Discurso do presidente do CSP-MG
João Paulo Moreira de Mello no
evento de confraternização realizado
em 05.12.2018
Prezados Senhores e Senhoras, bom
dia!
Nossa mestra de cerimônia já
agradeceu a todos os presentes, nomeando as autoridades e ilustres
visitantes, então apenas reitero as saudações.
É gratificante chegar neste momento e ver nesta sala tantos amigos e
colaboradores do CSP-MG. Pessoas que muito contribuíram para que 2018
fique registrado na história de nossa entidade como um dos mais
proveitosos desde sua fundação.
Fazendo aqui um breve histórico, realizamos neste ano importantes
eventos:
- Em março, iniciamos com o evento “Seguros na era digital”, com o
especialista Rafael Rosas, que teve grande repercussão;
- Em abril, recebemos, em conjunto com o SindSeg, Sincor e ClubCor e
cerca de 150 pessoas de nosso mercado, o superintendente da Susep,
Joaquim Mendanha, para falar do “presente e futuro na visão da Susep”;
- Em julho, realizamos o 5º Encontro do CSP-MG, com a marcante
presença do Edson Franco, presidente da FenaPrevi, que deu uma aula
magna aos mais de 170 presentes, fazendo um balanço do setor e
traçando tendências, que, aliás, estão se confirmando.
- Em agosto, fizemos, junto com a Escola Nacional de Seguros, talvez o
evento mais ousado do ano, que foi o Workshop “Vendas especializadas
em seguros de pessoas”, ocasião em que 200 corretores e interessados
lotaram as cinco salas da Escola para assistir a palestras de cinco de nossas
beneméritas, que discorreram sobre várias formas de vendas
especializadas de seguros de pessoas – massificada, consultiva,
telemarketing, individual, coletiva. Pedimos uma avaliação do evento com
vários quesitos e numa escala de até 5 a nota média geral foi de 4,85.
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- Em setembro, contamos com a FenaSaúde para nos brindar com uma
palestra magna seguida de debates com o seu diretor e ex-ministro José
Cechin, falando do cenário atual e as perspectivas da Saúde Suplementar,
que também estão se concretizando. Proporcionamos, na ocasião, a
participação de representantes de várias entidades do mercado, para uma
atenta plateia que lotou o auditório da ACMinas.
Somando-se esta confraternização de hoje, tivemos mais de 800 presentes
aos eventos do CSP-MG ao longo do ano, com presença preponderante de
corretores de seguros. Proporcionamos, assim, além da disseminação do
conhecimento, pelas palestras e workshops realizados, um networking
considerável entre os atores de nosso mercado, o que realimenta as
nossas ações de constante aperfeiçoamento.
Além destes seis eventos que realizamos, atentos aos acontecimentos do
mercado e buscando conciliar compromissos particulares com agenda de
eventos de outras entidades, a diretoria do CSP-MG compareceu a outros
23, sendo 15 em Minas e 8 em outros estados. Destacamos a nossa
presença em eventos do SindSeg, Sincor, ClubCor, ACMinas, Fenacor,
Fenaprevi, CVG-SP, CVG-RJ e CNseg.
Todas os nossos eventos e as participações em outros geram matérias
para nosso site e para a mídia especializada, levando o nome do CSP-MG
e, por conseguinte, das beneméritas a um público especializado.
Os números da exposição do CSP-MG em 2018 na mídia, até 30.11, são
consideráveis:
 132 inserções na mídia especializada em seguros.
 94 menções/posts em redes sociais da mídia especializada.
 Total: 226
Se consideramos que cada inserção teve 500 visualizações, temos um total
de 113.000 visualizações do CSP-MG, neste ano, até agora.
Todas estas ações somente são possíveis com o esforço considerável das
pessoas que dirigem e atuam pelo CSP-MG, contando a diretoria,
assessores, conselheiros, associados, funcionários e prestadores de
serviços, a quem prestamos nossos calorosos agradecimentos.
Mas tudo isto depende fundamentalmente da contribuição das
beneméritas, que financiam a entidade porque acreditam em nosso
trabalho e modelo de atuação. Começamos o ano com 17 beneméritas e
Discurso do presidente do CSP-MG João Paulo Moreira de Mello
no evento de confraternização realizado em 05.12.2018

estamos encerrando com 24! Não perdemos nenhuma das nossas
parceiras e conquistamos mais 7, o que muito nos orgulha, nos honra e
nos faz, uma vez mais, agradecer de forma efusiva a confiança depositada
nesta diretoria.
Esperamos para o início de 2019 a adesão de mais três empresas, que
estão ultimando os trâmites internos para confirmar a sua adesão.
Caminhando para o encerramento de nossa fala, esperamos para 2019 um
ano de muitas realizações. Para o início do ano vamos divulgar a nossa
revista, que contará com uma retrospectiva do ano, mensagens e matérias
com várias autoridades de nosso mercado com avaliações, expectativas e
previsões e uma página dedicada a cada benemérita.
Já iniciamos nosso planejamento, que será apresentado em fevereiro e
teremos certamente grandes novidades.
Para encerrar, reiteramos nossos agradecimentos a todos que
contribuíram e participaram de nossa entidade.
Agradeço a Deus pela saúde e disposição, minha família, que é meu
alicerce
Otimismo, fé no futuro e trabalho árduo!
Muito obrigado!
João Paulo Moreira de Mello
Presidente do CSP-MG
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