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PA L AV R A  D O  P R E S I D E N T E

Ano de superação  
e inovação

N
o final deste ano, con-
cluo o meu mandato no 
CVG-SP, após duas ges-
tões consecutivas, e en-

trego o bastão ao grande amigo 
Marcos Kobayashi, a quem desejo 
muito sucesso. Aproveito este es-
paço para agradecer às empresas 
associadas do CVG-SP, beneméri-
tas e parceiras, pelo apoio ao nos-
so trabalho.

Este ano foi atípico e desafia-
dor. A pandemia surpreendeu a todos e nos obrigou a sermos 
mais resilientes e criativos. Nesse aspecto, o mercado de seguros 
deu um show de eficiência, não apenas pela rápida adaptação, 
como pela capacidade de inovar. 

O CVG-SP também se superou. Além de não interromper suas 
atividades, trouxe novidades, como a migração dos cursos para o 
online, o lançamento dos cursos de ensino à distância e dos pri-
meiros cursos no formato de webinar, com aulas online ao vivo.

Na área de eventos, a agenda foi mantida com webinars, como 
a série Terraço Virtual, que encerrou o ano com seis rodadas. 
Depois do seminário presencial em março, três grandes eventos 
online foram realizados, dos quais o destaque foi o inédito en-
contro que reuniu, em outubro, sete entidades da área de seguro  
de pessoas.

Na pandemia, o seguro de pessoas mostrou a sua força e cres-
ceu acima das outras carteiras. Colaborou nesse sentido o gesto 
de solidariedade das seguradoras do ramo, que decidiram inde-
nizar os sinistros por covid-19. Estas seguradoras, muitas delas 
associadas do CVG-SP, merecem o nosso respeito e admiração por 
tamanho altruísmo. 

Infelizmente, muitas vidas foram ceifadas pela covid-19 e 
muitas outras ainda serão perdidas até que a vacinação atinja a 
população global. Tamanha perda nos faz refletir sobre quão im-
portante é cultivar o amor ao próximo e fazer o bem, pois, serão 
estes o nosso legado. Nossos sinceros sentimentos a todos que 
perderam alguém querido.

Mas, temos de seguir em frente com a esperança de que a vida 
voltará ao normal e de que poderemos novamente nos reunir, nos 
abraçar e planejar o futuro. Desejo a todos que tenham um Natal e 
Ano Novo de muito amor e esperança junto aos seus.

Silas Kasahaya
Presidente do CVG-SP
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N O VA  A S S O C I A D A

 
CVG-SP acaba de 
conquistar a ade-
são da MAPFRE 
Assistência ao seu 
quadro associa-
tivo. Ao lado da  

MAPFRE Seguros, que é benemérita 
do CVG-SP desde 1981, a MAPFRE 
Assistência agora é sócia-parceira. 
A empresa do Grupo MAPFRE é 
reconhecida como a 4ª companhia 
mundial de assistência.

Mais sobre a  
MAPFRE Assistência

A MAPFRE Assistência é uma 
companhia especialista no desen-
volvimento de soluções inovadoras 
de mobilidade, lar e pessoas, em-
presas e particulares. Empresa do 
Grupo MAPFRE que garante, desde 
1986, a excelência do serviço em qualquer 
parte do mundo, sendo hoje em dia a 4ª 
companhia mundial de assistência. Pre-
sente em 36 países nos 5 continentes, com 
negócio em mais de 100 mercados e perto 
de 144 milhões de beneficiários, com foco 
nos negócios e mercados estratégicos para 
a MAPFRE.

A empresa é uma plataforma que entre-
ga serviços de alto valor percebido e alta 
usabilidade a grupos de consumidores de 
clientes corporativos. Para a gestão e su-
porte do negócio, a MAPFRE Assistência 
conta com aliados de alto nível, integrados 
em um relacionamento digital 360º com os 
clientes corporativos, fornecedores e con-

sumidores, com uma equipe voltada para 
desenvolvimento de negócios, jornada de 
clientes e redes de fornecedores.

Com um amplo portfólio de serviços e 
uma vasta rede de prestadores, a empresa 
atua com mais de 17 milhões de consumi-
dores no Brasil, registrando a média de 600 
mil atendimentos por ano. Com proposta 
de valor focada no cliente, a MAPFRE As-
sistência coloca à disposição de seus par-
ceiros de negócios a capacidade de dar uma 
resposta conjunta às tendências que estão 
mudando o mercado. Suas soluções são 
100% digital, 100% modular e 100% orien-
tada ao cliente, para a prestação de servi-
ços de assistência.

Reconhecida como 
a 4ª companhia 
mundial de 
assistência, empresa 
do Grupo MAPFRE 
agora é a mais nova 
sócia-parceira.

MAPFRE Assistência 
se associa ao CVG-SP
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A S S O C I A D A  A N I V E R S A R I A N T E

o dia 5 de dezembro, a  
SulAmérica completou 
125 anos de existência. A 
ocasião foi marcada pelo 
novo conceito que per-
meia os negócios da  

 companhia e reforça a re-
lação com seus clientes e parceiros: 
Saúde Integral. Trata-se de uma visão 
que une sob uma mesma perspectiva 
saúde física, emocional e financeira. 

Gabriel Portella, presidente da  
SulAmérica, explica que o conceito não é 
um reposicionamento da marca, mas uma 
mudança cultural. “Acreditamos que para 
ter o equilíbrio necessário para viver de 
forma plena no presente e no futuro, com 
autonomia e segurança, é preciso que as 
saúdes física, emocional e financeira ca-
minhem em harmonia”, afirma. Segundo 
Portella, essa proposta é inédita no setor e 
muda a forma como o mercado segurador 
costuma trabalhar.

A SulAmérica celebrou a data com uma 

live dupla, no dia 6 
de dezembro, que 
contou com as par-
ticipações da Or-
questra Ouro Preto 
e de Alceu Valença. 
A companhia pa-
trocina a academia 
da orquestra, que 
é composta por jo-
vens músicos bol-
sistas. 

Trajetória

No dia 5 de de-
zembro de 1895, 
na cidade do Rio 
de Janeiro, Dom 
Joaquim Sanchez 

de Larragoiti, um homem de espírito em-
preendedor e cosmopolita, fundou a Sul 
América Companhia Nacional de Seguros 
de Vida. Dois anos mais tarde, fundou a 
primeira sucursal 
no exterior, na ci-
dade de Buenos 
Aires, na Argenti-
na. 

Em 1913, com 
a aquisição da 
Anglo Sul Ameri-
cana, Sociedade 
de Seguros e Res-
seguros Terrestres 
e Marítimos (que 
depois passaria 
a se chamar SA-
TMA), a empresa 
começou a atuar 
também na área 
de seguros terres-
tres e marítimos 
em 11 capitais. 

Pouco depois, em 1918, lançou o Seguro 
de Sócios, Patrões e Empregados, a pri-
meira forma de seguro de vida em grupo 
do mercado brasileiro.

Nos anos de 1970, a empresa iniciou 
suas atividades no segmento de Seguro 
Saúde e, em 1977, firmou parceria com 
a empresa alemã Gerling Konzern para 
atuar no ramo de Seguros Industriais. Com 
a enorme expansão do grupo, foi criada 
em 1978 a SulAmérica S.A., que passou a 
ser a holding do grupo financeiro.

Atualmente, a SulAmérica se dedica a 
entregar Saúde Integral para seus mais 
de 7 milhões de clientes por meio de pro-
dutos e serviços de Saúde, Odonto, Vida, 
Previdência e Investimentos. A compa-
nhia conta com mais de 4 mil colabora-
dores, além de uma rede de distribuição 
com milhares de corretores de seguros em 
todo o Brasil. Em 2019, registrou receitas 
operacionais de R$ 22,3 bilhões, além  
de mais de R$ 45 bilhões sob gestão de  
sua asset. 

SulAmérica  
celebra 125 anos de existência

Comemoração foi marcada pelo novo 
conceito da marca, focado na saúde integral, 

e por atrações musicais.

PROJETO DA ORQUESTRA OURO PRETO

SEDE DA SULMÉRICA EM SÃO PAULO



6 R E V I S TA  C V G

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

   
Lockton Brasil Consulto-
ria e Corretora de Seguros, 
sócia-parceira do CVG-SP 
desde 2017, completou 26 
anos de atuação no país no 
dia 20 de novembro. A Lo-

ckton está entre as dez maiores corretoras 
de seguros do mundo, sendo a maior de 
capital fechado. Com presença em mais de 
125 países, seus mais de 6,5 mil colabora-
dores atendem cerca de 50 mil clientes ao 
redor do mundo. 

No Brasil desde 1994, a Lockton conta 
com uma equipe de profissionais expe-
rientes no mercado de seguros. A empre-
sa é reconhecida pela excelência no aten-
dimento aos dos mais diversos segmentos 
e no desenvolvimento de soluções de 
transferência de riscos customizadas. 

Com mais de 200 funcionários, dos 
quais 200 concentrados em São Paulo e o 
restante nos escritórios do Rio de Janei-
ro, Porto Alegre, Curitiba, Recife e Belo 
Horizonte, a empresa pretende aumentar 
em 25% sua força de trabalho nos próxi-
mos três anos, gerando um crescimento 
dos prêmios dos atuais R$ 1 bilhão para 
R$ 2,5 bilhões no mesmo período. 

De acordo com informações divulgadas 
pela revista Investidor Institucional, em 
agosto último, a Lockton pretende atuar 
fortemente em todas as áreas de seguros 
e previdência, incluindo benefícios e ra-
mos elementares. Também é intenção 
crescer na área de consultoria.

