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A essência do Grupo Life Brasil é ser o seguro da sua vida e conquistas. Nos seus mais de 20 anos de história, nós sempre priorizamos os
nossos clientes, colaboradores e parceiros, buscando as melhores soluções e o crescimento contínuo. 

O Grupo prima pela visão do bem maior do ser humano e devido à essa máxima, atingimos grande destaque no mercado em que atuamos,
acumulando mais de 90 prêmios no decorrer de nossa trajetória. Em 2015, nos tornamos membros no MDRT – Million Dollar Round Table.
Desde então estamos ranqueados no maior nível mundial dessa entidade, na qual apenas 0,2% dos profissionais de seguros no mundo fazem
parte. O MDRT é reconhecido pela ética e pela responsabilidade em prol do mercado e, consequentemente, dos seus clientes.

Atingimos esse alto nível graças ao resultado advindo de nosso amor por histórias e conquistas e pelo fato de vivermos incansavelmente por
nossos clientes. Ainda estamos começando e o futuro promete muitas realizações. 

Desde já, quero deixar registrado meus sinceros agradecimentos. Que possamos, em um futuro próximo, destinar toda esta potencialidade
que nos colocou entre as maiores do mundo junto a esta organização, empresa, entidade, profissional ou mesmo pessoa. 

Obrigado e conte sempre com o Grupo Life Brasil.

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Alberto Junior
CEO Grupo Life Brasil
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NOSSA ESSÊNCIA
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NÓS FAZEMOS COM QUE OS OUTROS SE DEEM BEM
   O começo da história do Grupo Life Brasil começa em
1998 com a fundação da Mitraseg, uma corretora de
seguros gaúcha fundada pelo atual CEO da organização,
Alberto Junior. Seu foco foi no alto desempenho de
vendas diretas de Seguro de Pessoas, se destacando
pelas parcerias com grandes seguradoras e associações
do segmento.

   Dez anos depois da fundação da Mitraseg, em 2008, é
fundada a Consult Life. Como o nome indica, a empresa
foi criada para ser uma assessoria focada no mercado de
seguros e formação de consultores de venda para o
mercado de seguros. 

   Em 2012, nasce a Life Solution, terceira empresa do
Grupo Life Brasil com o objetivo de alcançar públicos em
praças distantes do Brasil, com produtos personalizados. 

    A união dessas empresas, em 2013,  marca o início
das atividades da holding Grupo Life Brasil.

   A missão, visão e valores do Grupo Life Brasil são
resumidos em uma única frase: “Fazer com que os outros
se deem bem”. Os mais de 500 mil clientes assistidos e já
atendidos pelo Grupo são tratados de maneira
diferenciada, pois nada é mais precioso do que a
proteção da vida. Os valores da holding são a base de
uma consultoria personalizada, com base nas reais
necessidades de cada cliente.

   O lançamento da operação da Life Brasil Franchising,
em 2017, surge como uma forma de expandir a presença
do Grupo Life Brasil oferecendo uma oportunidade de um
negócio aliado a uma marca que é considerada “Case de
Sucesso” no segmento de seguros de vida.
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ALIANDO HISTÓRIAS

E RAZÃO
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COCRIANDO NOVAS HISTÓRIAS
   O segmento de seguros necessita de empresas que
saibam priorizar a necessidade real de seus clientes. O
Grupo Life Brasil é considerado um verdadeiro case de
sucessos nessa área, unindo sua história e razão como
verdadeira essência para a venda de seguros. 

    O Grupo Life Brasil conta com segurados em todos os
26 estados e Distrito Federal. Com uma geração total de
recursos de 8 bilhões (até o ano de 2018), o Grupo Life
Brasil tem 100% de participação nas categorias de
Seguro de Vida (Individual, Pecúlio e Vida em Grupo).

   Ao longo dessa jornada de 20 anos, o Grupo Life Brasil
conta com dezenas de premiações de destaque, entre 

elas o Troféu Top de Marketing ADVB com a Consult Life.

   O Grupo Life Brasil também tem seu destaque nos
principais veículos de mídia de empresas e negócios, com
matérias nas revistas Pequenas Empresas & Grandes
Negócios, Forbes Brasil e Isto é Dinheiro.

   Em 2015, os métodos de consultoria e operação de
vendas diretas do Grupo fez com que a organização
atingisse um novo patamar no segmento, fazendo parte
do quadro de membros do Million Dollar Round Table –
MDRT. Essa organização, reconhecida pelo mercado de
seguros de vida internacionalmente, concentra os 0,2%
melhores profissionais do ramo em todo o globo.
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O QUE VOCÊ ESPERA DO FUTURO?
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O Grupo Life Brasil oferece Seguros de Vida 
personalizados de qualidade para você 

e para quem você ama

“Oferecer o melhor atendimento do mercado, com 
seguros de vida, residencial e auto projetados para atender as

necessidades de cada um dos clientes. 
Esse é o objetivo diário para todos os franqueados, parceiros e

colaboradores de nossa organização”
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   O seguro de vida, para muitos, está associado somente
à solução de problemas críticos e fatalidades. A
esmagadora maioria não busca ou compreende todas as 
possibilidades que os serviços de seguradoras podem
oferecer. É uma solução que existe para acompanhar
toda a trajetória de seu cliente, em todos os seus
momentos. 

