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Trazer satisfação para nossos clientes, criando riquezas para tranqüilidade de nossos fun-

cionários e solidez de nossa empresa, com verdadeira postura ética e preocupação pela 

comunidade, diferenciando-nos dos concorrentes pela real qualidade de nossos produtos e 

serviços, mas, principalmente, por um atendimento exemplar.  

Alvaro de Magalhães
Diretor-presidente do Grupo Interbrok

Grupo Interbrok 
de Seguros
Nossa missão, 
nosso credo

Edifício-sede do Grupo Interbrok, 

na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 716, 

São Paulo
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Apólice de seguro contra fogo de 1939 - Caledonian Insurance Company, representada no Brasil pela Wood
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Uma história de sucesso, 
construída ao longo de quase 100 anos

A trajetória do Grupo Interbrok foi construída em três momentos distintos no século XX, 

que se convergiram para a criação de uma nova era junto ao mercado segurador, 

absolutamente preparada para fazer história no século XXI.

No ano de 1917, em meio à Primeira Guerra mundial, um jo-

vem visionário britânico, Mr. George Wood, funda no Brasil a 

G. Wood Seguros, posteriormente denominada Wood MacRae, 

pioneira na formação do mercado de seguros e difusora junto 

aos empresários da importância desse produto entre as empre-

sas instaladas e as que vieram posteriormente a ser instaladas 

no país. Muitas delas utilizando os escritórios da Wood MacRae 

durante seu processo de implantação, criando, naquela opor-

tunidade, o conceito de escritório virtual de apoio a clientes. 

Em sua trajetória de sucesso, foi responsável pela implemen-

tação do programa de seguros de diversas empresas de gran-

de porte, tais como Johnson & Johnson, Catterpilar, Avon, 

Souza Cruz, Purina, Unilever, ICI, Phillips, Alpargatas, entre 

tantas outras. Além disso, representou seguradoras importan-

tes, como a London Assurance e London & Lancashire (atuais 

Royal & SunAlliance), Legal & General, Sagres e Caledonian, 

e corretores de expressão internacional, como a Frank B. Hall 

e Alexander & Alexander (atuais AON), Willis Corroon (atual 

Willis) e Adams & Porter.

No ano de 1947, a Adams & Porter, de comum acordo com 

seu principal cliente, a Anderson Clayton, passou a ter es-

trutura própria no Brasil, seguindo uma trajetória de sucesso 

na gestão, principalmente, de contas multinacionais, como, 

por exemplo, Goodyear, Sandoz, Bates, Eli Lilly, SKF, entre 

outras, contando com um know how internacionalmente 

reconhecido na implementação de programas globais de 

seguro, em perfeita harmonia com a matriz das empresas 

seguradas. É a representante exclusiva da Assurex Global 

para o Brasil, a mais importante rede mundial de corretores 

independentes de seguros.   

Em 1970, um jovem empreendedor brasileiro, Alvaro de Ma-

galhães, entrou no mercado de seguros com o propósito de 

fazer história. Guerreiro por natureza, fundou a Interbrok e 

conquistou contas de empresas de enorme relevância no cená-

rio econômico nacional, tais como o Grupo Fontoura, Bombril, 

Ticket, Coca-Cola, Phebo, FAAP, Petroquímica Triunfo, entre 

tantas outras, com uma estrutura focada na excelência da ges-

tão dos seguros de seus clientes, com conceitos inovadores de 

gerenciamento de riscos e controle e prevenção de perdas, nos 

moldes utilizados pelos grandes brokers.

Em 1997, iniciou-se um processo de intersecção dos três 

momentos anteriores, quando a Interbrok adquiriu o con-

trole acionário da Wood MacRae, nascendo assim a Wood 

Interbrok. Em 2003, foi fundada a WIM Central de Seguros, 

com o objetivo de criar um novo conceito em seguros para 

pessoas físicas e grupos de afinidade. Já em 2005, adquiriu 

o controle acionário da Adams & Porter para suas operações 

no Brasil, constituindo-se assim o Grupo Interbrok. 

O Grupo Interbrok, com sua experiência quase secular, con-

ta com profissionais considerados uma casta multidiscipli-

nar única no mercado segurador nacional, constituindo-se 

assim num player com condições de participar de concor-

rências de qualquer empresa, independentemente de seu 

porte e atividade.