Trajetória

Fundada há mais de 50 anos por Jack 
Lockton, em Kansas City, nos Estados 
Unidos, a Lockton se desenvolveu tendo 
excelência, a ética e o profissionalismo 
como referenciais. Foi assim que a em-
presa se tornou não só a maior corretora 
de seguros de capital fechado do mundo, 
mas também uma marca internacional-

mente reconhecida pela qualidade dos 
seus serviços, experiência em assessoria 
de seguros, consultoria em benefícios e 
gerenciamento de riscos. 

Após a morte de Jack, em 2004, a em-
presa passou a ser dirigida por seu irmão, 
David Lockton, que ocupa hoje a presi-
dência do Conselho de Administração. 
David começou a trabalhar na empresa a 
convite do irmão ainda em 1966, abando-
nando uma carreira de advogado.

Com a lealdade de seus clientes, a 
Lockton obteve crescimento expressivo 
nos últimos anos, conquistando a taxa 
de crescimento orgânico mais rápida do 
mercado de corretoras.  A Lockton possui 
mais de 320 escritórios pelo mundo – US$ 
1,43 bilhão em receitas – 96% de taxa de 
retenção de clientes.

PREVIDÊNCIA É UMA DAS ÁREAS QUE 
A EMPRESA PRETENDE INTENSIFICAR A 
ATUAÇÃO

PRÉDIO DA LOCKTON EM KANSAS CITY

Lockton Brasil 
completa 26 anos

Uma das maiores 
corretoras de 
seguros do mundo 
atua no Brasil desde 
1994 e se tornou 
sócia-parceira do 
CVG-SP em 2017.
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PEDRO RONCARATI

Sob o comando da quarta geração da família, editora 
representa o legado de Nelson e Humberto Roncarati, 
que será sempre reverenciado por seus descendentes

Temos orgulho da nossa 
história e procuramos 

honrar a nossa 
ancestralidade

PA R C E R I A  A N I V E R S A R I A N T E

Editora Roncarati  
faz 50 anos

 
Editora Roncarati, pionei-
ra na área de publicações 
técnicas de seguros, está 
completando 50 anos de 
existência. Fundada por 
Nelson e Humberto Ron-

carati, a empresa foi batizada inicialmen-
te de Editora Manuais Técnicos de Seguro 
(EMTS), nome de seu principal produto. 
Os famosos manuais impressos de capa 
verde traziam a legislação de seguros de 
cada ramo, atualizada periodicamente 
pela editora por meio do envio de páginas 
separadas, que deveriam ser substituídas 
no respectivo fichário.

Christina Roncarati, que começou a 
trabalhar na editora aos 15 anos ao lado 
do pai, Nelson, e do avô, Humberto, se re-
corda do quão minucioso era o trabalho. 
“Às vezes, um normativo da Susep se apli-
cava a todos os ramos e, por isso, deve-
ria ser acrescentado a todos os manuais, 
inclusive aos que faziam parte do esto-
que”. Outro desafio, segundo ela, eram os 
normativos gerais. “Às vezes, era preciso 
mudar o manual inteiro”, diz. Posterior-
mente, essa dificuldade foi superada com 
a publicação das Coletâneas, que traziam 
as normas gerais.

Os manuais surgiram na vida da fa-
mília no início da década de 70, quando 
Humberto Roncarati já era um ícone do 
mercado. Formado em contabilidade, ele 
iniciou no mercado de seguros em 1929, 
acumulando passagens pelas diretorias 
de várias seguradoras e, posteriormente, 
a presidência do Sindseg-SP e a vice-pre-
sidência da então Fenaseg (hoje, CNseg), 
além de atuar fundar a SBCS e atuar em 
diversos outros sindicatos.

Quando Humberto encerrou seu man-
dato nas entidades de seguros, o filho 
Nelson trouxe dos Estados Unidos a ideia 
de criar no Brasil os manuais. Antes deles 
havia uma carência de uma publicação 

que reunisse a legislação de seguros. “Os 
próprios técnicos faziam suas pastinhas 
com as legislações. Mas, quando deixavam 
as empresas levavam suas pastinhas e isso 
era um problema”, conta Christina. A ideia 
de publicar os manuais foi prontamente 
abraçada por Humberto Roncarati, que se 
encarregava pessoalmente de pesquisar 
no Diário Oficial. 

A família Roncarati criou uma enorme 
estrutura em torno da publicação, com 
uma gráfica que funcionava na Barra 
Funda e muitos funcionários. A editora 
também publicava livros. Para Christina, 
os manuais democratizaram a informa-
ção de seguro. “Meu avô fomentou a téc-
nica e cultura do seguro, acreditava mui-
to no potencial do mercado e defendia a 
especialização dos profissionais”, diz. 

Depois de se casar, Christina deixou a 
editora e retornou apenas em 1989 para 
cuidar da biblioteca do avô, que era imen-
sa (em 2000, a editora doou ao IBDS 6,5 
mil títulos). Poucos meses depois, Nelson 
faleceu aos 62 anos. Ela então chamou a 
irmã Claudia para juntas ajudarem o avô 
na editora. Humberto faleceu em 1992 
aos 91 anos. “Até o final da vida ele fa-
zia questão de ler todos os dias o Diário 
Oficial. Lembro-me que compramos uma 
lupa gigante para ele, que já não enxerga-
va muito bem”, diz.

Hoje, a editora está sob o comando de 
Pedro Roncarati, filho de Christina, re-
presentante da quarta geração da famí-
lia. Ele foi o responsável por compilar e 
organizar em um banco de dados todo o 
conteúdo técnico da editora, que é ofere-
cido a assinantes em sete categorias de 
negócios, com pesquisa por meio de fil-
tros e links remissivos. “O Pedro é muito 
empolgado e assumiu a editora com mui-
ta garra. Temos muito orgulho da nossa 
história e procuramos honrar a nossa an-
cestralidade”, diz.



8 R E V I S TA  C V G

C A PA

 
Clube Vida em Grupo São Paulo (CVG-SP) elegeu por aclamação Marcos Kobayashi pre-
sidente para a gestão 2021/2022, em assembleia virtual, realizada no dia 10 de dezembro, 
com a participação de associados e membros do Conselho Consultivo. Vice-presidente na 
última gestão e diretor de Relações com o Mercado na anterior, ele sucederá no cargo Silas 
Kasahaya, que termina o seu segundo mandato neste mês e em janeiro passa a presidir o  
Conselho Consultivo.

No seu pronunciamento, Kobayashi agradeceu a participação aos membros de sua diretoria, res-
saltando as características comuns de profissionalismo e engajamento no desenvolvimento do se-

Marcos Kobayashi é aclamado 
presidente do CVG-SP

Vice-presidente na última gestão, ele liderou a 
chapa única eleita para comandar a entidade pelo 

próximo biênio.
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guro de pessoas. “Partindo do alicerce 
construído por tantos mestres que pas-
saram pelo CVG-SP, nosso compromis-
so é conduzir a entidade com muita de-
dicação e responsabilidade, pensando 
na evolução e crescimento, com uma 
dose de criatividade necessária para 
esse tempo diferente”, disse.

Kobayashi contará com 25 membros 
na diretoria, dos quais oito estreantes. 
Três novos na diretoria de Relações com 
o Mercado – Anderson Fabiano Mundim 
Martins, Carlindo Boaventura Ferreira 
e Flávio Vasques de Oliveira – e cinco 
na diretoria de Seguros – Asenate Sou-
za, Israel Angelo dos Santos, Lidiane da 
Rocha, Luiz Eduardo Dilli Gonçalves e 
Mauricio de Oliveira Leite. O presiden-
te eleito afirmou que deseja exercer a 
liderança compartilhada. “Todos terão 
a oportunidade de lançar projetos para 
o CVG-SP e colocar a sua marca pes-
soal”, disse.

Kasahaya cumprimentou o novo pre-
sidente e reconheceu que, apesar dos 
desafios, o exercício do cargo é tam-
bém uma maneira de retribuir ao mer-
cado. “A história do CVG-SP é feita por 
pessoas como você e muitos que estão 
aqui. Tenho certeza de que irá condu-
zir com maestria o trabalho, de acordo 
com a importância do CVG-SP”, disse. 
Ele afirmou, ainda, que um dos dife-

renciais do CVG-SP é o en-
gajamento de sua diretoria. 

O ex-presidente Ronal-
do Megda concordou. “O 
maior ganho de presidir o 
CVG-SP é a satisfação pes-
soal. Saber que outros es-
tão continuando o nosso 
trabalho não tem preço”, 
disse. Dilmo Bantim Mo-
reira, atual presidente do 
Conselho Consultivo, tam-
bém desejou sucesso à nova 
diretoria. “Que o CVG-SP 
tenha um longo, perene e 
próspero futuro”, disse. 

Dentre os diretores, Tia-
go Moraes, que agora assu-
me a diretoria de Relações 
com o Mercado, adiantou 
uma das prioridades. “Te-
mos plena condição de aju-
dar as companhias a inova-
rem”, disse. O novo diretor 
Anderson Mundim obser-
vou que a demanda pelos 
produtos life aumentou na 
pandemia. “Podemos agre-
gar mais com o nosso tra-
balho”, disse. Lidiane da 
Rocha, outra novata, reve-
lou que Kasahaya é sua ins-
piração profissional. “Sua 

e x p e r iê nc i a , 
representat i-
vidade e ca-
pacidade de ouvir o outro 
são inspiradoras”, disse.

