SÓCIO FUNDADOR
Fundado por Acacio Queiroz, a Virelid entra no
mercado para oferecer um serviço estratégico
de diagnóstico e implementação de soluções.
O executivo tem mais de cinco décadas de
experiência, sendo mais de 20 anos como
presidente e CEO de multinacionais de seguro
no Brasil e no exterior. Após 12 anos na Chubb
Seguros, Acacio encerrou seu ciclo na empresa
como presidente do Conselho de Administração
e partiu para uma carreira empreendedora.
Além de estar a frente da Virelid, o profissional
viaja pelo pais com palestras de liderança,
formação profissional, conflito de gerações,
entre outros temas que auxiliam os executivos a
avançarem em suas carreiras e as empresas a
expandirem e conquistarem novos clientes.
Acacio também é autor dos livros "Minhas Bagagens" e "Fábrica de Líderes" e
articulista de diferentes publicações.
Formado em Economia, pós-graduado em Finanças e com vários cursos de
especialização, incluindo um programa de Business nos Estados Unidos, o executivo
possui certificação no Programa de Desenvolvimento de Conselheiros pela Fundação
Dom Cabral e pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

COMO TRABALHAMOS
A inspiração para nossa forma de trabalho vem dos resultados da atuação bem-sucedida
de Acacio Queiroz nas últimas quatro seguradoras que trabalhou. Todas as operações
apresentaram crescimento de 300% no acumulado de cinco anos, com lucratividade.
Após sua saída do mercado corporativo, o executivo expandiu sua metodologia de
sucesso para a Virelid.
Os conhecimentos e o capital social adquiridos ao longo dos últimos anos possibilitam a
formação de uma equipe de especialistas altamente capacitados para fazer uma imersão
na empresa contratante. O objetivo é realizar um diagnóstico de quais áreas impactam
negativamente no crescimento da produção e no resultado financeiro da companhia. No
entanto, o grande diferencial da Virelid é ir além dessas análises, implementando as
soluções para mudar o cenário e expandir a atuação da empresa nas áreas desejadas.
Trabalhamos com alianças estratégicas e profissionais-chaves em cada área de atuação.
Dessa forma, desenvolvemos estratégias assertivas para implementar novas soluções ou
reformular modelos antigos. Essa forma de atuação possibilita resultados mais rápidos e
com menos custos envolvidos para o cliente. A Virelid é a somatória de anos de visão e
liderança aplicada à entrega de resultados exponenciais.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
Marketing inteligente
Inovação, forte entendimento da necessidade do cliente e integração com os melhores
profissionais em cada área de atuação são os pilares de formação das nossas estratégias
de marketing inteligente. Com base no diagnóstico feito na empresa e na solução
proposta pela Virelid, implementamos diversas ações para aumentar a visibilidade da
marca e aumentar o faturamento.
Comunicação
De acordo com a demanda apresentada pela empresa, a Virelid desenvolve projetos de
aproximação com veículos da imprensa, utiliza seus contatos de relacionamento para
estabelecer ações de reciprocidade e promove eventos de prospecção e retenção de
clientes. Todas as ações também contam com alianças estratégicas, garantindo a entrega
de resultados.
Palestras e workshops
Criamos soluções inovadoras para divulgar um produto e expandir sua área de atuação.
Com uma abordagem que entrega publicidade do produto e outros interesses do públicoalvo, reunimos uma audiência qualificada para apresentar os produtos do cliente. Além
disso , a expertise de liderança e gestão de negócios de Acacio Queiroz também pode ser
compartilhada em um modelo de palestra, workshop ou livro com o selo da empresa
patrocinadora.

Expansão geográfica
Utilizando estratégias de canais alternativos de distribuição e redes especializadas,
aplicamos técnicas de expansão geográfica compatíveis com empresas de diversas áreas
de atuação. São estratégias testadas nos últimos anos e somadas ao networking de
Acacio Queiroz de mais de cinco mil executivos Brasil afora, promovendo a aceleração e
o crescimento das operações do cliente.
Aumento de produtividade
Desenvolvemos técnicas exclusivas que promovem o aumento de produtividade, com um
crescimento de margem e lucratividade. Nossas estratégias 360° atuam em todos os
setores contando com especialistas com grande background em sua área.
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