1º momento

2º momento

3º momento

n  2008
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Os quase 100 anos de história do Grupo Interbrok, aliados 

ao pioneirismo na criação de soluções por parte de seus 

executivos, são a síntese do sucesso da construção de uma 

imagem de tradição e solidez, atrelada a uma empresa mo-

derna e eficiente. 

Com capital majoritariamente nacional, e desde 1998 com 

participação minoritária da empresa portuguesa Amorim 

Broking, o Grupo Interbrok ajudou a formar o mercado de 

seguros e a difundir a importância desse produto no Brasil. 

Hoje, ostenta uma carteira privilegiada e bastante diversifi-

cada, com mais de 150 mil clientes e, como dado relevante, 

um índice de renovação de apólices superior a 85%, bem 

acima da média do mercado, suplantando qualquer estatís-

tica otimista.

O perfil arrojado, pautado no alto nível de atendimento, ética 

nos negócios e independência financeira, levou a empresa 

a alcançar a posição de um dos maiores brokers no ranking 

brasileiro de corretoras independentes, e a figurar entre as 50 

maiores no mercado mundial de corretoras profissionais.

A posição conquistada resulta, principalmente, de sua atua-

ção destacada junto ao mercado corporativo, representado 

por mais de 2 mil clientes. Algumas das empresas atendidas 

estão com o Grupo Interbrok desde os primeiros anos de sua 

fundação. E, pela qualidade empregada em todos os seus 

procedimentos e pelo comprometimento com as questões 

que envolvem seus clientes, são eles próprios os maiores 

divulgadores do desempenho e do sucesso da empresa.

Tradição e modernidade 
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Os clientes corporativos do Grupo Interbrok são assessora-

dos por executivos de longa tradição no mercado segurador e 

preparo acadêmico e intelectual para reconhecer as peculia-

ridades e contingências de cada empresa, em qualquer ramo 

de atuação, identificando corretamente todas as situações de 

riscos, inclusive as decorrentes de eventuais condições climá-

ticas e ambientais extremas. 

A partir de uma avaliação detalhada, esses executivos pro-

põem medidas preventivas que eliminem ou minimizem os 

riscos a que as empresas estão sujeitas, orientando-as para a 

adoção de proteções adequadas, bem como para a transfe-

rência desses riscos para as apólices de seguro, com forma-

tações Taylor Made. 

A qualidade no atendimento das contas corporativas do Gru-

po Interbrok decorre de sua filosofia, em que o cliente estará 

sempre em primeiro lugar, merecendo o melhor que o merca-

do segurador e ressegurador pode oferecer, mesmo que para 

isso um novo produto tenha que ser desenvolvido. 

Os executivos do Grupo Interbrok colocam à disposição dos 

clientes uma equipe de trabalho ágil e qualificada, que atua 

de forma pró-ativa no desempenho das consultorias técnicas 

e na gestão dos programas de seguros. 

Cada cliente é tratado particularmente
com carinho e atenção

GESTÃO DE RISCOS

Marco Antonio Fernandes DavidCarlos CastilhoJosé Roberto Borelli
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A preocupação constante com a excelência se traduz na ofer-

ta de produtos personalizados, flexíveis e inovadores, que 

satisfaçam prontamente às demandas de nossos clientes.

Para manter-se atuante e à frente de seu tempo, o Grupo 

Interbrok estimula a ousadia e o dinamismo de todos os 

seus colaboradores. Apresentar fórmulas prontas e tentar 

adequar as necessidades dos segurados aos produtos já 

existentes não é o bastante. Em nossa empresa, a tônica de 

trabalho é ser criativo na formulação das propostas, tendo 

em vista as particularidades de cada cliente.

A prioridade é o cliente

Alcides do Amaral Filho

Débora Ferreira dos Santos Deise Chaves Mendes Silva Enzo Mário Ferracini José Rubens Antunes

Luis Arthur Alonso David Orlando Kanashiro Sérgio Issa Queiroz Sérgio Renê Ramos
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Anselmo do Ó de Almeida (CEO do Grupo Interbrok) Celso Guerra (Diretor de Property)

Mário Tomoyose (Diretor de Automóvel, Transporte e Garantia) Valdecir Montti (Diretor de Vida e Saúde)
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Para responder às expectativas de cada cliente de forma per-

sonalizada, e atuar de forma competitiva nos mercados na-

cional e internacional, o Grupo Interbrok mantém um quadro 

de diretores técnicos extremamente qualificado.