O corretor de seguros 
e novo diretor Mauricio 
Leite manifestou orgulho 
de integrar a nova gestão 
e revelou o seu foco no en-
sino. “Temos uma escola 
de seguros dentro de nós”, 
disse. Asenate Souza falou 
da responsabilidade da 
nova diretoria. “O CVG-SP 
chegou aonde chegou com 
pessoas compromissadas, 
apaixonadas pelo que fa-
zem e, por isso, temos um 
grande compromisso pela 
frente”. 

Marcio Batistuti citou 
a disseminação do segu-
ro de pessoas. “Temos de 
levar a bandeira do segu-
ro para fora do mercado”. 
Marcio Braga cumprimen-
tou o novo presidente, re-
conhecendo o seu traba-
lho brilhante no mercado 
e colocando-se à disposi-
ção. Gustavo Toledo desta-
cou a estrutura empreen-
dedora do CVG-SP criada 
na última gestão. “Essa 
sinergia e interação faz a 

diferença”, disse. O diretor Edglei Faria 
Monteiro expressou o desejo de ampliar 
o foco na saúde, sua área de especiali-
zação. 

Alexandre Vicente da Silva, que pre-
sidirá a Comissão Fiscal, agradeceu o 
apoio na última gestão e cumprimen-
tou Kobayashi. Em seguida, Kasahaya 
aproveitou a ocasião para agradecer aos 
colaboradores do CVG-SP, em especial 
Lucia Gomes, que chamou de “a nossa 
guerreira”. Na sequência, ele transmitiu 
um vídeo com a retrospectiva do ano no  
CVG-SP, destacando alguns números, 
como as 50 empresas associadas, os 10 
eventos realizados em 2020, a maioria 
virtual, com a participação interativa 
de quase 4 mil pessoas, além dos 10 
cursos online, com 300 alunos.

“Apesar do isolamento social, foi um 
ano intenso e de muito aprendizado”, 
disse Kasahaya, que, logo depois, infor-
mou sobre a decisão do CVG-SP de não 
festejar 2020. “Não faz sentido diante 
de quase 180 mil mortes por covid-19. 
O momento é de ref lexão, de olharmos 
para dentro. Se houver algo a comemo-
rar, que seja a saúde”, disse. Por fim, 
ele fez um apelo à diretoria para que se 
dedique ao engajamento de jovens pro-
fissionais. “Precisamos de jovens para 
continuar a história do CVG-SP por 
mais 40 anos”. 

MARCOS KOBAYASHI FOI ELEITO PRESIDENTE PARA 
A GESTÃO 2021/2022

SILAS KASAHAYA ENCERRA A SUA GESTÃO E ASSUME 
A PRESIDÊNCIA DO CONSELHO CONSULTIVO
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R E T R O S P E C T I VA

CVG-SP a caminho  
da modernização

Nos quatro anos de mandato, diretoria liderada por Silas 
Kasahaya trabalhou para preparar a entidade para os 

novos tempos e inovar.

iente da grande responsa-
bilidade que teria, Silas Ka-
sahaya relata que titubeou, 
pouco mais de quatro anos 
atrás, ao receber o convite 
de dois grandes mestres do 

setor, o saudoso Osmar Bertacini e Paulo 
Meinberg, para presidir o CVG-SP. 

Ele, que iniciou muito jovem como alu-
no dos cursos técnicos, anos depois foi 
diretor e sempre admirou o trabalho do 
CVG-SP em prol do mercado de seguro de 
pessoas, aceitou o convite dos dois ex-pre-
sidentes. Porém, estabeleceu a meta de 
modernizar a entidade. Na sua visão, era 
preciso fazer o CVG-SP avançar no digital 
para se preparar para os novos tempos e 
também inovar.

Eleito, Kasahaya iniciou seu mandato 
em janeiro de 2017 e, passados quatro anos, 
entregará o bastão no dia 31 de dezembro 
de 2020 ao seu sucessor, o atual vice-presi-
dente Marcos Kobayashi. O CVG-SP que a 
nova direção receberá em 2021 avançou al-
guns passos no caminho da modernidade. 

Entre 2017 e 2020, nas gestões de Ka-
sahaya, o CVG-SP intensificou a presença 
nas redes sociais, criou um canal exclu-
sivo de vídeos, promoveu eventos inter-
nacionais de vulto, firmou parcerias edu-
cacionais importantes e lançou cursos de 
ensino à distância e cursos online, dentre 
outras realizações.

Fatos que marcaram a gestão

Em 2017, primeiro ano da gestão Ka-
sahaya, o CVG-SP conquistou doze no-
vas associadas, realizou importantes 
eventos, com a participação dos titulares 
da FenaPrevi, Susep e Sincor-SP, e au-
mentou sua presença nas redes sociais. 
Além de modernizar o site da entidade, 
a gestão criou a TV CVG, um canal exclu-
sivo com vídeos de eventos, entrevistas 
e depoimentos. “A proposta é colocar o  
CVG-SP dentro de um cenário de mudan-
ças. O mundo digital é uma realidade”, disse 
Kasahaya naquela ocasião.

Outra realização foi a parceria educa-
cional com a Escola de Negócios e Seguros 
(ENS), para proporcionar descontos aos co-
laboradores das associadas nos cursos de 
pós-graduação e MBA. “O mercado mudou, 
os clientes mudaram e precisamos investir 
mais na formação e desenvolvimento pro-
fissionais”, disse Kasahaya.

No ano seguinte, o CVG-SP firmou outra 
importante parceria na área educacional 

SILAS KASAHAYA

Gestão 2017/2018
PRESIDENTE: SILAS SEITI KASAHAYA. VICE-PRESIDENTES: FRANCISCO A. C. TOLEDO NETO E MARCELO 
DE FIGUEIREDO. DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: ALEXANDRE VICENTE DA SILVA. ADJUNTOS: 
CLÁUDIO DO NASCIMENTO, JOANA BARROS SALGUEIRO SANTOS E LUIZ EDUARDO BUSSMANN 
PRODOMO. DIRETOR RELAÇÕES COM O MERCADO: MARCOS KENJI KOBAYASHI. ADJUNTOS: EDGLEI 
FARIA MONTEIRO, GUSTAVO TOLEDO E MÁRCIO BRAGA. DIRETOR DE SEGUROS: TIAGO DE MORAES. 
ADJUNTOS: CÉSAR AUGUSTO CORDEIRO, VALMIR MONGIAT. COMISSÃO FISCAL - PRESIDENTE: MÁRCIO 
JOSÉ BATISTUTI. MEMBROS EFETIVOS: RODRIGO CEZARETO E SAMY HAZAN. SUPLENTES: FABIANO 

LIMA, FERNANDA PASQUARELLI E TELMA NAGANO.
(Esta gestão teve a colaboração de Sérgio Dias Pestana na Diretoria de Seguros)

Gestão 2017/2018
PRESIDENTE: SILAS SEITI KASAHAYA. VICE-PRESIDENTES: FRANCISCO A. C. TOLEDO NETO E MARCELO 
DE FIGUEIREDO. DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: ALEXANDRE VICENTE DA SILVA. ADJUNTOS: 
CLÁUDIO DO NASCIMENTO, JOANA BARROS SALGUEIRO SANTOS E LUIZ EDUARDO BUSSMANN 
PRODOMO. DIRETOR RELAÇÕES COM O MERCADO: MARCOS KENJI KOBAYASHI. ADJUNTOS: EDGLEI 
FARIA MONTEIRO, GUSTAVO TOLEDO E MÁRCIO BRAGA. DIRETOR DE SEGUROS: TIAGO DE MORAES. 
ADJUNTOS: CÉSAR AUGUSTO CORDEIRO, VALMIR MONGIAT. COMISSÃO FISCAL - PRESIDENTE: MÁRCIO 
JOSÉ BATISTUTI. MEMBROS EFETIVOS: RODRIGO CEZARETO E SAMY HAZAN. SUPLENTES: FABIANO 

LIMA, FERNANDA PASQUARELLI E TELMA NAGANO.
(Esta gestão teve a colaboração de Sérgio Dias Pestana na Diretoria de Seguros)

Patrocinador
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com a Fundação Escola de Comércio Álva-
res Penteado (FECAP), para a realização dos 
cursos presenciais no campus Liberdade. 
Na área eventos, além dos almoços com a 
participação de autoridades, como o presi-
dente da CNseg, o CVG-SP discutiu a subs-
crição de riscos, a visão dos gestores de pro-
dutos e apresentou com exclusividade uma 
pesquisa da RGA sobre seguro de vida em 
grupo.

Um dos destaques na área de eventos foi 
o inédito MDRT Day Brazil, realizado pela 
primeira vez no país, em parceria com o  
CVG-SP e com a presença de palestrantes in-
ternacionais, expoentes da Mesa do Milhão 
de Dólares. “É um privilégio estar à frente 
do CVG-SP, porque podemos servir ao nosso 
mercado com a produção de conhecimento 
e difusão da cultura do seguro de pessoas”, 
disse o presidente no final de 2018.

No encerramen-
to de 2018, durante 
o evento de con-
fraternização, o  
CVG-SP anunciou 
o lançamento da 
série “Histórias de 
Vida”, com depoi-
mentos marcantes 
de corretores de 
seguros sobre a im-
portância do seguro 
de vida em momen-
tos cruciais da vida 
de seus clientes. A 
série foi inaugurada 
com a participação 
de ícones do merca-
do: Hélio Opipari, 
Osmar Bertacini, 
Paulo Meinberg e Josusmar Sousa. 

