”.
Juliane do Nascimento Nunes Magalhães  

(CBJR Boaventura)

“Excelente treinamento. Marcelo, muito 
obrigada. Como iniciante, acredito que 

está agregando muito para a minha nova 
etapa nessa área, me ajudando muito nesses 

primeiros meses de trabalho. Gratidão”. 
Janaina Gonçalves de Lima 

(Terst Corretora)

SINISTRO DE PESSOAS

O instrutor Hermes Martins de Aquino, que tem mais de 25 anos de 
experiência na área de sinistros de pessoas, se recorda que no ano 
passado, quando ministrou as primeiras aulas online no curso do CVG-SP, 
ficou encantando com as possibilidades trazidas pela tecnologia.

“Eu me senti muito à vontade com o professor para debater e tirar minhas dúvidas. Adorei a 
forma de ensino. Muito obrigada”.  
Angélica Cristina Deganello  
(Metropolitan Life)

“O curso foi simplesmente sensacional, 
superou as minhas expectativas. O professor 
é um mestre, usou uma dinâmica simples e 
espetacular. Enfim, só elogios. Tenho muito 
a agradecer a participação nessa turma. 
Gratidão e parabéns a todos os envolvidos”.  
Claudia Aparecida Talamoni  
(CRD Seguros)
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poder fazer, dos próximos anos, os 
melhores anos da sua vida!
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E M  F O C O

“Não é vender, é influenciar”, 
ensina mestre da negociação

Beto Boutet, membro do MDRT, ensinou as técnicas da ciência da 
persuasão para potencializar vendas durante treinamento online.

m dos maiores especialistas 
em venda de seguros no 
mundo, Beto Boutet, mestre 
na arte de negociação, além 
de membro há mais de 15 

anos da Mesa do Milhão do Dólares 
(MDRT), ministrou treinamento on-

line no dia 25 
de março, di-
retamente do 
Panamá, com 
t r a d u ç ã o  s i -
multânea para 
o português.

N o  t r e i n a -
mento, que con-
tou com o apoio 
do CVG-SP, ele 
apresentou aos 
par t icipantes 
todas as ferra-
mentas de ven-
das e ensinou 

técnicas da ciência da persuasão. De 
acordo com Boutet, a arte de vender – 
sejam marcas, produtos, serviços e até 
a marca pessoal – começa com uma 
jornada espiritual, emocional e men-
tal. “Porque nos confrontamos com 
medos, crenças limitantes etc.”, diz. 

BOUTET ENSINOU O PASSO A PASSO PARA OBTER ÊXITO NAS VENDAS

Treinamento: É o primeiro passo da venda, não se pode improvisar. Precisa conhecer 
100% o produto que está vendendo e se comprometer a estudar tudo sobre vendas. Leia 
um livro por semana, ouça áudios todos os dias.
Eventos: Participe de congressos sempre que puder. É muito importante investir em 
conhecimento e aprender com pessoas que têm resultados.
Forma de falar: A tonalidade da minha voz faz as pessoas se sentirem confortáveis 
ou não? O tom que uso na hora de vender é muito importante. Seja um profissional 
entusiasmado ao falar com o seu cliente.
Aproximação: Mostre que é o profissional de um milhão de dólares, o melhor que seu 
cliente vai encontrar. Você tem que ser afiado, entusiasmado e especialista no que faz.
Empatia: É a primeira conexão com o cliente, ajuda no relacionamento. 
Fechamento: É fundamental manter o controle da venda. Pressione até o cliente comprar. 
Depois do fechamento, sorria e concorde com o que ele falar.
Relacionamento: Convide seu cliente para tomar café da manhã ou almoçar, se aproxime dele.

O especialista afirma que o trei-
namento intensivo renova, capaci-
ta e transforma os participantes. 
“Com base na psicologia humana, 
todos aprendem a quebrar barrei-
ras e a exercer uma influência po-
derosa sobre outras pessoas. Nunca 
mais ouvirão novamente a palavra 
não”, diz.

Por que compramos? A resposta, 
segundo Boutet, está na ciência da 
persuasão. “Existem diferentes ti-
pos de pressão e forças motivacio-
nais, além de ferramentas para in-
fluenciar”, diz. 

Ele explica que as habilidades 
adquiridas no treinamento dão ao 
participante vantagens sobre seus 
concorrentes, aumentando expo-
nencialmente sua receita. “Este 
projeto transforma vidas e poten-
cializa as vendas, com resultado 
garantido”, diz.

