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O jovem Minas Mardirossian, com 19 
anos, viu, em 1957, surgir a primeira 
oportunidade de trabalhar no ramo de 

seguros: era uma vaga na SulAmérica, na área 
de produção de seguro de vida em grupo.

Começou na verdade como subinspetor de 
produção. Gostou do setor e do trabalho que rea-
lizava, o que o motivou a estudar no Instituto de 
Resseguros do Brasil (IRB), onde se formou sobre 
as modalidades de seguros em geral e, mais es-
pecificamente, o seguro de vida e acidentes pes-
soais. Fez diversos outros cursos de seguros, in-
clusive na Europa, e participou da Comissão Vida 
na Federação Nacional de Empresas de Seguros 
Privados e Capitalização (FNESPC) e foi membro 
da Comissão Permanente Vida do IRB.

Por volta de 1960, conta Minas, havia uma 
forte competição no segmento de seguro de vida 
em grupo, provocada principalmente por novas 

companhias que chegavam ao país e por outras 
que obtinham suas patentes para operarem no 
ramo vida. Seguros vigentes em associações, 
clubes ou sindicatos eram negociados e trans-
feridos de uma seguradora para outra. “Em 
verdade, você enchia a caixa de seguros com no-
vos negócios e perdia, por outro lado, com uma 
competição antiética”, relembra Minas. Além 
disso, as adesões individuais ao seguro contrata-
do pelo estipulante eram feitas por meio de an-
gariadores, que agenciavam os funcionários ou 
associados, oferecendo o plano e cadastrando os 
dados pessoais, bem como os seus beneficiários. 
Tal prática trazia o risco de a seguradora pagar 
uma angariação proveniente de uma “ficha fria” 
(proposta fraudada), que trazia proponentes 
fictícios ou um cartão-proposta com valor do 
seguro maior do que o angariador oferecera ao 
empregado. Com o desconto em folha de paga-
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mento, a fraude era detectada, causando situações 
conflitantes entre as partes.

O mercado, naquele período, vivia momentos 
conturbados. A inflação era elevada. A participação 
dos prêmios de seguros não chegava a 1% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB). A cobrança dos prêmios de 
seguros era comprometida por não existir a cobrança 
bancária. Os seguros de pessoas – vida e acidentes 
pessoais – representavam uma pequena parcela do 
mercado de seguros. As normas eram definidas pelo 
Departamento Nacional de Seguros Privados e Ca-
pitalização (DNSPC) e pelo IRB, em bases técnicas, 
sem visão comercial ou pública. Nas ruas, aconte-
ciam os primeiros momentos do governo militar.

Diante dos problemas da época, Minas Mardi-
rossian foi à procura de um amigo, Carlos Sam-
paio Salgado, da Companhia Internacional de 
Seguros, propondo um encontro entre todos os 
responsáveis pela comercialização do seguro de 
vida em grupo das seguradoras. Buscava, assim, 
achar os caminhos que levassem a um entendi-
mento entre os gestores para um programa de 
desenvolvimento do setor, estabelecendo uma 
prática sadia e a troca de informações entre as 
empresas sobre a atuação de produtores de fichas 
frias ou adulteradas, eliminando os males das 
fraudes nas angariações.

Continua na próxima página
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Aceita a idéia, a tarefa de reunir os responsáveis co-
merciais do seguro de vida em grupo, de 22 segurado-
ras, foi repartida entre os dois amigos. E, para surpresa, 
todos os convidados compareceram ao primeiro evento, 
início de uma série infindável, até os dias atuais. Neste 
encontro, um almoço na Rua da Quitanda, no centro do 
Rio de Janeiro, foi decidida a criação do Clube Vida em 
Grupo do Rio de Janeiro, o primeiro no gênero no país. 
Ali foi constituída uma comissão com os saudosos Mar-
cus Porciúncula de Mesquita, Carlos Sampaio Salgado 
e Florêncio da Borba Py, já falecidos, e Minas Mardiros-
sian, todos com a tarefa de elaborar uma sugestão de es-
tatuto e marcar uma assembléia geral para a fundação 
do clube, o que ocorreu em 28 de junho de 1966.