   Determinados planos e benefícios que podem estar
alinhados a uma pessoa podem ter uma importância
totalmente diferente para outra. Por isso, nessa
importante tomada de decisão que envolve planejar o
futuro, o Grupo oferece produtos sob medida para a
renda, bens, idade, família e visão da vida de cada
indivíduo.

   Os planos de seguro do Grupo Life Brasil são flexíveis e
resultado de uma análise e relacionamento entre seus 

consultores e seus clientes. Dessa forma, benefícios de
proteção familiar, pensão, resgates, funerais e demais
outros são oferecidos com base no propósito de vida. 

   Além disso, o Grupo Life Brasil sabe que a realidade de
vida de seus clientes é mutável. Por isso, oferece um
canal aberto diretamente com o cliente, sempre pronto a
auxiliá-lo caso ele necessite de reajustes e mudanças em
sua apólice de seguro. 

   O Grupo Life Brasil utiliza o conhecimento, sistemas e
ferramentas de cada uma de suas empresas para
oferecer o máximo em excelência de seus serviços. 

   Com know how e presença em todos os estados do
país, a holding está preparada para atender as
necessidades específicas de seus clientes e suas
associações.
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Os franqueados do Grupo Life Brasil estão prontos 

para oferecer segurança total a seus clientes

   O Grupo Life Brasil tem em suas empresas todo o
suporte, técnicas e métodos para desenvolver, gerir e
treinar seus franqueados. 

   Dessa forma, o grupo dispõe de times especializados
para atender da melhor forma possível seus clientes,
oferecendo a cobertura necessária e exclusiva para cada
beneficiário do seguro.

   A atuação do franqueado do Grupo Life Brasil é
realizada de ponta a ponta. Desde o primeiro contato até 

o acompanhamento posterior, o cliente recebe
aconselhamento e orientação completa sobre os serviços
contratados.

   O Grupo Life Brasil tem a vida como sua essência e isso
reflete-se em todas suas frentes de operação.

   O atendimento é realizado para garantir o máximo de
segurança e tranquilidade para os seus clientes e todos
os beneficiários dos serviços oferecidos.
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NÚMEROS DO GRUPO LIFE BRASIL
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no seu segmento, pois prioriza a real necessidade 
dos seus clientes, aliando histórias e razão.

o grupo life brasil é considerado um case de sucesso

Algumas de nossas empresas:



Estrutura
2020: São 14 

empresas controladas,

administradas ou geridas.

recursos  diretos geridos 
total de recursos geridos pelo 

grupo life brasil até este ano de 2020

R$ 8,087 Bilhões

participação dos clientes
com o produto principal

seguro de vida / pecúlio / vg

ticket médio do
produto principal

valor do ticket médio dos 
planos comercializados 

no ano de 2019

R$ 98,53

índice de conversão
 do produto principal

a empresa alcançou o 
índice de vendas sobre os 

contatos efetivos no ano de 2019

52,07 %

números de estados
possuímos segurados nos 26

estados e distrito federal
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Fonte números do mercado: Susep

Comparativo de crescimento do 

mercado seguros de pessoas x grupo life brasil

56,03%

10,50%

120,83%

31,50%

150,95%

49,75%

186,78%

220,78%
238,05%

272,13%

303,18%

392,90% 387,38%

66,68%
85,08%

97,83% 104,68%
120,20%

141,50%
158,25%

Grupo Life Brasil Mercado Seguro de Pessoas



MERCADO A SER EXPLORADO 

E AS OPORTUNIDADES
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GRANDES OPORTUNIDADES
MERCADO A SER EXPLORADO E AS OPORTUNIDADES

Mais de 90% dos brasileiros não possuem um 
planejamento financeiro nem uma blindagem

patrimonial adequada à sua história de 
vida, nosso principal produto.
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S U P O R T E  P R E M I E R
G R U P O  L I F E  B R A S I L

R E T E N Ç Ã O T E C N O L O G I A P Ó S  V E N D A S M A R K E T I N G

E S T R A T É G I C O F O R M A Ç Ã O J U R Í D I C O
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GRUPO LIFE BRASIL NA MÍDIA
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R E C O N H E C I M E N T O S
G R U P O  L I F E  B R A S I L
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MAIS DE 90 PRÊMIOS AO LONGO DE SUA HISTÓRIA...



SOMOS O SEGURO 

DA SUA VIDA E CONQUISTAS
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Seguro de automóveis
Protege os motoristas contra danos ao
próprio veículo e/ou contra a eventual
responsabilidade civil decorrente de

acidentes que possam causar.

Seguro EMPRESARIAL
Os seguros multi riscos empresariais

(também conhecidos como
compreensivos) têm o objetivo de proteger

o patrimônio das empresas.

O seguro residencial cobre, basicamente, 
incêndios, queda de raio e explosão de

qualquer natureza.

Seguro RESIDENCIAL Seguro CONDOMÍNIO
Cobre contra riscos de incêndio, queda de
raio e explosões de qualquer natureza que
provoquem sua destruição total ou parcial.

e mais uma gama de serviços à disposição!
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Administração

Av. Otávio Rocha, 54
11° andar

Porto Alegre - RS

Av. Diário de Notícias
200/313  |  Cristal Tower

Porto Alegre

SCS Qd. 03, nº 170 Bl. A
Lt.150/170  |  Asa Sul

Brasília/DF

Life Brasil Franchising Filial Brasília
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