Nova gestão

Eleito para o seu segundo mandato, 
Kasahaya concluiu o primeiro ano com a 
marca de nove eventos realizados, a pre-
sença de quase 700 pessoas e a abordagem 
de temas relevantes. Dentre os principais, 
destacam-se o desenvolvimento dos pro-
dutos de vida, a reforma da previdên-
cia, seguro do trabalhador, benefícios e 
impacto dos testes genéticos no seguro  
de vida.

O ano de 2019 também ficou marcado por 
um evento interna-
cional de bastante 
repercussão, o “CVG 
SP Limra Day - No-
vas Tendências do 
Seguro de Vida no 
Mundo”. Inédito, o 
evento teve a partici-
pação de palestran-
tes internacionais e 
nacionais, que dis-
cutiram as questões 
que farão parte do 
futuro do ramo.

Naquele ano, o 
CVG-SP realizou 11 
cursos presenciais 
nas dependências 
da Fecap, sua par-

ceira, dos quais seis com certificação téc-
nica. No final do segundo semestre, a no-
vidade foi o curso de capacitação online 
“Como vender seguros de vida”, realizado 
em parceria com a Treinaseg. “Trata-se 
de uma ação institucional pioneira do  
CVG-SP no mercado de seguro de pes-
soas”, disse Kasahaya na ocasião.

O quadro associativo do CVG-SP tam-
bém aumentou no período, com 13 novas 
associadas (2 seguradoras, 2 prestado-
ras de serviço e 9 corretoras de seguros), 
totalizando 56. “Esse aumento foi im-
portante para consolidar o quadro do  
CVG-SP”, disse o presidente.

PARCERIA COM A ENS FOI FIRMADA EM 
2017, PREVENDO DESCONTOS EM CURSOS

PARCERIA PERMITIU AO CVG-SP REALIZAR 
CURSOS NOS CAMPUS DA FECAP

MDRT DAY BRAZIL: EVENTO INÉDITO REALIZADO PELO CVG-SP

CVG-SP LIMRA DAY ANTECIPOU AS TENDÊNCIAS GLOBAIS PARA O SEGURO

Gestão 2019/2020

PRESIDENTE: SILAS SEITI KASAHAYA. VICE-PRESIDENTES: MARCOS KENJI KOBAYASHI E ALEXANDRE 
VICENTE DA SILVA. DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: CLÁUDIO DO NASCIMENTO. ADJUNTOS:ANA 
FLÁVIA RIBEIRO FERRAZ, CARLOS ROSENMANN, JOANA BARROS SALGUEIRO SANTOS E PAULO ROGÉRIO 
LIMA. DIRETOR RELAÇÕES COM O MERCADO: GUSTAVO TOLEDO. ADJUNTOS: CÉSAR AUGUSTO CORDEIRO, 
EDGLEI FARIA MONTEIRO, MÁRCIO BRAGA E PAULA MORON. DIRETOR DE SEGUROS: SÉRGIO DIAS 
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 (Esta gestão teve a colaboração de Asenate Souza e Maurício Leite na Diretoria de Seguros)
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CEZARETO. SUPLENTES: ALESSANDRA MONTEIRO, FABIANO LIMA, FERNANDA PASQUARELLI, GUILHERME  

HINRICHSEN  E TELMA NAGANO.
 (Esta gestão teve a colaboração de Asenate Souza e Maurício Leite na Diretoria de Seguros)
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2020, um ano diferente

O novo ano começou para o CVG-SP 
em ritmo acelerado. O primeiro evento de 
2020, em março, discutiu as oportunidades 

em planos de previdência, com o foco nos 
corretores de seguros, reunindo 103 pes-
soas no Teatro FECAP. No entanto, dias de-
pois a pandemia de covid-19 foi declarada 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
e o Brasil, bem como o restante do mundo, 
entrou em isolamento social.

Além da impossibilidade dos eventos 
presenciais, os cursos que estavam em 
andamento foram suspensos. A solução 
veio do digital, com a continuidade das 
turmas em aulas online. Desafio vencido e 
com mérito, já que a avaliação dos alunos 
foi bastante positiva. Com a aprovação do 
novo formato, dez cursos foram realizados 
ao longo do ano, com a participação de  
230 alunos.

Ainda na área de formação profissio-
nal, o CVG-SP avançou com o lançamento 
dos primeiros cursos de ensino à distância 

(EaD), oferecidos 
em parceria com a 
FECAP. Outra no-
vidade foi a migra-
ção dos cursos que 
compõe a grade do  
CVG-SP para o for-
mato webinar, com 
aulas ao vivo, nos 
mesmos dias e ho-
rários dos cursos 
presenciais e com 
conteúdo idêntico. 
Os cursos in com-
pany também fo-
ram aplicados no 
formato de webinar.

Apesar do desa-
fio, os eventos do 
CVG-SP não deixa-
ram de ser realiza-
dos. Os tradicionais almoços no Terraço 
Itália foram rebatizados de Terraço Virtual, 
reunindo a cada rodada três representan-
tes de seguradoras associadas para apre-
sentarem suas ações pelo desenvolvimento 
do seguro de pessoas. O ano terminou com 

seis eventos dessa série, realizados entre 
junho e novembro, 
com a participação 
de mais de 300 pes-
soas em média em 
cada um.

Além dos almo-
ços virtuais, dois 
eventos realizados 
em abril e maio, 
respectivamente, 
contaram com am-
pla audiência. O 
primeiro, discutiu 
a covid-19 e o se-
guro de vida, com 
a presença de mais 
de 700 internautas. 
O segundo, que 
trouxe a visão do 

LOJACORR INTEGROU O GRUPO DE NOVAS 
ASSOCIADAS EM 2019

TERRAÇO VIRTUAL REUNIU REPRESENTANTES DE SEGURADORAS

CURSOS ONLINE FORAM BEM AVALIADOS POR ALUNOS

EM 2020, ÚLTIMO EVENTO PRESENCIAL OCORREU EM MARÇO

distribuidor, foi assistido por quase 500 
pessoas. Em outubro, o CVG-SP encerrou 
o ciclo de grandes eventos do ano com o 
inédito encontro de entidades de seguros 
de pessoas, que reuniu sete CVGs de todo 
o país.

Durante o isolamento social, a gestão 
de Kasahaya decidiu contribuir com os co-
nhecimentos de seus associados para mo-
tivar outros profissionais. Para tanto, foi 
lançada a inédita série Pílulas de Vida, que 
traz dicas e orientações de especialistas 
sobre como captar novos negócios, em ví-
deos de curta duração. Atualmente, a série 
conta com cinco vídeos.

“A pandemia trouxe a necessidade ao 
CVG-SP, bem como a todo o mercado, de 
se reinventar. São tempos diferentes em 
que o contato presencial foi reduzido, mas 
a produtividade do mercado não foi afe-
tada, graças ao aceleramento do processo 
de transformação digital. Nesse período, 
o seguro de vida mostrou a importância 
da proteção financeira para muitas fa-
mílias que perderam seus entes. Para o  
CVG-SP, que permaneceu atuante e  
cumprindo sua missão, apesar dos de-
safios, foi um grande aprendizado”,  
disse Kasahaya.
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e Sonho Seguro.

Tendências

A pandemia ajudou a acelerar a transfor-
mação digital no seguro de pessoas, segun-
do a percepção da presidente do Clube de 
Seguros de Pessoas e Benefícios do Estado 
da Bahia (CSP-BA), Patrícia Jacobucci. Ela 
concluiu que o setor de seguros sempre foi 
digital e que deverá avançar nessa área. Para 
o presidente do Clube Vida em Grupo Espiri-
to Santo (CVG-ES), Antonio Santa Catarina, 
a venda digital “é um processo irreversível, 

rganizado pelo CVG-SP, o 
inédito encontro virtual 
que reuniu sete entidades 
estaduais especializadas 
em seguro de pessoas, no 
dia 15 de outubro, trouxe 

uma visão abrangente das transformações 
no ramo e ajudou a delinear o cenário 
para o futuro. Com foco nas principais 
tendências, os dirigentes do CSP-BA, CSP-
-MG, C V G-ES, C V G-RJ, C V G-RS, CVG-SP e 
ISB Brasil (PR) debateram desde a ascen-
são do seguro de pessoas até as mudanças 
provocadas pela tecnologia – na subscri-
ção de riscos, distribuição etc. –, apontan-

do caminhos para o 
desenvolvimento.

Sob a mediação da jornalista Kelly Lu-
biato, editora da revista Apólice, e com 
transmissão ao vivo pelo canal do CVG-SP 
na internet, o evento foi realizado em duas 
etapas. Na primeira, os dirigentes respon-
deram questões relacionadas ao presente 
e futuro do seguro de pessoas. Na segun-
da rodada, as perguntas vieram dos veícu-
los da mídia especializada em seguros que 
apoiaram o evento: Apólice, Cobertura, 
CQCS, Insurance Corp, JNS, JRS, Ronca-
rati, Seg News, Segurador Brasil, Seguro 
Nova Digital, Seguro Total, Seguros em Foco  

Encontro inédito de 
entidades de seguros 
de pessoas 
Dirigentes de 

sete entidades 

estaduais 

analisaram 

as principais 

mudanças no 

ramo e projetaram 

o cenário para o 

pós-pandemia.
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que deverá baratear o custo do seguro”.
A pandemia despertou o interesse do 

consumidor pelo seguro vida? “Nesse novo 
normal a prioridade é preservar vidas, dis-
se o presidente do Clube Vida em Grupo Rio 
de Janeiro (CVG-RJ), Octávio Perissé. Ele 
elogiou as seguradoras que decidiram inde-
nizar os sinistros provocados por covid-19 e 
também a agilidade das empresas na rápida 
adaptação ao home office.