TREINAMENTO FOI MINISTRADO AO VIVO 
PARA VÁRIOS PAÍSES

BETO BOUTET
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M E M Ó R I A

CVG-SP homenageia a 
memória de ex-diretor

Carlos Alberto Rodrigues é lembrado pelos 
amigos por sua alegria e generosidade.

 
CVG-SP se despede de seu ex-diretor Carlos Alberto 
Versignassi Rodrigues, falecido no dia 7 de abril, com 
uma seleção de fotos que marcaram a sua participa-
ção na entidade e a reprodução de alguns dos depoi-
mentos de amigos, coletados nas redes sociais. 

Nascido no dia 8 de julho de 1959, Carlos Alberto fez car-
reira de 20 anos no setor de seguros, passando por grandes 
empresas, como CCF Seguros, Nationwide, MetLife e outras. 
Na área acadêmica, ele concluiu o curso de administração 
de empresas na Faculdade São Marcos e, posteriormente, o 
MBA Executivos de Seguros pelo Ibmec/Funenseg.

No CVG-SP, participou de seis gestões consecutivas, no 
período de 2003 a 2014 (2003/2004, 2005/2006, 2007/2008, 
2009/2010, 2011/2012 e 2013/2014), como diretor titular e 
adjunto, além de ter atuado como instrutor em diversos 
cursos oferecidos pela entidade.

Nos quase 12 anos em que autuou no CVG-SP, Carlos Alberto 
era presença constante nos eventos, sempre rodeado de ami-
gos e, invariavelmente, com um largo sorriso no rosto, “sua 
marca registrada”, como dizem os amigos. Acompanhe a se-
guir depoimentos e fotos de sua passagem pelo CVG-SP.
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Depoimentos

“Obrigado CVG SP por essa homenagem. 
Saibam que ele sempre fez tudo isso com 
muito amor e dedicação. Tanto que fez 
o filho dele entrar em seguros. Dei mui-
tas aulas no CVG-SP!”. Raphael Abdala  
Rodrigues (filho)

“Também agradeço a homenagem. Foi um 
período muito bom de sua vida profissio-
nal. Sentimos falta do CVG-SP. Fizemos bons 
amigos. O Carlos foi embora, rápido, cedo de-
mais, como uma brisa. Que falta enorme ele 
me faz. Meu amor e companheiro de todas as 
horas, muito doce, alegre, de bem com a vida, 
a quem eu muito admirava. Vá em paz! Luz! 
Cuide de nós! Admiro você!”. Denise Helena 
Alonso (companheira)

“Perdi mais que um amigo, perdi um ir-
mão!!! Hoje, tenho a certeza de que Deus leva 
primeiro os bons e, no caso do Carlão, o le-
vou para alegrar as coisas por lá”. Marcos  
Henrique A. Santo

“O seu riso largo e o seu bom humor eram 
marca registrada do nosso amigo. Infeliz-
mente, os caminhos da vida nos afastaram, 
mas sempre estaremos juntos nas lembranças 
e no coração”. Júlio Tucci

“Grande Carlão, vá em paz meu camarada. 
Gente boa demais, sempre alegre e brinca-
lhão!!! Que Deus te receba com toda honra 
merecida e conforte os corações dos familia-
res”. Alexandre Contó Ferreira 

“ U m a 
perda ir-
r e p a r á -
vel. Tam-
bém t ive 
o pri-
v i l é g i o 
d e  t r a -
b a l h a r 

e con-
viver com o Carlão por muito tempo. 
Que Deus o receba em ótimo lugar e con-
forte a família e a todos os amigos”.  
Andre Gozi

“Grande amigo, pessoa boníssima. Uma 
grande perda. Que Deus conforte sua famí-
lia”. Armando Alcoforado

“Grande amigo e parceiro! Uma perda 
irreparável. Qualquer coisa que disser-
mos será pouco para expressar essa pes-
soa maravilhosa e iluminada”. David  
Santiago

“Um excelente 
prof i ss ional e 
uma pessoa mui-
to quer ida!”.  
Dilmo Bantim 
Moreira

“Que notícia triste, 
uma pessoa maravi-
lhosa e um excelen-
te profissional. Que 
Deus conforte o cora-
ção de toda família 
e amigos”. Fatima 
Spadoni

“Pessoa excelente, sempre fazendo o 
bem e levando felicidade e alegria por 
onde quer que fosse! O bom humor e a 
bondade eram sua marca! Que Deus 
conforte sua família! ”. Flavio Sahib

“Carlão sempre com um sorriso no ros-
to. Calmo e sereno transmitindo uma 
paz de quem já havia vivido muitas ex-

periências. Um exemplo de 
empatia!! Fará muita falta! 
Gustavo Toledo

“Grande perda. Meus 
sent imentos à famí lia e 

aos amigos”. Marcelo de  
Figueiredo

“Nossa... como assim??? 
Chocado com essa notícia.... 

