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HELDER MOLINA, Presidente Executivo e membro do Conselho de Administração
Formado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Mackenzie São Paulo, com pós-graduação em MBA Executivo da Universidade de São Paulo (USP) e designação LIMRA Leadership Institute Fellow (LLIF), uma credencial
reconhecida internacionalmente pelo desenvolvimento de executivos do mercado segurador. Em 1978, iniciou a
carreira como sócio-gerente de uma empresa de desenvolvimento de placares digitais. No ano seguinte, diversificou sua área de atuação ao ingressar na diretoria da Augustos Administração e Participações S/A, empresa da
qual, dez anos depois, tornou-se presidente. Em 1983, assumiu a diretoria de patrimônio da Pessoal Cia de Seguros (sucessora da Mombras).
Desde 1997, presidente da Binswanger Brasil, empresa de consultoria imobiliária multinacional. Durante 2007 e 2011, atuou como diretor estatutário da Fenaprevi. Em 2004,
assumiu a presidência da Mongeral Aegon, cargo que ocupa até os dias de hoje. Membro
do conselho da Abraap (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência
Privada), foi membro do conselho da LIMRA, um dos maiores institutos de pesquisa internacionais do mercado segurador.

OSMAR NAVARINI, Diretor Comercial
No mercado de seguros e previdência há mais de 30 anos, Osmar Navarini é formado em
Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O executivo ingressou na Mongeral Aegon e, atualmente, ocupa a diretoria comercial. Anteriormente, Osmar foi responsável pela direção comercial de empresas como a GNPP Seguradora e a Icatu Hartford.

NUNO DAVID, Diretor de Marketing
Com mais de 15 anos de experiência na direção de empresas multinacionais e 16 no setor de seguros, Nuno David
possui um amplo conhecimento do mercado nacional e internacional, tendo trabalhado em países como Itália,
Portugal e Brasil. Formado em Comunicação Empresarial pelo Instituto Superior de Comunicação Empresarial,
em Lisboa, o executivo ingressou na Mongeral Aegon em 2009 e, atualmente, responde pela Diretoria de Marketing. Na Itália, trabalhou por três anos no setor automotivo,
como gerente de Marcas Piaggio e Vespa, da empresa Piaggio Veicoli Europei. Após este
período, assumiu a diretoria Comercial da subsidiária portuguesa da Europ Assistance,
multinacional francesa de seguros de assistência, onde ficou por três anos e se transferiu para o Brasil, atuando por nove anos na diretoria geral da subsidiária brasileira.

LUIZ CLAUDIO FRIEDHEIM, Diretor de Operações
Na área de seguros desde 1997, Luiz Claudio Friedheim é graduado em Engenharia Mecânica pela PUC-RJ e atuou em empresas como a Icatu Hartford. Foi membro do Comitê de marketing da Fenaprevi. Atualmente Diretor de Operações da Mongeral Aegon,
ingressou na companhia em 2005, tendo atuado, ainda, como diretor de Marketing e
Técnico e de TI da seguradora.

SERGIO MELLO, Diretor Financeiro
Com cerca de 30 anos de experiência nas áreas de seguros, previdência, capitalização e
mercado financeiro, Sergio Mello possui um vasto conhecimento do mercado nacional.
Formado em Administração, com MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC, o executivo
assumiu a diretoria Financeira da Mongeral Aegon em 2004, cargo que ocupa até hoje.
Anteriormente, atuou em companhias como Banco Chase Manhattan, Icatu Hatford
Seguros e Capitalização.

JOSÉ CARLOS MOTA, Diretor Institucional e Benefícios
Com mais de 28 anos de atuação no mercado segurador, é graduado em Direito pela
Faculdade Mackenzie e em Administração de Empresas pela FAAP e com MBA em finanças pelo Ibemec. O executivo assumiu importantes cargos ao longo de sua carreira,
como diretor adjunto financeiro da Mombrás Seguradora, sócio da F.Mota Administração e Empreendimentos Ltda, e diretor de recursos operacionais da Icatu Seguros. Em
2003, José Carlos Mota ingressou na Mongeral Aegon, onde atualmente ocupa o cargo
de Diretor Institucional e Benefícios.