Em relação ao futuro do ramo, a presi-
dente do Clube de Seguros de Vida e Benefí-
cios do Rio Grande do Sul (CVG-RS), Andréia 
Araújo, constatou que a pandemia trouxe 
um senso de urgência na contratação do se-
guro que o consumidor não tinha. “Talvez, 
este seja o maior legado, o de fazer o consu-
midor pensar no futuro e ser mais previden-
te”, disse. 

Se no passado, o processo de subscrição 
de riscos era binário – aceita ou não aceita 
riscos -, hoje, com a incorporação de novas 

tecnologias, os riscos até então excluídos 
passaram a ter mais chance de aceitação. 
Esta é a percepção do presidente do Clube 
Vida em Grupo São Paulo (CVG-SP), Silas 
Kasahaya. “Com base nos dados disponíveis, 
hoje, já é possível fazer uma avaliação preci-
sa do risco”, disse.

Na visão de João Paulo Mello, presidente 
Clube de Seguros de Pessoas de Minas Ge-
rais (CSP-MG), os corretores, principalmen-
te, devem focar suas vendas no segmento 
de pequenas e médias empresas. Para Joceli 
Pereira, presidente do Instituto Superior de 
Seguros e Benefícios Brasil (ISB Brasil), com 
sede em Curitiba (PR), é possível melhorar 
a formação dos profissionais. “As entidades 
que proporcionam essa formação precisam 
se voltar para a produção de conhecimento 
e o fomento de pesquisas”, disse. 

Imprensa especializada pergunta

Carlos Pacheco, da revista Insurance 
Corp, quis saber se a tecnologia será a me-
lhor estratégia no relacionamento entre 
corretores e clientes. Patrícia Jacobucci res-
pondeu que sim, mas ressalvou que a venda 
consultiva não acabará. “O cliente precisará 
cada vez mais de um consultor”, disse. Já 
Joceli Pereira respondeu a Júlio Pereira, da 
Seguros em Foco, se a tecnologia pode me-
lhorar a regulação de sinistros. “Agora, a in-
denização é a entrega do produto e a tecno-
logia veio para efetivar esse processo”, disse.

William Antony, da JRS Digital, per-
guntou sobre a tendência de crescimento 
do seguro de pessoas no pós-pandemia. 
João Paulo Mello alertou sobre a necessi-
dade de melhorar produtos e condições 
para aumentar a penetração. “Nisso, te-
mos de ser disruptivos, pensar diferen-
te”, disse. Ele cogitou, inclusive, produtos 
direcionados para outros públicos, como  
o microsseguro.

Na mesma linha, Antonio Santa Catari-
na respondeu ao jornalista Sergio Guerra, 
da revista Seguro Nova Digital, que para 
aumentar a penetração do seguro de vida é 
preciso focar no nicho de profissionais libe-
rais, informais e de baixa renda. Para tanto, 
a distribuição digitalizada, a seu ver, abrirá 
caminhos, facilitando a cobrança. “As insur-
techs estão aí para encontrar uma solução 
para isso”, disse.

“Seguros e benefícios estão em alta e isso 
não vai mudar. Daqui para frente é cresci-
mento total”. Esta foi a resposta de Octávio 
Perissé ao questionamento do jornalista 
Kleber Ferreira, do CQCS. Ele acrescentou 
que o desenvolvimento do seguro de pes-
soas tem sido fomentado pela demanda do 
consumidor, que também está mudando. 
Perissé comentou, ainda, a necessidade de 
desenvolver o microsseguro para atender, 
principalmente, as famílias das vítimas fa-
tais da pandemia. 

“Na pandemia, o mercado de seguros 
brasileiro está em linha com outros países?”. 
Esta foi a pergunta de João Carlos Labruna, 
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da revista Segurador Brasil, respondida por 
Andréia Araujo. Ela, que participou recen-
temente de evento da Limra/Loma, con-
firmou: “não estamos descolados do resto  
do mundo”. 

A última pergunta veio da jornalista 
Denise Bueno, do Blog Sonho Seguro, que 
questionou a impossibilidade de contrata-
ção de nova apólice do seguro de doenças 
graves para o consumidor que já teve sinis-
tro, mesmo diante do avanço da medicina. 
Silas Kasahaya reconheceu essa dificuldade, 
mas ressaltou que a subscrição personali-
zada traz a tendência de aceitação de casos 
mais comuns, como diabetes, infartos.

“É um privilégio participar de evento tão 
importante, em que reunimos, pela primei-
ra vez, os presidentes de sete entidades es-
pecializadas. Espero que seja o primeiro de 
muitos”, disse Kasahaya. “Estou terminando 
a gestão no CVG-SP e este evento fechou 
com chave de ouro”.
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Experiência ágil e 
acolhedora

Para Alexandre Vicente da Silva, mes-
mo durante o isolamento social, a Liber-
ty seguiu oferecendo uma experiência 
positiva para seus clientes e corretores. 
Isso foi possível, segundo ele, graças aos 
investimentos em automação e novo foco 
no segmento de vida. “Mesmo quando o 
seguro de automóvel era a maior cartei-
ra, a Liberty enxergou, por meio de pes-
quisas e estudos, o potencial do seguro 
de vida”, disse o diretor de Seguros de 
Pessoas da Liberty Seguros.

Segundo Alexandre Vicente, ao lon-
go dos anos, a seguradora melhorou seu 
atendimento, por meio da especialização 
de suas equipes, passou a oferecer produ-
tos mais competitivos e incorporou no-
vas ferramentas ao seu processo, como, 

O bom momento do 
seguro de vida

Almoço virtual, com 

a participação de 

três seguradoras, 

discutiu o aumento 

da demanda pelo 

seguro de vida e 

as ações de cada 

empresa para 

desenvolver o ramo.

 
CVG-SP reali-
zou a quinta edição do 
Terraço Virtual, nome 
que batiza a série de we-
binars com a participa-
ção de seguradoras asso-
ciadas, no dia 21 de 

outubro. Desta feita, o evento online con-
tou com as presenças de Alexandre Vicen-
te da Silva, diretor de Seguros de Pessoas 
da Liberty Seguros, Fernanda Pasquarelli, 
diretora de Vida e Previdência da Porto Se-
guro, e de Edglei Faria Monteiro, diretor 
Comercial da Sompo Seguros, sob a me-
diação do presidente do CVG-SP, Silas Ka-
sahaya.

Passados alguns meses desde o início do 
isolamento, a constatação dos três convida-
dos é que o mercado de seguro de pessoas 
atravessa um bom momento. As vendas 
estão em alta e as ferramentas digitais são 
amplamente usadas, facilitando a venda 
dos produtos pelos corretores e auxiliando 
os clientes no momento da compra.
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por exemplo, a telessubscrição. Recente-
mente, a Liberty investiu em campanhas 
de vendas focadas nos seguros de vida, 
como a “Com a Vida Ganha” e também 
estreou a plataforma digital “Meu Mo-
mento de Vida”, viabilizando o processo 
de contratação do seguro de vida. 

Propensão à compra

Fernanda Pasquarelli admite que se 
surpreendeu com a fácil adaptação do 
mercado ao trabalho remoto, principal-
mente, dos corretores de seguros, que 
até conseguiram ampliar seus contatos. 
“Não vimos as vendas caírem”, disse a 
diretora de Vida e Previdência da Porto 
Seguro. Ela citou uma pesquisa recente 
da Limra sobre o perfil do consumo de 
seguros no mercado americano no pós-
-pandemia, que revela aumento expres-
sivo da propensão à compra do seguro de 
vida. “As pessoas aprenderam que existe 
finitude”, disse. 

A mesma pesquisa apurou que os con-
sumidores buscam seguro pela internet, 
mas preferem concluir a venda com o 

ALEXANDRE VICENTE DA SILVA SILAS KASAHAYA

FERNANDA PASQUARELLI

EDGLEI FARIA MONTEIRO

corretor de seguros, e que optam pelo 
WhatsApp para comprar. Dentre as novi-
dades, Fernanda citou o Mega Day Vida, 
as campanhas de venda e a inclusão a 
partir de duas vidas no capital global no 
seguro de vida coletivo. “Estamos em um 
momento bom para o mercado e deve-
mos usar e abusar das ferramentas digi-
tais disponíveis”, disse.

Aumento da demanda

Edglei Faria Monteiro observou que a 
pandemia acelerou a transformação digi-
tal do mercado de seguros, mas as mu-
danças não devem parar por aí. “O home 
office deverá continuar, mas, talvez, 
mesclado com reuniões presenciais”, dis-
se. Como responsável pelas áreas de vida 
e saúde, ele constatou que houve aumen-
to da demanda pelo seguro de vida. Nes-
se sentido, informou que a Sompo tem 
oferecido suporte aos corretores. “Lança-
mos o nosso cotador, bem simples e ágil, 
que traz funções pré-formatados e faz a 
transmissão também”, disse.

Segundo Edglei, a Sompo também está 
utilizando a telessubscrição para ajudar 
o segurado a preencher a proposta de 
seguro. Outra novidade é a ampliação 
das coberturas e capitais segurados no 
produto individual. Em relação às cam-
panhas de venda, ele informou que uma 
nova foi lançada com um diferencial:  
a divisão por diretorias. “Isso permite 
aos corretores que participem na re-
gião em que estão cadastrados”, disse. 
Por fim, convidou os corretores a co-
nhecerem a nova ferramenta digital da  
seguradora, que ajuda a identificar po-
tenciais segurados.