Um grande amigo e exce-
lente pessoa. Saudades das 
nossas tardes de MetLife!!!!”.  
Marcelo Fares

“Meu grande amigo e parceiro de muitos 
anos, pessoa fantástica. Que o nosso Pai Ce-
lestial conforte o coração de seus familiares. 
Vai com Deus, meu grande amigo”. Marcos 
Antonio Paturalski

“Grande amigo e profissional exemplar. Des-
canse em paz Carlão! Meus sentimentos aos 
familiares! ”. Mario Jorge Pereira 

“Pessoa boníssima, grande amigo”. Paulo de 
Tarso Meinberg

“Grande Carlão! Tive o prazer de trabalhar 
com ele na Metlife. Que Deus o tenha e re-
ceba em sua santa misericórdia. Vai com 
Deus, Carlão. Descanse em paz, meu amigo”.  
Renato Muller 

“Excelente pessoa e grande profissional. O 
nosso mercado perde mais uma grande perso-
nalidade. Que Deus o receba de braços aber-
tos”.  Silas Kasahaya

“Tive o privilégio de conviver com Carlão nos 
ótimos tempos da CCF Seguros, inesquecível o 
congresso em Salvador no ano 2000... Meus 
sentimentos e força para os familiares e ami-
gos”. Solon Barretto

“Ah não.... Car-
lão era gente 
da melhor qua-
lidade!”. Tiago  
Moraes
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A importância da cobertura de 
Doenças Graves na medicina 

do Século XXI
o Brasil, a expectativa de 
vida aumenta a cada ano e 
as doenças crônicas acom-
panham esta evolução. Da-
dos do IBGE de 2019 apon-

tam que pelo menos uma doença 
crônica afetou 52% dos adultos. Ou 
seja, cerca de 40% da população 
adulta brasileira, o equivalente a 
57,4 milhões de pessoas, possuem 
pelo menos uma doença crônica 
não transmissível. (Fonte: DCNT - 
dados da Pesquisa Nacional de Saú-
de realizado pelo Ministério da 
Saúde junto com o IBGE em 
2014/2015).

A maior incidência ocorre na 
população mais velha, que é mais 
suscetível de ser acometida por do-
enças crônicas. Ou seja, doenças 
que não têm cura, mas que podem 
ser controladas por meio de cuida-
dos e acompanhamentos contínuos 
para que cada indivíduo possa ter 
uma boa qualidade de vida.

Porém, mesmo com o acompa-
nhamento, essas doenças podem 
sofrer eventos agudos no decorrer 
de sua evolução. Caso, por exem-
plo, de um hipertenso há mais de 10 
anos, que mesmo com o controle da 
doença, por meio de bons hábitos e 
do uso de medicamentos de contro-
le, pode ser acometido por um in-
farto agudo do miocárdio e, de uma 
hora para outra, se ver limitado e 
restrito por um longo período de re-
cuperação. Até que ele se recupere 
plenamente, necessitará de apoio. 

Como ele poderá manter seu pa-
drão de vida? Como poderá custe-

ar tratamentos que aceleram sua 
reabilitação? 

Nessas situações, entendo a im-
portância da cobertura do produ-
to de Doenças Graves. Este pro-
duto tem como objetivo amparar 
o segurado, tão logo a doença seja 
diagnosticada. O valor da indeniza-
ção poderá ser utilizado da melhor 
forma possível pelo segurado, seja 
para complementar custos perti-
nentes ao seu tratamento, adapta-
ções e reformas na residência, com-
pra de material hospitalar, como 
cadeira de rodas, andadores e cama 
hospitalar, apoio de nutricionista e 
até mesmo para prover sua vida fi-
nanceira independente.

