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A Segna foi criada em 2009, a partir de um cuidadoso processo de fusão 
de 14 corretores de seguros independentes que atuavam no mercado do 
Rio de Janeiro em diversos ramos.

Esta união se traduziu em troca de experiências, estrutura e versatilidade, 
permitindo atender de forma diferenciada a mais exigente gama de         cli-
entes.

Da mesma forma, tal sinergia nos permitiu maior representatividade e 
proximidade junto às principais Seguradoras e Operadoras do Brasil, o 
que significa as melhores condições para o nosso público alvo.

NOSSAHISTÓRIA
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FABIO IZOTON atua no mercado Segurador desde 1995,  com 

formação em Processamento de Dados e Administração. 

Possui vasta experiência em Planos de Saúde e Seguros em 

geral, tendo como foco  Produtos Corporativos.*

fabio.izoton@segna.com.br

(21) 99941-9382
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*Executivo Unidade 11

QUEMSOMOS

ROBERTO FIORIO é formado  em Administração e Pós Gradua-
do em Marketing pela FGV/RJ. Atuou por mais de 20 anos na 
área comercial de uma das principais Seguradoras do País e é 
especializado em Saúde, Vida e Previdência.*

roberto.fiorio@segna.com.br

(21) 96716-1111



ATUAÇÃO
Todos os projetos contam com o envolvimento direto de um dos Executivos;

Atuamos ética e profissionalmente, construindo relacionamentos duradouros;

Prezamos pela transparência e objetividade, focados nas melhores soluções;

Buscamos equilibrar produtos de qualidade com custos competitivos;

Nossa equipe de backoffice é experiente e comprometida com o cliente;

Atendemos atualmente mais de 300 empresas de diversos segmentos;



SAÚDE ODONTO VIDA PREVIDÊNCIA
GARANTIA

DE ALUGUEL
RESPONSABILIDADE

CIVIL
SEGUROS

PATRIMONIAIS

PRODUTOS &SOLUÇÕES



Gestão de Benefícios e Seguros Corporativos customizados;

Mapeamento e diagnóstico da situação atual com foco em redução de custos;

Avaliação mercadológica considerando produtos adequados ao perfil;

Implantação, divulgação e acompanhamento de novos contratos;

Apoio ao RH nos fluxos operacionais e na gestão dos resultados;

Suporte aos programas de orientação à saúde e qualidade de vida;

PRINCIPAISOBJETIVOS



A Segna através do Grupo A12+, holding nacional de que fazemos parte, está presente 

nas principais capitais, oferecendo capilaridade e agilidade para melhor atendermos. 

BRASÍLIA(DF)

GOIÂNIA (GO)

UBERLÃNDIA (MG)

SÃO PAULO (SP)

CURITIBA (PR)

TERESINA (PI)

ARACAJU (SE)

TEIXEIRA DE FREITAS (BA)

BELO HORIZONTE (BH)

VITÓRIA (ES)

RIO DE JANEIRO (RJ)

PRESENÇA



ENDEREÇOS

RIO DE JANEIRO

Rua do Acre 47 Grupo 303 

Centro 

Rio de Janeiro

CEP 20.081-000   

www.segna.com.br

SÃO PAULO

Rua Helena 280 Conjunto 409 

Vila Olímpia 

São Paulo

CEP 04.552-050

www.a12seguros.com.br