Digital em alta

O mediador Silas Kasahaya direcio-
nou perguntas dos internautas para Ale-
xandre Vicente; uma sobre as ferramen-

tas de captação de clientes e outra sobre 
a experiência do cliente na telessubs-
crição. Ele respondeu que uma das es-
tratégias da Liberty foi utilizar influen-
ciadores digitais para divulgar os seus 
produtos e aumentar a conscientização 
dos consumidores. Disse, ainda, que 
para os corretores, a plataforma “Meu 
momento de vida” tem sido eficiente na 
geração de leads. Já em relação à teles-
subscrição, garantiu que a experiência 
do cliente é positiva. 

“Quais ferramentas a Porto Seguro 
oferece para ajudar o corretor?”. A per-
gunta foi respondida por Fernanda, que 
informou sobre o enxoval de materiais 
digitais disponíveis pelo WhatsApp, bem 
como a Promodigital, que possibilita ao 
corretor personalizar o seu material de 
divulgação. Ela citou, ainda, a Portoe-
duc, uma plataforma online que ensina 
os corretores a utilizarem ferramentas 
digitais e redes sociais para vender. “O 
corretor poderá aprender a fazer desde 
um anúncio no Instagram até uma divul-
gação no Facebook”, disse.

Edglei Monteiro foi questionado so-
bre o impacto da sinistralidade no se-
guro saúde durante da pandemia e 
se, de fato, existe demanda reprimida  
na carteira. Ele respondeu que no iní-
cio houve queda da sinistralidade por 
causa da suspensão do atendimento ele-
tivo, inclusive por orientação da ANS.  
Agora, no entanto, a procura aumentou. 
“Havia demanda reprimida. Percebemos 
que as pessoas voltaram a usar mais o se-
guro”, disse. 

No encerramento do evento, Ka-
sahaya informou que a diretoria do  
CVG-SP está muito satisfeita com a gran-
de procura pelos três cursos que migra-
ram para o formato webinar, com aulas 
ao vivo – riscos pessoais, previdência e 
sinistros. “Tivemos recorde de inscri-
ções. Isso demonstra que o mercado, so-
bretudo os corretores, estão em busca de 
formação”, disse.
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D E S TA Q U E

N
a 6ª Rodada do Almoço com Especialistas da série de webinars Terraço Virtual, promovida pelo 
CVG-SP no dia 25 de novembro, com transmissão ao vivo, os representantes da Alfa Seguros, 
Mitsui Sumitomo Seguros e Zurich relataram as ações das respectivas empresas para o desenvol-
vimento do seguro de pessoas. Sob a mediação do presidente do CVG-SP, Silas Kasahaya, os con-
vidados comentaram o acelerado processo de transformação digital nas empresas, a mudança 

nos processos, a inovação em produtos para beneficiar corretores e clientes e os bons resultados alcançados.

Inovação, além da tecnologia

O isolamento social trouxe desafios para a Alfa Seguros que foram além do trabalho em home office. Joa-
na Barros, gerente Geral de Produto, relata que a empresa precisou se reinventar na forma de se comunicar 
com funcionários e corretores, além de inovar. “Inovação não é apenas tecnologia, mas também mudança 
nos processos para atender a novas demandas”, disse.

Uma das mudanças ocorreu nos produtos com foco em convenções coletivas, especialidade da Alfa, que 
passaram a atender a demanda de forma digital, resultando na simplificação da contratação. Ela conta que 
a seguradora também estreitou o relacionamento com os corretores de seguros, ofertando treinamento, 
aconselhamento, campanhas, lives etc.

Seguro de pessoas em fase 
de mudanças

Seguradoras Alfa, Mitsui Sumitomo e Zurich analisam 
bons resultados a partir dos investimentos em tecnologia, 

inovação e processos.
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JOANA BARROS

TIAGO MORAES SILAS KASAHAYA

FABIANO LIMA

“Os corretores foram muito importantes 
nesse período para conscientizar os clientes 
sobre a importância do seguro de vida em 
um momento de crescimento de mortes, 
evitando o cancelamento de apólices”, dis-
se. Outra iniciativa foi o atendimento espe-
cial aos sinistros, com a troca do aviso físico 
pelo digital. “Nos preocupamos em melho-
rar o processo para torná-lo mais tranquilo 
para os corretores e clientes”, disse.

Joana Barros informou que a Alfa tem 
planos de crescer forte em 2021 no seguro 
de vida e em ramos elementares. “Vamos 
mudar um pouco o nosso foco e lançar pro-
dutos inovadores, voltados às necessidades 
dos clientes”, disse. 

Bons resultados

Desde o início do período de isolamento 
social, o uso da tecnologia fez a diferença 
para a Mitsui Sumitomo Seguros. Tiago 
Moraes, gerente de Produtos, Subscrição 
e Operações de Vida, destaca inovações 
como a assinatura digital para contratos, 
o recebimento de documentos eletrônicos 
e a carteirinha de assistência 24 horas di-
gital. A seguradora criou um canal direto 
entre corretores e subscritores e passou a 
compartilhar o acesso às suas ferramentas 
digitais. 

Segundo Tiago Moraes, houve mudan-
ças na jornada do corretor na empresa, 
como, por exemplo, a inclusão de afastados 
nos cálculos de PME e, ainda, a rotina auto-
mática no processo de faturamento. Além 
do aviso de sinistro web, que já existia, a 
seguradora adotou a cobrança por e-mail 
com link de acesso e flexibilizou o paga-
mento de faturas. 

Ele destacou que a Mitsui Sumitomo já 
indenizou R$ 1,5 milhão de sinistros por 
covid-19. Tiago Moraes disse que, neste 
ano, a seguradora tem colhido bons resul-
tados, registrando crescimento de 27% em 
prêmios emitidos, até outubro, e de 30% 
em prêmios ganhos. “Durante a pandemia 
conseguimos aumentar a nossa carteira em 

68 mil vidas”, disse. Os próximos passos, 
segundo ele, são simplificar o processo de 
renovação e incluir 100% das apólices no 
portal do corretor. 

Horizonte próspero

A primeira preocupação da Zurich du-
rante a pandemia foi o bem-estar de seus 
funcionários em home office. Fabiano 
Lima, diretor Executivo de Vida, Previ-
dência e Capitalização, elenca uma série 
de benefícios oferecidos, desde a oferta 
de telemedicina, atendimento psicológico 
e sessões de meditação até ajuda de custo 
para a compra de equipamentos de escritó-
rio. “Não tivemos queda de produtividade e 
nem atrasos”, disse. 

Para clientes e corretores de seguros, 
Fabiano Lima conta que as medidas foram 
para auxiliar, como é o caso da ampliação 
do prazo de pagamento dos seguros e redu-
ção do prazo de pagamento de sinistros. Já 
no segmento PME, além da ampliação de li-
mites, houve a inclusão de subestipulantes, 
novas coberturas e melhorias no sistema 
de cotação, que passou a ser 100% online 

até a etapa de regulação. Na área social, a 
Zurich doou R$ 5 milhões ao Hospital das 
Clínicas para a aquisição de novos leitos.

Fabiano Lima reconhece que o trágico 
momento atual evidencia o papel de pro-
teção do seguro. “Essa é a razão da nos-
sa existência e nos ajuda a ter relevância 
nesse mercado. Apesar da competividade, 
é importante que a nossa indústria tenha 
esse propósito fortalecido”, disse. Ele mani-
festou a certeza de que ao final da crise ha-
verá oportunidades para o seguro. “Quando 
atravessarmos tudo isso, o horizonte será 
mais próspero”, disse.

Crescimento do seguro de vida

Respondendo às perguntas do público, 
encaminhadas pelo mediador Silas Ka-
sahaya, os convidados concordaram que 
a pandemia trouxe uma nova percepção 
sobre a importância do seguro de vida. “A 
demanda aumentou e não podemos deixar 
isso acabar”, disse Joana Barros. “As pes-
soas estão mais preocupadas com proteção 
financeira, abrindo oportunidades para a 
previdência”, acrescentou Tiago Moraes.

Fabiano Lima observou que a pandemia 
também despertou o interesse do segmento 
empresarial. “Mesmo com orçamento aper-
tado, vemos PMEs procurando a proteção 
do seguro, o que demonstra a conscienti-
zação”, disse. Segundo Kasahaya, pesquisas 
indicam que o comportamento de consu-
mo mudou bastante.

Os convidados também foram questio-
nados em relação a um possível atraso tec-
nológico do mercado de seguros brasileiro. 
“Não vejo o nosso mercado devedor de ou-
tros. A transformação digital começou lá 
atrás, evoluiu e não tem mais volta”, disse 
Fabiano Lima. “Digitalizamos coisas que 
achávamos que não conseguiríamos e num 
prazo curto. A lição que fica é que temos de 
inovar”, disse Joana Barros. Para Kasahaya, 
a rapidez é resultado de investimentos an-
teriores em tecnologia. “Foi um grande 
aprendizado”.
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C U R S O S

Capacitação Técnica em Regulação e 
Liquidação de Sinistro de Pessoas

Período: 16/02 a 06/04
Dias:  terças e quintas-feiras. 
Fevereiro: 16, 18, 23 e 25. 

Março: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 e 30.
Abril: 1 e 6 (aula + prova online)

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

Instrutor:  Hermes Martins Marques - Pós-Graduação em Administração 
de Negócios (Mackenzie) e Graduação em Administração de Empresas 
(Faculdades Integradas de Guarulhos), há mais de 25 anos no Mercado 
de Seguros, na área de Sinistro de Pessoas, membro do Fórum de 
Seguros de Pessoas e Benefícios – Sindseg-SP.