Foi na Columbia Companhia Na-
cional de Seguros, onde Minas então 
trabalhava como superintendente, a 
Assembléia Geral que aprovou o es-
tatuto que reunia, na qualidade de 
sócios, apenas representantes de se-
guradoras. Na oportunidade, Minas 
foi eleito como primeiro presidente 
do clube, tendo como companheiro, 
além dos já citados, Neval Menzio-
ne de Carvalho. A linha adotada no 
primeiro mandato da diretoria foi 
manter mensalmente almoços de 
trabalho e discussões com diversas 
autoridades do mercado.

O presidente da FNESPC, do 
Sindicato das Seguradoras do RJ e 
membro permanente do Conselho 
do IRB, Ângelo Mario Cerne deu, 
com a sua presença e participação, 
uma ajuda ao novo CVG, contri-
buindo com suas orientações nas estratégias e inicia-
tivas do Clube.

Pleitos, sugestões e experiências do dia-a-dia foram 
apresentadas ao Raul de Souza Silveira, presidente do 
Departamento Nacional de Seguros Privados e Capi-
talização (DNSPC), ao diretor do Departamento de 
Seguros de Vida e Acidentes Pessoais do IRB, Weber 
Jose Ferreira, ao João José Souza Mendes, presiden-
te do Instituto Brasileiro de Atuária, a assessores da 
diretoria do IRB e do DNSPC, bem como a diversos 
dirigentes de seguradoras.

Assim foi o primeiro ano do CVG-RJ, tenso nas altas 
esferas do mercado e conflitante na esfera comercial do 

seguro de vida em grupo. Porém, os resultados que fo-
ram conquistados deveram-se à dedicação e ao trabalho 
de abnegados profissionais aos quais, respeitosamente e 
com saudades, Minas refere-se: Marcos Porciúncula de 
Mesquita, da Cia Novo Mundo, Carlos Sampaio Salga-
do, da Internacional Seguros, Florêncio da Borba Py, da 
Previdência do Sul, além de Neval Menzione de Carva-
lho Nictheroy, hoje titular de uma assessoria.

O importante, lembra Minas, é ressaltar que a ini-
ciativa de criação do CVG-RJ, para o mercado, deu re-
sultado. Aos poucos, foram afastados os fraudadores 
de propostas e a competição antiética, que dificultava 
os negócios, terminou. “Melhor ainda, é que, graças às 
reuniões do CVG-RJ, diversos pools foram formados 

entre as seguradoras, alavancando 
novos negócios, planos e condições 
mais vantajosas para os segurados e 
para as seguradoras. Os cancelamen-
tos foram reduzidos e as sugestões 
levadas ao DNSPC eram examinadas 
e algumas transformadas em circula-
res normativas”, diz Minas.

Nestes primeiros anos, só faziam 
parte do Clube os representantes de 
seguradoras. Pouco tempo depois, 
foram trazidos para o CVG-RJ os 
corretores de seguros, que contri-
buem de forma expressiva nos vi-
toriosos caminhos da associação. 
“O clube foi criado principalmente 
para resolver os problemas no seg-
mento de seguro de vida em grupo, 
nas negociações, nas transferências 
de apólices e em todo o processo de 
comercialização e angariação que 

na época era praticado”, diz Minas. O mercado teve 
o momento no qual era necessária a criação de uma 
associação como o CVG, e isso foi apoiado por una-
nimidade pelas seguradoras que operavam a cartei-
ra de seguros de vida em grupo. “Hoje, muita coisa 
mudou. A legislação foi modernizada, os planos e 
coberturas foram aprimorados, os departamentos 
de Recursos Humanos das empresas atuam intensa-
mente para as melhores coberturas de seus empre-
gados, nas condições e nas cláusulas adicionais”, 
analisa Minas. Ele lembra que o avanço tecnológico 
eliminou diversas práticas do passado e as inclusões 
hoje são automatizadas.
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Atualmente, prossegue Minas em sua análise, este de-
senvolvimento se dá numa esfera mais avançada. O setor 
de seguros de pessoas foi ampliado. Além do seguro de 
vida em grupo para empresas, há também planos para mé-
dias e pequenas empresas e planos com sistemas simplifi-
cados. Seguro de vida para prestamista, educação, viagem 
e funeral. O seguro saúde e odontológico. Os planos de pre-
vidência privada e capitalização. O segmento dos seguros 
de pessoas alcança expressivas marcas em poucas décadas. 
Os valores em reembolsos e indenizações pagos pelas se-
guradoras socorrem famílias e segurados e encontram no 
corretor de seguros as soluções para seus riscos.

