Acacio Queiroz é formado em Economia, pós-graduado em Finanças, com
especialização em Business nos Estados Unidos, além de ter realizado diversos
cursos nas áreas de Seguros, Finanças e Gestão de Negócios, no Brasil e no
exterior. Possui certificação no Programa de Desenvolvimento de Conselheiros
pela Fundação Dom Cabral, bem como é Conselheiro de Administração
Certificado pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.
O executivo exerceu os cargos de presidente, CEO e COO localmente e para
América Latina em várias companhias de seguro. Esteve na Chubb do Brasil de
2005 a 2016, tendo iniciado como Presidente & CEO e atuado como presidente
do conselho de administração nos últimos três anos que esteve na empresa.
Acacio foi presidente do Comitê de Seguros, Resseguros e Previdência da
Câmara Americana de Comércio do Rio de Janeiro (Amcham) e do Fórum de
CEOs do WTC e da Amcham SP. Faz parte do Conselho Consultivo do WTC e da
APTS, bem como faz parte do Conselho Superior da ANSP (Associação Nacional
de Seguros e Previdência). Acacio integra o conselho de economistas do G100 e
atua como Presidente do Conselho Superior do GCSM (Global Council of Sales
Marketing). Acacio foi Diretor da CNSeg (Confederação Nacional das Empresas
de Seguro), Presidente do Conselho Administrativo da ABCSI (Associação

Brasileira de Companhias de Seguros Internacionais), Diretor da Fenseg e do
Sindicato das Empresas de Seguros, Resseguros e Capitalização (SindisegSP), do
Conselho Consultivo da ADVB RJ, do Comitê de Inovação do Governo do estado
de MG. Atualmente é empreendedor atuando como sócio fundador da VIRELID,
empresa de empreendedorismo estratégico, bem como é palestrante, escritor
e coaching.
O executivo ministra palestras de Gestão, Liderança e Motivação, Conflito de
Gerações, Formação Profissional, Economia e Seguros em Empresas,
Universidades, Associações e Federações. Ministrou palestra na Conferência
Latino-Americana Great Place to Work, considerada uma das mais
conceituadas empresas na área de Recursos Humanos.
Acacio Queiroz escreve artigos para jornais e revistas das áreas de seguro,
finança, gestão, liderança e economia. É convidado a participar dos programas
de televisão nas áreas de economia, seguro, gestão e empreendedorismo,
tendo atuado como membro efetivo do programa Assembléia Geral da TV
Ideal. Em 2013, escreveu o livro “Minhas Bagagens”. A segunda obra, “Fábrica
de Líderes”, foi lançada em 2017. Acacio Queiroz também contribuiu para
outras obras, como por exemplo: 60 Estratégias Práticas Para Ganhar Mais
Tempo, de Cristian Barbosa, O Chamado, de Maria Tereza Gomes e BIO 50
CEO’S, de Camila Balthazar, onde foi considerado um dos 50 maiores
empresários do Brasil.
Acacio Queiroz exerce a função de Conselheiro na SOMAERO (Sociedade dos
Melhores Amigos da Aeronáutica).
Em 20/06/2016 recebeu da Aeronáutica a medalha de Mérito Santos
Drummond, e em 23/10/2017 recebeu também uma das maiores honrarias da
força Aeronáutica a medalha de Ordem Do mérito Aeronáutico – OMA.
Por sua contribuição no segmento de finanças e seguros, acumula os mais
significativos prêmios e reconhecimentos no Brasil e no exterior nas áreas de
liderança, gestão e Finanças.

