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ANEXO  

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MAPFRE S.A.  

 

Antonio Núñez: Licenciado em Economia e Administração de Empresas, é vice-

presidente da MAPFRE. Com mais de 25 anos de trajetória profissional no Grupo, 

é vogal do Conselho de Administração da MAPFRE S.A. desde 2011 e, entre 

outras responsabilidades, ocupa o cargo de diretor geral corporativo de Recursos 

Humanos, Meios e Coordenação Institucional e é conselheiro de várias entidades 

da MAPFRE.   

 

Catalina Miñarro: É advogada do Estado desde 1988. Foi presidente da 

Associação de Advogados do Estado durante quatro anos, diretora de consultoria 

jurídica da SEPI, secretária geral e técnica de presidência da Comunidade de 

Madri, advogada do Estado junto ao Tribunal de Contas e Tribunal Superior de 

Justiça de Madri, além de conselheira de diferentes empresas.  

 

Fernando Mata: É licenciado em Administração de Empresas. Ingressou na 

MAPFRE há quase 20 anos e desenvolveu uma importante carreira profissional no 

Grupo, ocupando postos de responsabilidade, na Espanha e em Porto Rico. 

Atualmente é diretor geral da Área Corporativa de Estratégia e Desenvolvimento, e 

diretor corporativo de Riscos.  

 

 

COMITÊ DE RISCOS E CUMPRIMENTO 

 

Ana Isabel Fernández: É licenciada e doutora em Economia e Administração de 

Empresas, e catedrática de Economia Financeira. Membro do Comitê Consultor de 

Corporate Reporting da Autoridade Europeia de Valores, também fez parte do 

Conselho da Comissão Nacional do Mercado de Valores e do Conselho da 

Autoridade Europeia de Valores. 

 

COMITÊ EXECUTIVO 

 

Aristóbulo Bausela: É licenciado em Geografia e História e ingressou na 

MAPFRE em 1991. Ocupou diferentes cargos no Grupo, tanto na Espanha como 

na Venezuela, onde foi presidente da MAPFRE LA SEGURIDAD. Atualmente, 

ocupa a máxima responsabilidade executiva da MAPFRE na Área Regional LATAM 

SUL e, a partir do próximo mês de janeiro, assumirá o cargo de CEO da Área 

Territorial LATAM.  
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Elena Sanz: Licenciada em Economia e Administração de Empresas, é diretora 

geral de Recursos Humanos da MAPFRE. Com uma trajetória profissional de mais 

de 20 anos no Grupo, trabalhou não apenas na Espanha, mas também na Argentina, 

onde foi diretora de Controle de Gestão. Foi a primeira mulher a ocupar a máxima 

responsabilidade de uma área corporativa na MAPFRE.  

 

Jaime Tamayo: Licenciado em Direito, ingressou na MAPFRE em 1993. Ocupou 

diversos cargos de alta responsabilidade na diretoria na MAPFRE PUERTO RICO, 

na MAPFRE FLORIDA, onde foi CEO, e na MAPFRE EUA, onde ocupou o cargo 

de presidente e CEO. Atualmente é CEO Regional da MAPFRE NORTEAMÉRICA 

e, a partir de janeiro de 2017, será o CEO da Área Territorial Internacional.  

 

Wilson Toneto: Licenciado em Contabilidade e Economia, começou a carreira 

profissional como auditor independente e ingressou na MAPFRE há 27 anos. 

Ocupou distintos cargos de responsabilidade no Brasil, onde foi vice-presidente do 

Grupo. Em 2010, foi nomeado CEO da MAPFRE no Brasil, e atualmente, entre 

outros cargos, exerce a função de CEO da Área Regional Brasil.  

 

Alberto Berges: Licenciado em Direito, atualmente é diretor geral e chief operating 

officer (COO) da MAPFRE ASISTENCIA. Ocupou importantes responsabilidades 

no Grupo, como presidente da MAPFRE VENEZUELA e presidente da MAPFRE 

ARGENTINA, e até o ano passado era diretor geral adjunto da Área Corporativa de 

Negócios e Clientes da MAPFRE.  

 

CARGOS DE DIRETORIA 

 

Ignacio Baeza: Licenciado em Economia, é vice-presidente da MAPFRE, 

presidente do Conselho de Administração e CEO da unidade de Assistência, e 

presidente dos Conselhos de Administração da MAPFRE ESPAÑA. Em sua vasta 

trajetória profissional, ocupou cargos de alta responsabilidade no Grupo, entre 

outros, Presidente da MAPFRE VIDA e da MAPFRE ESPANHA e CEO da Área 

Territorial da Ibéria.   

 

José Manuel Corral: É licenciado em Economia e Administração de Empresas. 

Ingressou na MAPFRE em 1993 e ocupou diversos cargos, entre outros, gerente 

da subcentral Galiza Sul e diretor comercial da Red MAPFRE. Atualmente, é diretor 

geral adjunto de Negócio da MAPFRE ESPAÑA e diretor regional de Negócio e 

Clientes da Área Territorial Ibéria.  

 

José Luis Gurtubay: É licenciado em Economia e Administração de Empresas e 

Ciências Atuariais e Financeiras. Ingressou na MAPFRE em 1990 e desde então 

ocupou diferentes cargos, entre outros, responsável pelos Serviços de Auditoria 
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Interna da MAPFRE ASISTENCIA, diretor da área de Aquisições da MAPFRE e 

subdiretor geral de M&A, cargo que ocupa atualmente. 

 

Ramón Carrasco: É licenciado em Economia e em Ciências Atuariais. Pertence ao 

Corpo Superior de Inspetores de Seguros e desenvolveu essas funções no 

Ministério da Economia e na Comissão Europeia. Desde 2013, quando ingressou 

na MAPFRE, ocupa o cargo de diretor de Riscos e Relações com Organismos 

Internacionais.  

 

Miguel Barcia: É licenciado em Direito. Ingressou na MAPFRE há mais de 30 anos 

e desenvolveu uma importante carreira profissional, assumindo diferentes cargos, 

tanto na Espanha, como nos Estados Unidos e no México. Atualmente, 

desempenha as funções de presidente e CEO da MAPFRE URUGUAI.  

 

Marianne Delgado: Formada em Advocacia e Diplomada Comercial, conta com 

mais de 23 anos de experiência no setor segurador. Desenvolveu sua carreira 

profissional na MAPFRE em diferentes áreas, ocupando vários postos de 

responsabilidade. Atualmente, ocupa o cargo de Diretora de Operações da 

MAPFRE VENEZUELA. 

 

Zaida Gabas de Requena: É licenciada em Seguros Comerciais. Ingressou na 

MAPFRE há quase 20 anos, na Venezuela, e desenvolveu uma importante carreira 

profissional, ocupando diferentes posições executivas, nesse país e no Paraguai. 

Em 2004, assumiu a diretoria geral da MAPFRE PARAGUAI e desde 2010 é 

presidenta executiva dessa empresa.  

 

Pierina Pumarol: Licenciada em Engenharia de Sistemas. Com mais de 20 anos 

de experiência em empresas do setor segurador, foi presidenta da Junta Consultiva 

de Seguros da República Dominicana. Ingressou na MAPFRE BHD em 2007 e, 

atualmente, é diretora geral adjunta da área técnica da MAPFRE BHD.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