Determinação, dinamismo e talento são características dos 

colaboradores do Grupo Interbrok, que formam um ambien-

te de trabalho bastante estimulante e rico em valores como a 

inovação, a ética e a competência. A empresa investe cons-

tantemente na capacitação e na diversidade cultural de sua 

equipe, para que tenha um espectro intelectual amplo, que 

favoreça análises ágeis e precisas.

Uma equipe de especialistas 

A atuação destacada dos profissionais do Grupo Interbrok 

tem proporcionado à empresa o respeito dos concorrentes 

e a admiração dos clientes, retratada no alto índice de satis-

fação destes. Isso decorre de produtos diferenciados, feitos 

sob medida para as suas necessidades e com preços altamen-

te competitivos. E, no caso de sinistros, os clientes podem 

contar com profissionais experientes, que acompanham de 

forma pró-ativa a regulação dos processos, para que o paga-

mento das indenizações, além de ser feito em prazo bastante 

reduzido, atenda adequadamente às suas expectativas.

O Grupo Interbrok possui uma equipe que dedica tempo 

integral à análise de sinistros, interpretação das condições do 

contrato, organização e remessa dos documentos exigidos 

pelas seguradoras, coordenação da presença de peritos para 

as vistorias nos locais sinistrados, comunicações e acompa-

nhamento junto aos resseguradores, participando inclusive, 

quando necessário, de reuniões nos escritórios dos mesmos 

no exterior. Ou seja, nossa equipe acompanha a regulação 

dos sinistros até a sua liquidação final, negociando para os 

seus clientes o pagamento de indenizações adequadas com 

extrema rapidez. 

A sinistralidade de cada segurado é monitorada em sistemas 

especialmente desenvolvidos para esse fim. O objetivo é, 

além de garantir o controle estatístico de eventos, possibilitar 

a correta negociação do programa de seguros por meio da 

fixação de taxas adequadas e específicas que considerem, 

isoladamente, a experiência de sinistros de cada empresa.

Dedicação especial em sinistros

Edson Lenha Verde
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Alemanha

Argentina

Austrália

Bélgica

Canadá

Chile

China

Cingapura

Corea

Dinamarca 

Espanha 

EUA

Finlândia

França

Holanda

Índia 

Inglaterra 

Israel

Itália 

Japão

Noruega

País de Gales

Portugal

Suécia 

Suíça

Anselmo do Ó de Almeida Anthony Wyles Michael Dixon Archer Gustavo Muniz 
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Parcerias internacionais

No Brasil e no mundo, o mesmo padrão de serviços e 

eficiência, desenvolvido por profissionais com grande 

experiência e vivência internacional.

Por intermédio de sua controlada Adams & Porter, o Grupo 

Interbrok dispõe de acesso ao mercado internacional através 

da rede mundial Assurex Global. 

Fundada em 1954, a Assurex Global é o maior grupo de corre-

tores independentes do mundo, contando com aproximada-

mente 20 mil profissionais em mais de 130 corretoras indepen-

dentes, distribuídos pelos seis continentes. A rede administra 

prêmios superiores a US$ 19 bilhões. As empresas associadas 

à Assurex Global estão geralmente entre as maiores corretoras 

nos seus respectivos mercados.

A estrutura organizacional da Assurex Global permite que o 

Grupo Interbrok ofereça um know how técnico de ponta para 

uma ampla variedade de atividades industriais e comerciais.

 O Grupo Interbrok, através de sua controlada Wood Interbrok, 

dispõe de canal de acesso ao mercado internacional via HLA 

Global, que presta serviços de gestão de riscos e corretagem 

de seguros, com administração de contas mundiais, em mais 

de 280 escritórios distribuídos em 94 países.
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O Departamento de Property do Grupo Interbrok abrange os 

seguros de Riscos Patrimoniais, Lucros Cessantes, Respon-

sabilidade Civil, Aviation, Riscos de Engenharia, Garantia, 

Crédito Interno e Externo, Falhas de Gestão de Executivos 

(D&O), Garantia Estendida e Agronegócios. 