O leque no segmento de pessoas, para o CVG-RJ, é 
bem mais amplo do que em 1966. O trabalho é muito 
maior. A competição é grande, a população mais desen-
volvida, a renda per capita cresceu, as 
regras são mais rigorosas. Os Procons, 
as colunas de defesa do consumidor, 
a maior renda, o maior conhecimento 
do público e a competição são con-
quistas, mas também são desafios a 
serem vencidos. “Os avanços exigem 
que se desenvolva muito mais a qua-
lidade do atendimento e a qualidade 
dos serviços com responsabilidade e, 
ainda, que as gestões sejam exercidas 
por líderes com pleno conhecimen-
to de gerência e gestão profissional”, 
afirma o executivo.

Minas Mardirossian diz isso pela ex-
periência vivida e faz referência a uma 
frase de Hugo Bethlen: “Superar é ter 
a humildade de aprender com o passa-
do, ser inconformado com o presente e 
desafiar o futuro”.

Ao longo dos anos e até hoje, serve 
como guia para a vida profissional do executivo a busca 
constante e permanente do conhecimento. A necessidade 
de forte determinação, focada para a responsabilidade nas 
tarefas e atribuições. A eterna perseguição na excelência da 
qualidade dos atendimentos e dos serviços e o foco incan-
sável na realização de metas e objetivos são recorrentes.

Minas está há oito anos à frente da Confiance Con-
sultoria, empresa especializada em treinamento para 
funcionários e profissionais do setor de seguros. De-
pois de participar do aprimoramento de mais de 20 mil 
profissionais – em conhecimento de produto, técnica de 
venda, técnica de comercialização, liderança e gerência 

profissional e desenvolvimento de negócios -, Minas está 
convencido de que somente com forte investimento no 
campo do conhecimento, das relações entre os indivídu-
os e na liderança gerencial com competência, ocorrerá 
a grande diferença das empresas na competição para a 
conquista, manutenção e desenvolvimento dos seus ne-
gócios. “Empresas perdem clientes por falhas no atendi-
mento e na qualidade dos serviços”, ressalta Minas.

Lembra ainda que há uma série de organismos que se 
dedicam a apontar, publicamente, a baixa qualidade do 
atendimento prestado, e os números deste desapontamen-
to são expressivos. “É urgente que se recupere a melhoria 
do serviço e do atendimento”, analisa. Para o executivo, é 
indispensável que o cliente se surpreenda em sua satisfação 
com a empresa. Melhorar a qualidade dos atendimentos e 

dos serviços é missão prioritária. Ter or-
gulho de ser medida e avaliada como ex-
celente prestadora de serviços é, como no 
dizer de James Hunter: “Não devemos 
nos orgulhar de ser melhores do que os 
outros, e sim melhores do que já fomos”.

Para finalizar, Minas diz que o 
CVG-RJ está consciente e envolvi-
do nesta questão fundamental para 
o mercado de seguros, contribuindo 
com seus cursos, palestras e encontros 
para a formação de um profissional 
cada vez mais competente e mais qua-
lificado. No auditório do CVG-RJ são 
promovidos encontros e palestras de 
alto nível, com executivos e profissio-
nais de reconhecida experiência. O prê-
mio “Destaques do Ano”, reconhecido 
como o “Oscar” do setor de seguros e 
promovido pelo CVG-RJ, é uma forma 
de premiar a competência e o serviço 

prestado. Os encontros e almoços são oportunidades de 
levar para as autoridades e aos dirigentes do mercado 
segurador os problemas do cotidiano, assim como suges-
tões e discussões de interesse do segmento de pessoas 
em todas as direções: seguradora, corretor e segurado.

O CVG-RJ aponta seu caminho em direção a melhor 
qualificação dos indivíduos, assim ajudando no desen-
volvimento dos seguros de pessoas , ainda que viva as 
incertezas da economia, da competição acirrada e acele-
rada e a busca incansável aos resultados das organiza-
ções. Minas termina afirmando: “É preciso paixão pela 
excelência na performance”.
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