Esses produtos oferecem cober-
tura para eventos como infarto, 
derrame (AVE-acidente vascular 
encefálico), câncer, embolia pul-
monar, alzheimer, esclerose múl-
tipla, entre outras doenças muito 
comuns nos tempos atuais.

Na medicina e na nossa vida, 
prevenir é sempre o melhor “re-
médio”. O seguro de Doenças Gra-
ves representa um grande apelo à 
população, porque oferece a pos-
sibilidade de cuidar da prevenção 
e também da proteção em um mo-
mento tão difícil. 

Diante dessas informações, en-
tendo a grande importância e am-
plitude que o seguro pode propor-
cionar aos nossos clientes.  Nossa 
sociedade aponta para clientes po-
tenciais a serem protegidos, que 
poderão usufruir em vida do bene-
fício da cobertura do seguro. 

DR .a CELIA MELO - CRM -SP 88188 

COLABORADORA DA PORTO 

SEGURO, ATUANDO COMO 

SUBSCRITORA MÉDICA NA 

ANÁLISE DE RISCOS INDIVIDUAIS 

DE VIDA E PREVIDÊNCIA. 

FORMADA PELA UNIVERSIDADE 

FEDERAL EM PERNAMBUCO, 

COM RESIDÊNCIA EM PEDIATRIA, 

OTORRINOLARINGOLOGIA, 

AUDITORIA MÉDICA E 

EMERGÊNCIA MÉDICA. ATUA HÁ 

MAIS DE 12 ANOS NO MERCADO 

SEGURADOR.
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A N I V E R S A R I A N T E S

JULHO
01 MAURO JOSÉ
 PORTO SEGURO
03 VALTER HIME
 SÓCIO-PARCEIRO
03 WALDEMAR ELEUTÉRIO
 FUNDADOR
05 ANDREA CORDEIRO AZEVEDO
 CHUBB SEGUROS
10 SAMY HAZAN
 SÓCIO-PARCEIRO
11 BOMFIGLIO GIOVANI FILHO
 FUNDADOR
11 HILVELAR CUNTA
 FUNDADOR
11 JULIO CESAR VICENTE
 SEGUROS UNIMED
13 FERNANDO ANTONIO SODRÉ FARIA
 FUNDADOR
14 ROBERTO ANGELO MARINO AMATO
 FUNDADOR
14 WILLIAM MARCOS ALZANI
 VILA VELHA CORRETORA DE SEGUROS
16 PAULO MIGUEL MARRACCINI
 SÓCIO HONORÁRIO
17 HELIO OPIPARI
 OPIPARI ASSESSORIA
17 JULIO SATO
 TOKIO MARINE 
17 MAURICIO ALMEIDA
 METLIFE
21 SYLVIO ALVES GALLO
 FUNDADOR
22 ANTONIO TUONO
 FUNDADOR
24 DARCI RODRIGUES PORTO
 FUNDADOR
24 OLIVIO LUCCAS FILHO
 SÓCIO-PARCEIRO
24 OLYMPIO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO
 FUNDADOR
27 JORGE POHLMANN NASSER
 BRADESCO SEGUROS
27 YANN DUJARDIN
 FUNDADOR
28 CAIO VARNIER DE OLIVEIRA LEITE
 ML3 CONS. E CORRETAGEM
28 MILTON ALVES
 FUNDADOR
29 MAURICIO FAGGION
 77SEG
29 RENATO ZIA
 SÓCIO-PARCEIRO
30 FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE
 FAOL ASS. E CONSULTORIA