CONSELHEIROS DA MONGERAL AEGON

NILTON MOLINA, Presidente do Conselho de Administração
Com mais de 50 anos de experiência no mercado de seguros e previdência, o executivo assumiu importantes cargos ao longo de sua trajetória profissional, sendo um dos fundadores da Bradesco Vida e Previdência e da Icatu
Hartford Seguros. Foi membro do Conselho Nacional de Seguros Privados e de Seguridade Social. Nilton Molina ocupa a presidência do conselho de administração da Mongeral
Aegon desde 1994. O executivo atua ainda como vice-presidente da Associação Comercial
do Estado de São Paulo desde 2003 e atual diretor da CNSeg (Confederação Nacional das
Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização).

FERNANDO RODRIGUES MOTA, Conselheiro
Atuando no mercado de seguros e previdência desde 1969, Fernando Rodrigues Mota é formado em Administração de Empresas pela PUC-RJ, com especialização em Marketing e Relações Públicas pela mesma instituição.
Após um período de atuação na área comercial, como gerente geral de duas companhias
de tecidos, Fernando ingressou na Augustus Administração e Participações, iniciando sua
carreira no segmento de seguros. A partir de então, o executivo atuou como diretor em
empresas como Cia. Atlântica Boa Vista de Seguros, Mombrás e Icatu Hartford. Em 1994,
assumiu a presidência da Mongeral Aegon, cargo que ocupou até 2003, quando passou a
integrar o Conselho de Administração da companhia, cargo que ocupa até hoje.

DAVID TOWRISS, Membro do Conselho de Administração da Mongeral Aegon e diretor sênior para
América Latina da Aegon
Bacharel em Ciências Atuariais com especialização em Administração de Empresas pela
Ball State University, David está na Aegon há 12 anos. Com 22 anos de experiência
no mercado segurador na América Latina, David atuou nas resseguradoras Lincoln Re,
American Life United Re, na Transamérica Re e na Aegon. Atualmente é membro da
Sociedade de Atuários, da Academia Americana de Atuária e, desde 2009, é membro do
Conselho de Administração da Mongeral Aegon.

TODD M. BERGEN, vice-presidente do Conselho de Administração da Mongeral Aegon e diretor
administrativo da Aegon USA para América Latina
Bacharel em Ciências Políticas com especialização em Economia e Mestre em Artes e Planejamento Urbano e
Regional, ambos pela Universidade de Iowa, Todd, na Aegon há 13 anos, foi diretor de Aquisições e supervisionou o departamento de Comunicação Corporativa. Responsável pelas parcerias de
joint-venture da Aegon e pelo desenvolvimento de novos produtos e oportunidades de
investimento, atualmente é diretor administrativo da Aegon USA, para América Latina.
Responsável pelo crescimento estratégico da companhia na região, Todd supervisiona
os investimentos e também é membro do Conselho Administrativo da joint-venture da
AEGON no México – AEGON ARGOS e vice-presidente do Conselho de Administração da
Mongeral Aegon.

TIM KNEELAND, conselheiro da Mongeral Aegon e presidente da Transamerica Long Term Care
Bacharel em Administração pela Iowa State University, possui também os títulos de CLU e ChFU. É membro
da NAIFA, MDRT (vitalício) e AALU. Iniciou sua carreira na indústria de seguros por meio da área de vendas, em
1982, ainda enquanto estava na universidade. Ao longo de sua vida profissional atuou
em diversos cargos de liderança, incluindo o de representante da Life Investors. Em 2002,
aceitou uma posição da matriz da empresa e em abril de 2003 foi promovido à presidente. Em 2004, assumiu o cargo de diretor sênior da Transamerica Life & Partners Business
Development, criando novas oportunidades de distribuição através da AEGON Financial
Partners. Atualmente é presidente da Transamerica Long Term Care e membro do Conselho de Administração da Mongeral Aegon.

