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Equipe envolvida diretamente no projeto

Alan Fernandes
CEO

Diretor executivo responsável por toda
operação Brasil AZ.

Alan é o cara que conhece muito o setor. Atua
na área desde os seus 15 anos de idade!
Há 10 anos montou a AZ e hoje desponta

como uma das maiores corretoras do setor.

Marina Leite
CFO

Diretora Financeira e Administrativa
responsável por todo o fluxo financeiro e

operações administrativas. A Marina já
passou por grandes empresas como a RICO

Investimentos.
Uma ampla bagagem e uma enorme

competência para tocar a área na AZ.

Mitio Imami 
COO

Diretor operacional responsável
diretamente por toda gestão operacional

da AZ Insurance.
Mitio é um executivo experiente e

conhece profundamente o mercado
global de seguros. Trás para AZ

segurança nos processos operacionais.



Equipe envolvida diretamente no projeto

Alan Martins
MENTOR EXCLUSIVO

Alan é um cara extremamente fora da
curva, hoje é único brasileiro

representando o Brasil na equipe do maior
coach do mundo; TONY ROBINS.

Alan além de atender grandes empresas,
como: Herbalife, Metlife entre outras é

exclusivo AZ
 

André Augusto
CMO

Diretor de marketing e tecnologia
responsável pela expansão AZ e gestão

estratégica de aquisição de clientes.
André tem ampla experiência em hacks
de crescimento acelerado, foi capa da

revista você/sa por crescimentos
acelerados.

Paulo Brum
BUSINESS DEVELOPMENT

Especialista em Seguros, Tecnologias
para Seguros e Gerenciamento de Riscos.

com grande competência na área
Comercial, em vendas de Novos

Negócios, Pós Venda, Manutenção de
clientes, criação e gestão de equipes.



Possuímos uma estrutura com
profissionais altamente
qualificados e especializados por
segmentação de seguros, o que
gera uma oferta de alta qualidade
de suporte e serviços aos clientes.

Sobre

A AZ Insurance é uma
corretora de médio porte
atuando desde 2009 e com
80 franqueados.

Operamos com todos os produtos
de seguros junto as maiores 
e melhores seguradoras apoiando
nossos clientes através de 
um serviço de consultoria e
gerenciamento de riscos 
especializadas em cada segmento.

 

Nossa estrutura de negócios está
verticalizada em três pilares de
forma que cada unidade é dirigida
por um profissional que em média
possuí mais de 25 anos de
mercado.



Thiago Reis

CEO Growth Machine
Maior especialista em
prospecção do Brasil

Embaixadores da AZ

Fabio Oliveira

CEO Sales Farm
Primeira empresa de

terceirização de vendas
do mundo

Leonardo Castelo

CEO da 300 Franchising
Maior aceleradora de
franquias do mundo

Thiago Concer

Maior Palestrante
de Vendas do Brasil

 





PIB Brasileiro
Mercado que
representa hoje 6,4%
do PIB Brasileiro 

Mercado
Bilionário
Movimenta na casa de
270 Bilhões por ano

Crescimento
No período entre
2009 e 2020, o setor
exibiu em quase
todos os anos
crescimentos anuais
de dois dígitos

Oportunidade
64,4% dos brasileiros
não possuem plano de
saúde.
Fonte: IBGE

Mercado Segurador



CORRETORA DE SEGUROS

Nossos Serviços

Corretora completa com diversos produtos

Operamos com todos os produtos
de seguros junto as maiores 
e melhores seguradoras apoiando
nossos clientes através de 
um serviço de consultoria e
gerenciamento de riscos 
especializadas em cada segmento.

Seguro saúde
Seguro auto
Seguro Transporte
Kit imobiliário

PRINCIPAIS PRODUTOS



Pessoas Patrimônio Negócios

Seguro de Saúde

Seguro de Vida

Seguro Odontológico

Previdência Complementar

Plano de Medicamentos

Seguro Viagem

Planos Pet

Seguro Auto e Frota

Aluguel/Fiança

Seguro Náutico

Seguro Viagem

Seguro Aeronárutico

Consórcio

Seguro de Transportes

Seguro Empresarial

Seguro Ocupacional

Seguro Eventos

Seguro Responsibilidade Civil

Risco de Engenharia

Garantia Contratual



Comunicação direta 
com nossos clientes 

Relacionamento com as 
melhores e maiores

 Seguradoras  

Disponibilidade de todos os 
produtos de seguros e serviços 

no cardápio da AZ
 

Busca constante de melhores
coberturas, custos e

condições de mercado
 

Relacionamentos de
longo prazo com

transparência, ética e
sustentabilidade

 

Time de inteligência e 
Consultoria de 
gerenciamento 

de Riscos 
 

Disponibilidade 
de contato

 7X7 24 horas por dia 
 
 

Pontos que nos diferenciam:



Telefone
(11) 94307-1285

Email
alexandre@exxponencial.com.br

Site Institucional
www.azinsurance.com.br