O Grupo Interbrok mantém estreito relacionamento com os 

resseguradores, inclusive com o IRB Brasil Re, o que auxilia 

na aprovação de programas de seguros customizados e com 

custos altamente competitivos. 

Possui ainda know how e expertise, além de convívio muito 

próximo com os resseguradores internacionais, facilitando 

a colocação de resseguro facultativo no exterior, a fim de 

manter as apólices com garantia integral do patrimônio e das 

atividades empresariais.

Engenheiros realizam um trabalho constante de identificação 

de riscos e prevenção de perdas, para formulação das melho-

res soluções para cada situação. 

Profissionais altamente especializados mantêm uma ação 

pró-ativa durante a fase de regulação de sinistros, até a sua 

total liquidação. 

Essas características fazem do Grupo Interbrok um dos 

brokers mais atuantes do mercado corporativo, com desta-

que inclusive para os setores de Produção de Álcool, Geração 

de Energia, Gás e Petróleo (extração e refino) e Telefonia.

Não há desafios que não possam ser enfrentados,
nem problemas sem solução

PROPERTY
Celso Guerra 

Alfa Laval

Area Parking Estacionamentos

Atlas Copco

Banco West LB

Benteler

Bonduelle

Brastemp

BR Properties

Brady

Cambuhy Agrícola

Camisaria Colombo

Caraíba Metais

Casa das Calcinhas

Casa do Pão de Queijo

CBMM

Ceasa – RJ

CESP

Christofle

Christian Dior

Coagro

Cobrape

Bob’s

Crocs Brasil

Danfoss

Dassault Aviation

Dynapac

Drastosa

Duchacorona

Eluma

Engibras

EPE – Empresa Produtora de Energia

Escola Castanheiras

FAAP

FAPES – Fundação do BNDES 

Fundação Conrado Wessel

Gates - Tomkins Group

Granel Química

Grow Jogos e Brinquedos

Grupo Impacto

GymBrands Fitness Equipment

Hochtief do Brasil

Hospital São Luiz

ICE Cards

Italspeed Automotive

Jockey Club de São Paulo

Jones Lang LaSalle

Lojas CEM

Louis Dreyfus

Lumine Soluções em Shopping Center

Makro Engenharia

Mills do Brasil

Mineração Taboca

Monsanto

Multisport – Speedo

Noble Brasil

Paranapanema

Pial Legrand

Pizza Hut

Prisma Energy

Quality Food

Racional Engenharia

R. A. Moretto

Rede de Shopping Centers Jaraguá

Rigesa – MeadWestvaco

Shopping Aldeota

Shopping Boulevard Metrô Tatuapé

Shopping Castanheira

Shopping Midway Mall

Shopping Pier 21

Sol Invest Incorporações

UNP – Usina Noroeste Paulista 

Tateno Doces

Verilda Modas

Maurício Viveiros de Medeiros 
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José Ferreira Stein Roberto LimeiraMário Tomoyose
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Um dos pontos fortes na diversificada gama de produtos e 

serviços que o Grupo Interbrok oferece aos seus clientes é 

o know how adquirido em várias décadas de vivência na 

área de seguros para o setor de transportes em seus vários 

segmentos.

A empresa participou ativamente no desenvolvimento das cláu-

sulas contratuais dos Seguros de Transporte de Vales-Refeição, 

bem como dos Seguros de Transporte Internacional atualmen-

te em vigor no Brasil. Esta especialização tem nos permitido 

oferecer condições específicas e taxas altamente competitivas 

para as mercadorias movimentadas no território brasileiro, ad-

vindas de importação ou destinadas à exportação.

Destaque especial merece a idealização, e a colocação no 

mercado segurador, do Seguro de Transporte de Veículos 

zero-quilômetro no Brasil. Atualmente, o Grupo Interbrok 

reúne em sua carteira de clientes a quase totalidade das trans-

portadoras especializadas nesse setor. 

O Grupo Interbrok auxilia seus clientes nos projetos de con-

trole de perdas e gerenciamento de riscos para os produtos 

transportados, dando total suporte intelectual em todos os 

aspectos que envolvem as diversas etapas desses projetos. 