Objetivo 

Curso destinado aos profissionais no segmento de seguros, com 
foco principal na área de sinistros de riscos pessoais, através de 

conhecimento da estrutura dos Órgãos Reguladores e Fiscalizadores, 
ampliação e desenvolvimento da capacidade de análise, regulação e 
liquidação de processo de sinistro, respeitando normas e legislação 
vigentes.

Perfil do Aluno 

Profissionais de Seguradoras, Corretoras, Prestadores de Serviços 
e assemelhados que atuem, ou pretendam atuar, no segmento 
de seguros, em especial na área de sinistros de riscos pessoais, 
que tenham o interesse no conhecimento, desenvolvimento, 
interpretação e aplicação de normas e legislação vigentes, para 
aprimorar a capacitação no processo de regulação e liquidação  
de sinistros.

Programa

Estrutura dos Órgãos Reguladores e Fiscalizadores; Interpretação 
da Legislação e Normas vigentes; Termos Técnicos; Cláusula 
Beneficiária; Pulverização de Riscos; Documentação necessária; 
Aviso do Sinistro e Regulação do Processo; Análise das 
Coberturas; Liquidação do Processo e Provisão de Sinistro a 
Liquidar; Prevenção ao crime de lavagem de dinheiro; Estudo  
de Casos.

Capacitação Técnica em Riscos Pessoais
(Conteúdo do curso de Técnica de VG/AP, básico e avançado)

Período: 16/02 a 06/04
Dias:  terças e quintas-feiras. 
Fevereiro: 16, 18, 23 e 25. 

Março: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 e 30. 
Abril: 1 e 6 (aula + prova online)

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

Instrutor: Marcelo de Figueiredo - Graduado em Ciências Atuarias (PUC/
SP), pós-graduado em Gestão de Seguros e Previdência (Anhanguera) 
e Especialização em Precificação (FECAP). Com mais de 30 anos de 
experiência profissional no mercado de seguros, na área de pessoas (Vida, 
Acidentes Pessoas, Previdência Privada e Capitalização) e seguro de Danos 
em Geral; adquirida em funções como Técnico Especialista, Coordenador, 
Gerente Técnico, Atuário Responsável, Superintendente Atuarial e Gestor 
de Riscos (Circular Susep 517/2015), em empresas como Porto Seguro 
Vida e Previdência, Mitsui Sumitomo, Liberty Seguros, IRB-Brasil RE, Willis 
Towers Watson (ex-EMB), Grupo Zurich e Grupo Sabemi. Atuário, Gestor 
de Riscos e DPO.  Hoje Sócio-Diretor da Figueiredo Consultoria.

Objetivo 

Curso de credenciamento específico para o profissional da área de 
riscos pessoais para exercer suas atividades através da aquisição dos 
conhecimentos sobre o ramo, estrutura dos Órgãos Fiscalizadores, 
Legislação correlata e demais aspectos técnicos e operacionais 
relacionados, desenvolvendo assim as habilidades necessárias para 
execução dos processos de faturamento, obtenção da taxação 
técnica e comercial dos riscos, bem como utilização dos instrumentos 
de negociação.

Perfil do Aluno  

Destina-se aos profissionais empregados em Seguradoras, Corretoras 
e assemelhados que atuam na área técnica e/ou faturamento de Vida 
em Grupo e/ou Acidentes Pessoais.

Programa  

O Sistema Nacional de Seguros; Estrutura Geral; Bases do Seguro 
de Pessoas; Tábuas Biométricas; Subscrição, Taxação, Tarifação e 
Precificação; Limite de Capital Segurado; Proposta de Contratação; 
Recálculo Atuarial; Tarifação Especial; Excedente Técnico; Cálculo 
e Recálculo Atuarial, Sinistralidade, Análise das Frequências e 
Severidade; Teoria de Credibilidade Parcial e Total.

CVG-SP abre inscrições para cursos webinar

O CVG-SP, em parceria com a FECAP, abriu inscrições 
para três cursos webinar de capacitação técnica nas áreas 
de regulação de sinistros, riscos pessoais e previdência pri-
vada. Com o mesmo conteúdo e carga horária dos cursos 

presenciais, os cursos webinar terão aulas ao vivo, no perío-
do noturno, entre os meses de fevereiro e abril. Os cursos 
online têm a vantagem de os alunos de poderem acessar as 
aulas gravadas.

Três cursos na área de riscos pessoais serão aplicados entre fevereiro e abril de forma online, com aulas ao vivo.
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Capacitação Técnica em Previdência Privada

Período: 15/02 a 05/04
Dias: segundas e quartas-feiras. 

Fevereiro: 15, 17, 22 e 24. 
Março: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31. 

Abril: 5 (aula + prova online)
Horário: 19h às 21h

Carga horária:  30 horas

Instrutor: Eraldo Oliveira Santos - Advogado e professor com experiência 
de 20 anos na área de seguros, previdência e capitalização. Foi gerente 
jurídico de seguradora, diretor de seguridade de fundo de pensão 
multipatrocinado, professor de seguros e previdência complementar 
da Fundação Escola do Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMP/
RS), da Funenseg e do Senac. Foi editor do conteúdo de previdência 
complementar de curso preparatório para certificação CFP™; autor de 
apostilas para a FGV Direito Rio; do livro Guia Tributário da Previdência 

Complementar (Clube dos Autores) e do livro de Previdência Privada 
(Senac); e de artigos sobre seguros e previdência complementar.

Objetivo 

Curso específico para o profissional da área de previdência 
complementar para exercer suas atividades através da aquisição dos 
conhecimentos sobre o ramo, estrutura dos Órgãos Fiscalizadores, 
Legislação pertinente, Conceituação básica Atuarial e sua aplicabilidade 
para avaliação de custos dos planos de Seguradoras e Entidades de 
Previdência por profissionais não atuários.

Perfil do Aluno

Destina-se aos profissionais empregados em Seguradoras, Corretoras, 
Entidades de Previdência Complementar e assemelhados.

Programa

Os Aspectos Iniciais; Previdência Social; Previdência Complementar; 
Regimes Financeiros; Estrutura dos Planos; Tábuas Atuariais; Provisões 
Técnicas; Investimentos; Definições e Terminologias.

I N V E S T I M E N TO

O investimento inclui acesso às aulas via plataforma on-line, o material didático em PDF 
(apostila), visualização das aulas gravadas (durante o curso) e Certificado de Conclusão 
Digital, aos alunos que obtiverem nota final igual ou maior do que 7,0 e apresentarem o 
mínimo de 80 % de presença.

Funcionário/Colaborador de Empresas Associadas ao CVG-SP R$ 250,00
Profissionais do Mercado de Seguros desempregados R$ 250,00 *
Corretores ou Funcionário de Corretoras Não Associadas ao CVG-SP R$ 300,00 **
Convidados (que não se enquadrem nas opções acima) R$ 400,00

* Comprovação através de cópia da baixa na carteira profissional
** Comprovação através número Susep ou utilização de e-mail de domínio da corretora

Obs: O CVG-SP não emite nota fiscal em virtude de ser entidade sem fins lucrativos e, também não 
tem nenhuma retenção de impostos.  Emitimos recibo e declaração de isenção de impostos.

Cursos Webinar
Plataforma on-line

- Plataforma Zoom / Meet  
(a ser definido apenas 1 plataforma 
para cada turma);

- Geração de link de cada dia de aula;

- Anfitrião - auxílio ao instrutor/alunos;

- Compartilhamento de conteúdo 
complementar;

- Gravação e edição das aulas: Todas 
as aulas serão gravadas.

- Hospedagem das aulas: Todas as 
aulas gravadas ficarão hospedadas 
em nossa plataforma, podendo o aluno 
revisitá-las a qualquer tempo (24 horas 
por dia) durante todo o período do 
curso; através de login e senha.

- As aulas serão interativas e os alunos 
poderão interagir o tempo todo com o 
instrutor;

- O aluno poderá acessar (de qualquer 
local em que esteja) o link fornecido, 
podendo utilizar qualquer aparelho, 
seja computador, notebook, celular ou 
tablete, bastando para isto apenas ter 
acesso a um bom sinal de internet.

INSCRIÇÕES

Prazo: até o dia 1º de fevereiro ou o término das vagas
Através da loja on-line: eventos.cvg.org.br

O pagamento pode ser efetuado através do PagSeguro
(boleto, cartão de crédito em 2 x sem juros e TED)

Mais informações através do WhatsApp: (11) 9.6308.0220.  
E-mail: cvg@cvg.org.br / cvgoficial@uol.com.br

Informações 
adicionais

mailto:cvg%40cvg.org.br?subject=Ol%C3%A1
mailto:cvgoficial%40uol.com.br?subject=Ol%C3%A1


22 R E V I S TA  C V G

E M  F O C O

No lugar da tradicional 

festa, uma reunião 

online foi realizada, mas 

com o mesmo clima de 

descontração e amizade 

de sempre.

tivou alguns a relatarem casos pitorescos  
do mercado de seguros e das suas pró-
prias carreiras. 

O fotógrafo Antranik Asarian, por 
exemplo, que participou juntamente com 
o filho Douglas, contou como iniciou na 
área de seguros na década de 70, a partir 
de um convite de José Francisco de Mi-
randa Fontana. Desde então, ele já fez 
a cobertura fotográfica de milhares de 
eventos da área de seguros, tantos que se-
quer se arrisca a contabilizar.

