DESTAQUE EM
LIDERANÇA
FEMININA

Elisabete Prado foi
homenageada com o
prêmio Melhores do
Seguro e Resseguro

Elisabete Prado was
honored as the Best
in Insurance and
Reinsurance awards

OUTSTANDING
FEMALE LEADER

CARREIRA CONSTRUÍDA
COM DEDICAÇÃO PLENA

A CAREER BUILT ON FULL
DEDICATION
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Gratidão
A executiva manifestou gratidão pela homenagem recebida.
“Me senti bastante feliz por ter sido honrada com o recebimento desse prêmio. Ser considerada a liderança feminina
na Delphos significa muito mais do que a coroação de uma
carreira individual, pois, em uma organização empresarial,
nenhum profissional cresce se não estiver acompanhado de
uma equipe comprometida e engajada nos propósitos definidos”, enfatizou.
Segundo a executiva, a homenagem também representa “a coroação de um sentimento coletivo e um estímulo para todas
as mulheres incríveis e talentosas que trabalham na empresa”.
E diz mais: a distinção recebida comprova um fato inegável:
a governança da Delphos, que premia o profissionalismo, é
“altamente inclusiva e desprovida de preconceitos”.

Gratitude
The executive expressed gratitude for the honor received. ‘I
felt very happy to have been honored with this award. To be
considered the female leader at Delphos means much more
than the crowning of an individual career, as, in a business
organization, no professional is able to grow unless they are
joined by a committed team engaged in defined purposes’, she
emphasized.
According to the executive, the honor also represents ‘the
crowning of a collective feeling and an incentive for all the
incredible and talented women who work at the company’.
And she adds that the award received proves an undeniable
fact: Delphos’ governance, which rewards professionalism, is
‘highly inclusive and free from prejudice’.

raduada e pós-graduada em Ciências Atuariais pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Elisabete
Prado é habilitada como Conselheira de Administração por
meio do curso institucional do IBGC - Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa. Ocupou a suplência do Conselho
de Administração da Áurea Seguradora de Garantias e foi
conselheira da Itapetininga Participações.
Ingressou na Delphos em 1980, tendo, ao longo dos 40 anos,
desenvolvido uma carreira consolidada, passando por todas
as áreas da companhia, culminando com a vice-presidência,
em 2018, e a presidência em 2021. No 2021 Insurance Corp
Awards – Melhores do Seguro e Resseguro, Elisabete foi
premiada como Destaque em Liderança Feminina pela Delphos Serviços Técnicos.
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ith a bachelor and a postgraduate degree in Actuarial
Science at the Pontifical Catholic University of
São Paulo, Elisabete Prado is qualified as a Management
Director by the institutional program of IBGC, the Brazilian
Institute of Corporate Governance. She has served as
an alternate member of the Board of Directors of Áurea
Seguradora de Garantias and was a member of the Board of
Itapetininga Participações.
She joined Delphos in 1980, having developed a solid career
over the course of 40 years, working in all areas of the
company, which culminated in the vice-presidency in 2018
and the presidency in 2021. At the 2021 Insurance Corp
Awards – Best in Insurance and Reinsurance, Elisabete
was awarded as Outstanding Female Leader for Delphos
Serviços Técnicos.