Além disso, oferece serviços de acompanhamento de embar-

ques e desembarques nos principais portos e aeroportos do 

país e do mundo. O conjunto desses serviços faz com que o 

Grupo Interbrok seja um dos principais brokers nessa moda-

lidade de seguro, tendo uma importante carteira de clientes, 

constituída inclusive por empresas que operam com produ-

tos de alta periculosidade, tais como cobre, nióbio, eletro-

eletrônicos, farmacêuticos, entre outros. 

TRANSPORTE

Ajinomoto

Argos Armazéns Gerais

Beckhoff

Benteler

Braido Indústria Química

CTV – Coop. dos Transportadores Veículos

Cemar

Dormer Tools

Doux Frangosul

Duchacorona

Elkem Carboderivados

Essemaga Transportes e Serviços

Flygt - ITT

GL&V Brasil

Guindastes Gouveia

Guindaste Tatuapé

Hiper Transportes

ID Logistics

Iracome

Jaguar Têxtil

Jan Lips

Kapp Tec

Karga Rio Armazéns Gerais

Latapack-Ball

Laticínio Suíço-holandês 

Laticínios Buriti

Laticínios Letícia

Laticínios Quatá

Laticínios Vale do Pontal

MCM Química

Minax Transportes

Pepasa

Parabor

Oxiquim – Sintex

Paranapanema

Rodrimar Transp. e Arm. Gerais

Rohr Estruturas

Saraiva Equipamentos

S. Magalhães

Teva Farmacêutica

Transauto

Transmoreno

Transerve

Transportadora Campos

Transportes Carvalho

Tuage

Vertical Equipamentos

Whirlpool

Pioneirismo e vivência resultando custos
competitivos e serviços diferenciados
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Descubra os diferenciais que fazem do 
Grupo Interbrok um dos mais importantes 
do setor de seguros de frotas

O Departamento de Automóvel e Responsabilidade Civil 

Facultativa do Grupo Interbrok disponibiliza para seus 

clientes preços sem concorrência para apólices coletivas 

de automóveis e caminhões, contratos com formatações 

diferenciadas e inovadoras e assistência personalizada 

durante o período de vigência das apólices. E ainda colo-

ca à disposição dos segurados um exclusivo atendimento 

personalizado para assistência nos casos de sinistros, 

além de uma gama de oficinas de alta qualidade conve-

niadas, que concedem descontos especiais nas franquias, 

além de outros benefícios.

O Grupo Interbrok auxilia seus clientes na gestão e geren-

ciamento das frotas, inclusive no que se refere ao rastrea-

mento e ao monitoramento dos veículos. 

Esses diferenciais oferecidos no Seguro de Automóvel tor-

naram o Grupo Interbrok um dos maiores e mais importante 

corretores do setor de seguros de frotas de caminhões.

AUTOmóvEl

Edson Hirazaki

Banco ABC Brasil

BCM Software

Bernardo Química

Carettoni Indústria Têxtil

Casablanca Online

Clark Koch

CMA Consultoria

Colégio Santo Américo 

Control Risks

Cooperceg 

Consigaz

Danfoss

Darrow

Deloitte Auditores

Emerson Electric

Forbo Siegling

Friboi – Grupo JBS

Fuchs Brasil

Gas Ball

Gilbarco

GP Segurança Patrimonial

Grupo Brazul

ITS Intertek

Josil Empreendimentos

Ki-Caldo

NQT Telecomunicações

Metso Minerals

Mobitel – Dedic

Ouro Fino Saúde Animal

O2 Produções Artísticas

Pancrom Indústria Gráfica

Parque Burle Marx

Pneus Valetão 

Pressac do Brasil

Rotavi Componentes Automotivos

Santos-São Vicente Golf Club

Schrader Bridgeport

Serasa

Sonoco

Tamboré S/A

Tegma Gestão Logística

Terminal de Garagens Menezes Cortês

Transegur Vigilância

Nelson Ancosqui
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O Grupo Interbrok, considerado um dos principais players 

nos Seguros de Vida, Saúde e Odontológico, opera com as 

mais importantes seguradoras e empresas de planos de saú-

de e medicina de grupo, com a gestão de uma carteira que 

supera os 190 mil usuários.  

No Seguro de Vida, possui soluções para que as empresas 

disponibilizem para seus funcionários benefícios adequados 

e importantes serviços aos beneficiários, que visam diminuir 

o impacto da perda de um ente querido.

