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ROSSANA SCHETTERT
Gestora de seguros e titular da Empresa GEO | CONVÊNIO DE SEGUROS, mantém parceria com mais
de 1.200 corretores profissionais de seguros em todo o território nacional, desde julho de 2004, através
de um amplo Convênio de Seguros entre estes e seguradoras especializadas em produtos para o
segmento imobiliário, onde desenvolve e gerencia seguros voltados para construção civil, tais como:
DFI IMOBILIÁRIO – Estoques e Locação
GARANTIA IMOBILIÁRIA - Término de Obra

RISCOS DE ENGENHARIA + RCC (Responsabilidade Civil do Construtor)
HABITACIONAL APÓLICE DE MERCADO
MIP – MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE
DFI – DANOS FISICOS IMÓVEIS FINANCIADOS
QUALIDADE ESTRUTURAL – 10 anos de qualidade pós obra
RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL DE OBRA
Ingressou no setor de seguros em 1980, trabalhando no setor de Seguros Financeiros.
Em busca de crescimento e novas oportunidades, em 1984 migrou para área de eventos, promoções e turismo, atuando nas
regiões sul, sudeste e nordeste.
De volta a sua terra natal (RS) em 1992, retornou ao mercado de seguros e em 1998 começou a promover e operacionalizar o
Seguro Garantia de Entrega de Obra. Desde então, vem se especializando em seguros orientados para construção civil e
financiamento imobiliário, bem como prestou consultoria para todas as entidades filiadas à CBIC de 2004 a 2018 e presta
consultoria as empresas do segmento imobiliário e de crédito para o setor da construção civil.
Profissional na área de seguros, devidamente habilitada na SUSEP, cursou Ed. Física (UFRGS) e Ciências Contábeis (São Judas
Tadeu).
Participa de comitês nos ministérios da Cidade e Fazenda, representando a GEO - Convênio de Seguros, contribuindo com sua
expertise para a melhoria dos produtos ofertados pelo mercado segurador e voltados ao Crédito Imobiliário Brasileiro.
Ministra palestras e seminários regularmente em todo Brasil, com foco nos seguros voltados ao Crédito Imobiliário, tendo como
público alvo, Sindicatos da Construção Civil (Sinduscons), Bancos de Crédito Imobiliário, Companhias de Habitação Popular –
COHAB’s, Institutos, Construtoras, Incorporadoras, Instituições Financeiras, Administradoras de Consórcios, Cooperativas de
Crédito, Empresas Administradoras ou Comercializadoras de Imóveis, Securitizadoras de Recebíveis Imobiliários e demais pessoas
físicas ou jurídicas interessadas na formação de poupança para construção, financiamento e comercialização de imóveis no Brasil.
Foi a idealizadora e desenvolvedora do projeto “Convênio de Seguros“ através do portal GEO | CONVÊNIO DE SEGUROS, o qual
consiste atender os incorporadores e construtores em todo o Brasil, com apólices de seguros em uma linguagem mais didática,
disponibilizando assim ao setor construtivo, de forma online, seguros com maior amplitude de garantia e custos menores de
forma absolutamente democrática.
Todos os produtos lançados em seu portal, possuem taxa única, o que permite que, independente do porte da construtora ou
banco contratante, o custo seja o mesmo, democratizando assim este segmento e propiciando aos pequenos construtores e
instituições financeiras ascendentes, acesso a seguros que antes eram apenas destinados a grandes conglomerados.
O portal GEO| CONVÊNIO DE SEGUROS comercializou de forma on line, ao longo dos anos, milhares de apólices de seguros em
todo o País, com faturamentos mensais contínuos e SEM PAPEL e hoje, após 14 anos de existência, já contabiliza mais de setenta
milhões de páginas de papel NÃO IMPRESSAS, em um projeto altamente sustentável e ecológico.

