Livonius

de pé, da esquerda para a direita
Andreas Rafael Mayer e Vilmar
José Menin sentados, da esquerda
para a direita Nelson Darci Mayer,
Juliano Santos Menin e Antônio
Eduardo de Moura Delfim

F

undada em maio de 1888, a Livonius, uma
M.G.A. (Managing General Agent) por sua
exclusividade e especialização em prestação
global de serviços aos Corretores de Seguros,
vem se mantendo como uma das mais antigas operadoras de seguros do Brasil.
Iniciada na década de 1870, quando os imigrantes
alemães Gustav e Paulo Livonius viajavam pelo interior
do Rio Grande do Sul vendendo tecidos. Atuavam, aqui,
como representantes de companhias têxteis europeias e
observavam, curiosos, que o Brasil ainda não tinha a tradição de adquirir seguros – algo mais do que necessário em
um contexto em que as casas de madeira eram passíveis
de sofrer incêndios. Decidiram, assim, deixar o negócio
têxtil de lado e trazer o mundo da seguridade para o Brasil.
Criaram a Livonius – e deu certo.
Hoje, com mais de 4 mil corretores cadastrados, 80
mil apólices vigentes e mais de 160 mil ônibus segurados,
a empresa mantém-se como uma das operadoras de grande relevância no mercado de seguros.
Com mais de 50% do market share no segmento de
Responsabilidade Civil Ônibus, a Livonius torna-se uma
referência no mercado brasileiro. Também se sobressai
nos ramos de Casco Ônibus, Máquinas e Equipamentos
Agrícolas, Construção Civil, Linhas Financeiras, Energia
Renovável, Segurança Patrimonial e Responsabilidade
Civil Geral.
No ano de seu 130º aniversário, a Livonius inova sua
identidade visual e se reposiciona no mercado com o slogan “Juntos somos mais seguros”. É o seu reconhecimento aos Corretores de Seguros, parceiros, clientes e colaboradores que proporcionam à Livonius ser do tamanho que
ela é hoje.
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A matriz em 2018 também foi repaginada – passou a
ocupar um imóvel próprio de 523 metros quadrados do
prédio Duo Concept, na Avenida Loureiro da Silva, 1940
/ 12º andar, CEP 90.050-240, no centro da capital gaúcha
– a Livonius conta com 17 escritórios de negócios, distribuídos estrategicamente nas principais regiões do Brasil.
Com uma trajetória de sucesso construída durante os
130 anos, a Livonius sabe que não se constrói nada sozinho e, por isso, continuará proporcionando o melhor para
seus parceiros, clientes e colaboradores, sempre preservando a incolumidade da imagem da Instituição Seguro,
com ética e transparência.
Compõem a sociedade os seguintes diretores:
Antônio Eduardo de Moura Delfim: Sócio-gerente e Diretor Operacional. É o mais antigo sócio da atual gestão da
Livonius. Adquiriu a empresa em 1.980 em sociedade com
Luiz Fernando Kessler, já falecido.
Vilmar José Menin: Entrou na Livonius no início da década 1990 e ocupa o cargo de Diretor de Relacionamento,
responsável pelo recrutamento e apoio técnico-logístico
a corretores de seguros em todo o território nacional.
Nelson Darci Mayer: Passou a participar da sociedade
também no início da década de 1990, ocupando atualmente o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro.
Andreas Rafael Mayer: Contratado pela empresa no final
de 1990, ocupa hoje o cargo de Diretor Executivo, sendo
responsável por toda a operação, governança, TI e pelo
setor técnico-atuarial.
Juliano Santos Menin: Contratado também no final da
década de 1990, ocupa atualmente o cargo de Diretor Comercial, respondendo pela manutenção da área de negócios e de parcerias.

F

ounded in May 1888, Livonius, an MGA
(Managing General Agent) for its exclusivity and specialization in providing global services to Insurance Brokers, has remained
one of the oldest insurance operators in
Brazil.
It started in the 1870’s, when German immigrants Gustav
and Paulo Livonius traveled around the countryside of Rio
Grande do Sul selling fabric. Here, they worked as sales representatives for European textile companies and, curious,
observed that Brazil still did not have the habit of purchasing insurance – something more than needed in a context in
which wooden houses were susceptible to fires. Thus, they
decided to leave the textile business and bring the insurance
world to Brazil. They created Livonius – and it worked.
Today, with over 4 thousand registered insurance brokers, 80 thousand policies in effect and over 160 thousand
insured buses, the company remains one of the most relevant operators in the insurance market.
With more than 50% of market share in the Bus Civil
Liability segment, Livonius became a reference in the Brazilian market. It also stands out in the following segments:
Bus Shell, Agricultural Machinery and Equipment, Construction Industry, Financial Lines, Renewable Energy,
Property Security, and General Civil Liability.
The year it celebrates its 130th anniversary, Livonius
innovates its visual identity and repositions itself in the
market with the slogan “Together we are safer” (Juntos somos mais seguros). It is the recognition given to Insurance
Brokers, partners, clients and employees that allows Livonius to have the size it has today.

The head office was also revamped in 2018 – it is now
located in its own real estate with 523 m2 in the Duo Concept building, at Avenida Loureiro da Silva, 1940/12nd
floor, Postal Code 90.050-240, downtown Rio Grande do
Sul’s capital – Livonius counts on 17 business offices, strategically distributed over the main regions of Brazil.
With a successful track record written over 130 years,
Livonius knows that it cannot build anything alone and,
therefore, will continue to provide the best for its partners,
clients and employees, always preserving the image of the
Insurance Institution, with its ethics and transparency.
The company is composed of the following officers:
Antônio Eduardo de Moura Delfim: Managing Partner
and Chief Operating Officer. He is the oldest partner of Livonius’ current leadership. He has acquired the company in
1980, in partnership with Luiz Fernando Kessler, deceased.
Vilmar José Menin: He joined Livonius in the early
1990’s and holds the position of Chief Relationship Officer, responsible for recruiting and providing technical
logistic support for insurance brokers throughout Brazil.
Nelson Darci Mayer: He also joined the company in the
early 1990’s and currently holds the position of Managing
Director and Chief Financial Officer.
Andreas Rafael Mayer: Hired by the company at the end
of 1990, today he is Chief Executive Officer, being responsible for the entire operation, governance, IT and technical actuarial division.
Juliano Santos Menin: Also hired at the end of the 1990’s,
he is currently the Sales Director, responsible for maintaining the business area and partnerships.
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