O CV G-SP d e se j a
 a  t od os  fe l i z  a n i v e rsá r i o!MAIO

2 OPIPARI ASSESSORIA
 FUNDAÇÃO 02/05/1989
2 SILVIO NECECKAITE SANT’ANNA
 FUNDADOR
3 ALEXANDRE CROZATO CARVALHO
 MAPFRE SEGUROS
4 FLORISVALDO FERREIRA DOS SANTOS
 SÓCIO-PARCEIRO
4 HILCA VAZ
 ZURICH SEGUROS
5 CESAR AUGUSTO CORDEIRO
 SÓCIO-PARCEIRO
6 ALESSANDRA MARTINS MONTEIRO
 IRB BRASIL RE
6 ALEXANDRE JULIO CEDIRIAN
 SULAMÉRICA SEGUROS
7 DURVALICE FONTANA
 ICATU
12 LIBERTY SEGUROS
 FUNDAÇÃO 12/05/1906
13 PAULO ROGERIO DE LIMA
 ICATU SEGUROS 
13 TIAGO VICENTE DE MORAES
 MITSUI SUMITOMO
14 JULIO CESAR TUCCI
 SÓCIO-PARCEIRO
14 MARIA APARECIDA FLORÊNCIO SILVA
 LIBERTY SEGUROS
15 RGA REINSURANCE
 FUNDAÇÃO 15/05/2013
17 MURILO SETTI RIEDEL
 HDI SEGUROS 
18 GUSTAVO GERMANO
 ALPER CONS. E CORR. SEGUROS
18 JACINTA NOGUEIRA DE LIMA
 SEGASP UNIVALORES
18 MARCELO SANTOS ARAGÃO
 PREVSEA CORR. SEGUROS
19 MÁRCIA ALVES
 CVG NOTÍCIAS
20 ANDRÉ CALAZANS
 SÓCIO-PARCEIRO
20 JOSUSMAR SOUSA
 MISTER LIBER
22 EUCLIDES CARMO CARRARO
 FUNDADOR
22 MARINIZE DE CASSIA P. C. SILVA
 SEGUROS UNIMED
23 SCOR BRASIL RESSEGUROS
 FUNDAÇÃO 23/05/2014
24 TELMA NAGANO
 SÓCIO-PARCEIRO
25 CVG-SP
 FUNDAÇÃO 25/05/1981
25 LUIZ EDUARDO DILLI GONÇALVES
 MBM SEGURADORA
25 LUPERCIO BISCARO NETO
 TOKIO MARINE
28 ELIOMAR OLIVEIRA DA SILVA
 SOMPO SEGUROS

JUNHO
3 CHRISTINA RONCARATI
 SÓCIO-HONORÁRIO
4 ANTONIO CARLOS PEDROTTI
 SÓCIO-PARCEIRO
5 CLAUDE GABRIEL LEON ARMAND
 FUNDADOR
7 ALEXANDRE SAMPAIO
 SCOR BRASIL RE
7 OLDEMAR DE SOUZA FERNANDES
 FUNDADOR E CONSELHEIRO
8 JOSE IVANOR MONTANHANA
 VILA VELHA CORRETORA DE SEGUROS
8 JOSE NELSON BORACINI
 MAPFRE SEGUROS
9 MARLY PEREIRA DE SOUZA SILVA
 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
14 RONALD LOUIS POON AFFAT
 RGA GLOBAL RE
15 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS LIMA
 FUNDADOR
16 JOANA BARROS SALGUEIRO SANTOS
 ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA
18 DUARTE MARINHO VIEIRA
 SOMPO SEGUROS 
18 RUBENS MOREIRA BASTOS
 SÓCIO-PARCEIRO
19 CB SEGUROS
 FUNDAÇÃO 19/06/1985
19 MARCIO GUERINO
 HDI SEGUROS 
22 MARCEL MAZZONI MARANHÃO
 TOKIO MARINE 
25 MARCELO DE FIGUEIREDO
 SÓCIO-PARCEIRO
27 FABIO TAVEIRA PAZ
 MITSUI SUMITOMO
27 MARCAL PEDRO DA SILVA
 FUNDADOR
27 MAURO SERGIO LOVALHO
 SEGASP-UNIVALORES 
28 DAVID NOVLOSKI
 SUDAMERICA VIDA
28 GUILHERME HINRICHSEN
 ICATU SEGUROS
28 MAURICIO DO AMARAL
 CONSELHEIRO CVG-SP
29 FERNANDO MERCES DE ALMEIDA
 SÓCIO-PARCEIRO
30 DAVID MARK BEATHAM
 ALLIANZ SEGUROS 
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Vice-presidentes: 1º Marcio Batistuti (MAG Seguros) e  
2º Gustavo Toledo (MetLife)

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

Adjuntos: Ana Flávia Ribeiro Ferraz (Bradesco Seguros), César 
Augusto Cordeiro (sócio-parceiro),  

Fabiano Lima (Zurich Seguros), Paulo Rogério Lima (Icatu 
Seguros) e Rodrigo Cezareto (Allianz Seguros)

Diretor Relações com o Mercado: 
Tiago Moraes (Mitsui Sumitomo). 

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). Francisco A. C. Toledo Neto (Scor RE).
Suplentes: Alessandra Monteiro (IRB Brasil Re) e Guilherme 

Hinrichsen (Icatu Seguros)
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