
Discurso de posse do presidente da FenaPrevi, Jorge Nasser 

Boa noite Senhoras e Senhores! 

Peço licença para saudar as presenças das autoridades na pessoa do Presidente eleito da CNseg, Marcio 
Serôa de Araújo Coriolano. 

Como é bom rever tantos amigos em uma noite como essa. Por estarmos entre amigos, tomo a liberdade de 
agradecer de forma especial algumas pessoas que fazem parte de minha história profissional e que tenho o 
privilégio de contar com suas presenças nessa noite. 

Senhor Lázaro de Mello Brandão, Presidente do Conselho das Holdings Controladoras do Bradesco. Um 
exemplo! Um visionário que sempre esteve à frente de seu tempo. 

Sr. Luiz Carlos Trabuco Cappi, Presidente do Conselho de Administração do Banco Bradesco. Sua passagem 
pela então ANAPP, atual FENAPREVI, foi marcada por realizações que construíram pontes para o futuro. 
Hoje, gostaria de agradecer mais uma vez pela confiança e apoio.   

Sr. Milton Matsumoto, uma referência no Conselho de Administração do Banco. Um profissional que sempre 
trouxe equilíbrio e sabedoria nos momentos marcantes da história do Bradesco. 

Sr. Octávio de Lazari, Presidente do Banco Bradesco, obrigado pelo seu entusiasmo, apoio e principalmente 
pela sua motivação contagiante. 

Sr. Vinícius Albernaz, nosso Presidente da Bradesco Seguros, obrigado pela sua parceria e confiança na 
condução de nossa agenda do Grupo Segurador. 

E a todos os demais colegas e amigos, obrigado pela presença. 

Gostaria de cumprimentar os Presidentes e Diretores da CNseg e das Federações que tomam posse hoje, e 
as suas respectivas equipes de suporte e comissões técnicas que darão sustentação à nossa agenda 
programática. 

Assumir a presidência da FenaPrevi é uma grande honra. Especialmente por ocupar um cargo por onde 
passaram grandes líderes ao longo de nossa história. Uma história construída pela dedicação dos 
Profissionais do Seguro: Executivos, Securitários, Servidores, Corretores e todos aqueles que dedicaram seu 
tempo e esforço em prol da proteção de milhões de brasileiros. 

Gostaria de agradecer ao nosso amigo, Edson Franco, pelo trabalho e dedicação ao longo de sua gestão 
como Presidente da FenaPrevi. 

Aos colegas eleitos para esse novo mandato, Vice-Presidentes, Diretores e Colaboradores da FENAPREVI, 
obrigado por estarem conosco em mais esta jornada. 

Um agradecimento especial à minha família, minha esposa Vera Lucia, minha filha Karina, meu filho Nicolas e 
minha nora Olivia, por darem apoio e carinho a todo momento de forma incondicional. 

A gestão que estamos iniciando hoje se reveste de especial importância, dado o momento histórico que 
estamos vivendo. O Brasil está diante de desafios monumentais e terá que fazer reformas profundas para que 
possamos reencontrar o caminho do crescimento econômico e da retomada do emprego. 

O tempo já começou a cobrar o seu preço. Já não podemos mais discutir se devemos ou não reformar nosso 
modelo de Previdência Social. Devemos discutir qual a Reforma possível nesse momento. E que seja 
da amplitude suficiente para recolocar o Brasil na rota de desenvolvimento sustentável. 

A FENAPREVI deu sua contribuição, ao apresentar sugestões para a Reforma da Previdência, através do 
trabalho realizado pela FIPE, em parceria com CNSeg, ABRAPP, ICSS. 

Não basta esperar pela Reforma. É preciso participar ativamente das discussões e ao mesmo tempo, 
destacar a importância do papel da Previdência Complementar como parte de um Modelo Moderno e 
Equilibrado de Previdência para o Brasil. 

Nossa agenda precisa avançar. E neste momento de mudanças no cenário nacional, surgem novas 
oportunidades para a construção de um modelo Regulatório Moderno, Robusto e, 
fundamentalmente comprometido com o espaço democrático do diálogo para tornarmos cada vez mais 
sustentável nosso mercado. 

Por isso, desejamos sucesso para nova liderança da SUSEP, na pessoa da Sra. Superintendente Solange 
Paiva e renovamos nossa crença no debate construtivo com firmeza de propósito. 



Continuaremos acreditando na importância da manutenção de princípios básicos, consolidados ao longo de 
nossa história, como a observância de contratos, o respeito aos direitos de nossos participantes e 
segurados e da inovação com responsabilidade. 

Para concluir, a Previdência Privada apresenta um grande potencial de crescimento. Nosso futuro passa por 
questões como: o olhar constante para Sustentabilidade de nossos negócios, da oportunidade do 
novo PrevSaúde, do compromisso com o desenvolvimento doMercado de Rendas e inúmeras frentes de 
trabalho. 

No Seguro de Pessoas, precisamos investir na simplicidade da oferta de produtos, na flexibilidade da 
contratação, no potencial do Seguro de Vida Universal e de fato adaptar nossos produtos para a dinâmica da 
nova economia, embasada na especialização da distribuição e na evolução da oferta de produtos e 
serviços nos ambientes digitais. 

Enfim, o cenário atual apresenta uma gama significativa de novas oportunidades. 

Como dizia nosso querido amigo Marco Antonio Rossi: 

“Somente o que fazemos explica o que sentimos...” 

Por isso, somos otimistas em relação ao futuro. 

E também por isso, acreditamos no comprometimento de nossas entidades para continuarmos cumprindo 
nossa mais nobre missão: proteger milhões de pessoas. 

Obrigado e boa noite! 

Jorge Nasser  

 
 