A reunião entre amigos também teve 
espaço para recordar pessoas queridas, 
como o saudoso Osmar Bertacini, ex-pre-
sidente do CVG-SP. Ele foi lembrado, es-
pecialmente, por sua quase onipresença 
em todas as festas de fim de ano do mer-
cado. Para se ter uma ideia, no final de 
2018 ele marcou presença em cerca de 24 
eventos festivos. 

O presidente do CVG-SP, Silas Ka-
sahaya, e o presidente eleito Marcos Ko-
bayashi contaram episódios pitorescos do 
início de carreira. Um deles, que marcou 
pelas dificuldades enfrentadas, ocorreu 
muitos anos atrás no Espírito Santo, onde 

Happy hour virtual marca 
fim de ano

ambos deveriam apresentar ao cliente 
um produto de seguros. 

Kobayashi se divertiu ao lembrar que 
carregou inúmeras pastas com o material 
impresso do produto e mais um pesado 
retroprojetor. Mas, o que ele e Kasahaya 
não esperavam é que a lâmpada do retro-
projetor queimasse na hora da apresenta-
ção. Apesar do sufoco, hoje, a recordação 
desse caso rende muitas risadas.

O corretor de seguros e diretor eleito 
do CVG-SP Maurício Leite comentou a 
evolução do mercado de seguros, lem-
brando que no início de sua trajetória 
a formação profissional era na prática. 
“Nossa formação foi na raça, pois, não 
havia escolas de seguros”, disse. 

Analisando sua jornada no mercado, 
Kobayashi manifestou gratidão pelas 
oportunidades. “É um privilégio chegar 
aonde cheguei”. Kasahaya encerrou o 
evento lembrando das mais de 180 mil 
vítimas fatais da covid-19. “Nossos senti-
mentos às famílias que perderam algum 
ente querido”. No encerramento, ele con-
vidou para um brinde, desejando a todos 
paz e saúde e, à nova diretoria, sucesso.

 
encerramento das ativida-
des do CVG-SP em 2020 foi 
marcado por uma happy 
hour virtual, realizada no 
dia 15 de dezembro, com a 
participação de diretores 

e colaboradores. Neste ano, por causa da 
pandemia, a tradicional festa de confra-
ternização, um dos eventos mais aguarda-
dos do mercado, deu lugar a uma come-
moração singela pela tela do computador, 

mas com o mesmo clima de 
amizade e união.

Para garantir o 
brinde, todos os 
convidados rece-

beram no mes-
mo dia em seus 

respectivos en-
dereços uma 
garrafa de vi-
nho envolta 
em um guarda-

napo estampado 
com logotipos do  
CVG-SP. A descon-
tração do evento mo-
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A N I V E R S A R I A N T E S

JANEIRO
01  CARLOS DOS SANTOS 
 (ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA) 
01  JOSE DO CARMO BALBINO DA SILVA 
 (FUNDADOR)
01  GILSON CAPUZO LEITÃO 
 (SÓCIO-PARCEIRO)
02  LIDIANE DA ROCHA ABREU 
 (SULAMÉRICA SEGUROS)
03  HÉLIO CAVALCANTI DE BRITO 
 (SÓCIO-PARCEIRO)
05  DAVID GIRARDI 
 (FUNDADOR)
08  SERGIO DOS SANTOS 
 (FUNDADOR)
10  NELSON ANTONIO LENHAM 
 (CONSELHEIRO CVG-SP)
15  ROBERT HUFNAGEL 
 (ALPER SEGUROS)
15  MARLENE CAMPOS DA CUNHA 
 (SÓCIO-PARCEIRO)
16  CRISTINA S MATOS VIEIRA 
 (PORTO SEGURO)
16  VALMIR MARQUES RODRIGUES 
 (TOKIO MARINE SEGURADORA)
17  EDSON DIAS MARIN 
 (FUNDADOR)
18  HELDER MOLINA 
 (MAG SEGUROS)
18  CARLOS HENRIQUE PEREIRA 
 (SÓCIO-PARCEIRO)
19  ALEXANDRE LEAL RODRIGUES 
 (HDI SEGUROS)
20  EDSON URENHA TOSCANO 
 (TOKIO MARINE SEGURADORA)
22  HELIO OPIPARI JUNIOR 
 (OPIPARI CONSULTORIA)
23  JOSE CARLOS GALLETI 
 (FUNDADOR)
24  ALÉCIO MARTINS DOS SANTOS 
 (SCIATH)
25  JOSE MANUEL BULCÃO PEREIRA 
 (FUNDADOR)
26  EMERSON DA SILVA CARVALHAES 
 (BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA)
27  MARCO ANTONIO SANTOS GUERREIRO 
 (FUNDADOR)
29  PEDRO JORGE DE A. ALBUQUERQUE 
 (CONSELHEIRO CVG-SP)
29  BIANCA B. BENEDAN DE OLIVEIRA 
 (METLIFE)
29  ANTONIO AUGUSTO SOARES 
 (SÓCIO-PARCEIRO)
29  ARGEMIRO GALHATO 
 (SÓCIO-PARCEIRO)
30  ANTENOR BORGES DE OLIVEIRA 
 (FUNDADOR)
30  ADRIANO ARRUDA DE OLIVEIRA 
 (PORTO SEGURO)

FEVEREIRO
02  ANTONIO CARLOS PEREIRA 
 (SÓCIO-PARCEIRO)
04  EDGLEI FARIA MONTEIRO 
 (SOMPO SEGUROS)
10  HIDEKI OKAMOTO 
 (FUNDADOR)
13  CÁSSIO GIOMETTI 
 (SCIATH INSURANCE)
16  ELIAS JOSE CATTACH 
 (FUNDADOR E CONSELHEIRO CVG-SP)
18  PAULINA DE ALMEIDA GARUTTI 
 (SÓCIO-PARCEIRO)
19  MIGUEL MOZART C. PIMENTEL 
 (FUNDADOR)
20  FABIANO LIMA 
 (ZURICH)
21  LUCIANO VINICIUS FRACARO 
 (SUDAMERICA SEGUROS)
21  UBIRATAN FARIA PEREIRA 
 (FUNDADOR)
21  VIVIANE DE SOUZA BARBOSA 
 (TGL CONSULTORIA)
22  MARCIO BRAGA 
 (PRUDENTIAL DO BRASIL)
24  REGINALDO HERREIRA FERRAZ 
 (BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA)
24  SERGIO DE BARROS MINUCCI 
 (FUNDADOR)
27  MARCO ANTONIO ESPINOSA 
 (TOKIO MARINE)

MARÇO
01  ANDRÉ LUIZ LAUZANA DOS SANTOS 
 (SULAMÉRICA)
01  CARLOS ROSENMANN 
 (SÓCIO-PARCEIRO)
01 JOEL PEDRO DE SOUSA 
 (INSTRUTOR CVG-SP)
02  JOÃO CARLOS MENDES 
 (CONSELHEIRO CVG-SP)
03  ANDREA TRANJAN SOUZEDO 
 (IRB-BRASIL RESSEGUROS)
05 LUIZ EDUARDO BUSSMANN PRODOMO 
 (SÓCIO-PARCEIRO)
06 MARCIO JOSE BATISTUTI 
 (MAG SEGUROS)
06  PAULO DE TARSO MEINBERG 
 (FUNDADOR E CONSELHEIRO)
07  JOÃO BATISTA DE MARCO E SILVA 
 (FUNDADOR)
12  EDSON LUIZ FRANCO 
 (ZURICH)
14  GUSTAVO DORIA 
 (CQCS)
14  EMERSON FREITAS SOARES 
 (SEGASP-UNIVALORES)
16  GERHARD DUTZMANN 
 (FUNDADOR)
17  ANETI TEREZINHA CAETANO 
 (MAPFRE SEGUROS)
17 ELCIO FIUZA LOBO 
 (HDI SEGUROS)
17  REGINA DE BRITO RODRIGUES 
 (MAPFRE SEGUROS)
19  ARMANDO ALCOFORADO 
 (SÓCIO-PARCEIRO)
20  ARIOSWALDO RUYS LIMA 
 (MAG SEGUROS)
20  JOSÉ MARIA ALVES DE ALMEIDA 
 (SÓCIO-PARCEIRO)
20  MARCELO ANTONIO FARES 
 (ICATU SEGUROS)
21  MBM SEGURADORA 
 (FUNDAÇÃO - 21/03/1974)
22  NANCY RODRIGUES 
 (TOKIO MARINE SEGURADORA) 
25  NORBERTO FERREIRA ARANHA NETO 
 (FUNDADOR)
26  MARISTELA MONTEIRO CARDOSO 
 (BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA) 
31  ANTONIO PAULO NORONHA 
 (FUNDADOR)
31  RICARDO DE OLIVEIRA TARANTELLO 
 (SEGASP UNIVALORES)
31 SERGIO DIAS PESTANA 
 (SÓCIO-PARCEIRO)

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!
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Em 2020 foi necessário muita resiliência, ousadia e fé!!!Em 2020 foi necessário muita resiliência, ousadia e fé!!!

Ressignificar foi a palavra de ordem!Ressignificar foi a palavra de ordem!

Que nessa virada, possamos nutrir a esperança em dias melhores, Que nessa virada, possamos nutrir a esperança em dias melhores, 
com muita saúde e, com muita saúde e, 

que os novos desafios venham acompanhados de muitas que os novos desafios venham acompanhados de muitas 
oportunidades!!!oportunidades!!!

O nosso muito obrigado!O nosso muito obrigado!