No Seguro Saúde, valoriza os serviços agregados para au-

mentar a qualidade de vida dos usuários, com gerenciamen-

to de doenças crônicas e graves. Possui um controle perma-

nente de gastos de cada contrato, os quais são analisados 

periodicamente em conjunto com os setores de Recursos 

Humanos das respectivas empresas, para análise e correção 

dos eventuais desvios. Conta com médicos no seu quadro 

de funcionários, igualmente trabalhando com os setores de 

Recursos Humanos dos clientes, para melhor atender às 

necessidades dos usuários. 

É justamente essa abrangência e a expertise na elaboração 

de programas de benefícios que permitem oferecer soluções 

customizadas para cada empresa, com as melhores cobertu-

ras e o menores custos do mercado para os Seguros de Vida, 

Saúde e Odontológico.

Comprovada eficiência na elaboração 
de programas de benefícios

vIDA E SAÚDE 

Acegri – RJ

Aibel Óleo e Gás

AF do BNDES

AG Angra

Alpargatas 

American Tower

Aspentech Software 

AWB Brasil

Banco Merrill Lynch

Bandag

Brasfilter

Colégio Dom Bosco

Colégio Santo Américo

Companhia Têxtil do Castanhal

Crédito Y Caución Gestão de Riscos

Clube de Campo São Paulo

CUT – Central Única dos Trabalhadores

Embalagens Flexíveis Diadema

FAAP

Gasocidente

Gates do Brasil

Hollester

Lesaffre

Louis Dreyfus

Metso

Mubea do Brasil

Noble Group

Novelprint

Odontoprev

Paulista Containers 

Petrogal

Red Bull

Sesvesp – Sind. dos Vigilantes

Rigesa

SGS do Brasil

Scancom

Sindicato dos Cegonheiros

Sociedade Fluminense de Energia

Solução Recursos Humanos

Spectris do Brasil

Stay Work Segurança

Tilibra

Totalix

Trico Products

TV Uberlândia

Unicred Rio

Value Partner

Verzani & Sandrini

Unifrax

Wachovia Securities

Whirlpool

Valdecir Montti Angeles de Magalhães
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Atualização constante 
e capacitação para oferecer 
as melhores soluções

Para qualificar os seus serviços nos setores de navega-

ção, petróleo e gás, os escritórios do Grupo Interbrok no 

Rio de Janeiro contam com uma estrutura composta por 

profissionais especializados no segmento Gas and Oil, 

tanto off-shore quanto in-shore, notadamente engenheiros 

químicos e mecânicos.

Presença marcante nos setores 
de navegação, petróleo e gás

 OFF-SHORE 

Aibel Óleo e Gás

Atrac do Brasil

Barcas Rio-Niterói

Barnes Group

Brasil Amarras

Companhia Brasileira de Off-Shore

2H Offshore

Dragaport Engenharia

EMAR

Estaleiro EBIN

Harmworthy

ISS Brasil

Milliman Consultants

Multiportos Operadora Portuária

N&N Navegação e Logística

Pan Marine do Brasil

Petrogal

Sedna Engenharia Naval

Transatlantic Carriers

Triunfo Operadora Portuária

 

A área de Gerenciamento de Riscos do Grupo Interbrok é uma 

ferramenta muito importante para seus clientes corporativos.

Uma equipe multidisciplinar identifica pontualmente todas 

as situações de riscos das plantas dos clientes, inclusive 

as que podem decorrer de eventuais condições climáticas 

e ambientais extremas, e está preparada para reconhecer 

rapidamente as peculiaridades e contingências de cada em-

presa, em qualquer ramo de atuação.

A partir de uma avaliação detalhada, o Grupo Interbrok 

define medidas preventivas que eliminem ou minimizem 

ao máximo os riscos, e orienta os clientes nos projetos de 

implementação de sistemas de proteção, visando à redução 

de suas perdas em caso de sinistros. 

Alvaro de Magalhães José Roberto Borelli Carlos Taricano 
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PERSONAl lINESCom grande expertise no Segmento Personal Lines, o Grupo 

Interbrok, através de sua controlada WIM Central de Seguros, 

criou um novo conceito em seguros para pessoas físicas e gru-

pos de afinidade.

Operando como um autêntico shopping center de seguros para 

pessoas físicas, a WIM oferece produtos nas modalidades Auto-

móvel, Residência, Notebook, Vida, Saúde, Previdência Privada, 

Viagem,  Embarcações, entre outros, sempre com preços alta-

mente competitivos e excelência na prestação de serviços. 

Sistemas avançados de tecnologia permitem aos clientes WIM 

acesso a ferramentas exclusivas de cotação on-line, a informa-

ções atualizadas e organizadas em um extrato de seguros eletrô-

nico, e ainda a uma equipe de profissionais permanentemente 

à disposição através de múltiplos canais de atendimento (central 

telefônica de última geração, e-mail e chat).

A WIM disponibiliza também soluções inovadoras e diferen-

ciadas para a constituição e gestão de Grupos de Afinidade de 

corporações, fazendo com que seus funcionários disponham de 

produtos em todas as modalidades de seguros pessoais. 

A WIM inova também em manter campanhas publicitárias no 

rádio e na televisão, visando desenvolver sua carteira de Seguros 

de Automóvel e Residencial, além de popularizar esses produ-

tos. O slogan das campanhas da WIM é “A gente vive pensando 

em você”. 

os melhores planos 

das melhores seguradoras

Produtos flexíveis e inovadores,
com preços altamente competitivos

Ângela PereiraAngeles de Magalhães Eduardo Cestari
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São Bernardo do Campo – Edson Hirazaki 

Rio de Janeiro – Carlos Taricano
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Agilidade e eficiência 
no atendimento

O Grupo Interbrok conta com um corpo técnico constituído 

por mais de 170 colaboradores com expertise em todas as 

modalidades de seguro e na liquidação de sinistros, alocados 

em modernos escritórios com redes de lógica e de telefonia 

de última geração, o que permite um fluxo operacional ade-

quado e desburocratizado. 

Esses escritórios encontram-se localizados nas cidades de São 

Paulo, Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo e Joinville, 

abrangendo assim de forma adequada as diversas regiões 

geográficas do Brasil.  

Joinville – Sylvio Roberto Silva
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O Grupo Interbrok possui uma posição de total independência 

no mercado de seguros, fruto principalmente de sua solidez fi-

nanceira. Os processos de aquisição de outras corretoras, reali-

zados ao longo da última década, consolidaram ainda mais essa 

posição, e foram feitos utilizando recursos próprios do Grupo 

Interbrok, uma vez que acreditamos que não há melhor investi-

mento para o nosso resultado que o nosso próprio negócio.

A rentabilidade do Grupo Interbrok é uma característica mar-

cante da empresa. Com a consultoria e auditoria permanente 

da PriceWaterhouse Coopers, utilizamos no nosso dia-a-dia as 

melhores práticas de gestão, o que nos permite atingir altos 

níveis de retorno para o capital investido.

Outro ponto importante que merece destaque é o fato de a 

carteira de clientes do Grupo Interbrok ser altamente pulveri-

zada, de modo que, apesar de ter nomes relevantes, nenhum 

deles possui participação expressiva em nossa receita. Isso é 

conseqüência de uma atuação eficiente e de qualidade em to-

dos os diferentes ramos de seguro. O Grupo Interbrok é uma 

empresa extremamente focada e tem orgulho de sua trajetória 

e dos serviços que presta com excelência a seus clientes.

Credibilidade e solidez:
valores que tornaram o Grupo Interbrok 
sinônimo de confiança em seguros

GRUPO INTERBROk 2008

Prêmios emitidos   US$ 200.000.000,00

Receita   US$ 27.000.000,00

Funcionários   175

vidas seguradas

Angeles de Magalhães Claudine Maria Araújo dos Anjos
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Av.  Eng. Luiz Carlos Berrini 716  3º,  6º e 7º andares

São Paulo  SP   CEP 04571-000 

Telefone +5511 5504 5200  Fax 5505 0700 

Av.  Marechal Câmara 160  13º andar

Rio de Janeiro  RJ   CEP 20020-080 

Telefone +5521 3970 7007  Fax 2215 5816

Rua dos Feltrins 1.401

São Bernardo do Campo  SP   CEP 09820-280 

Telefone +5511 3883 4200  Fax 3883 4221

Rua  Alexandre Dohler 129  8º andar

Joinville  SC   CEP 89201-260 

Telefone / Fax +5547 3423 2655 

www.interbrok.com.br 

www.wim.com.br
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