
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

 
Fundo BR Startups investe R$ 2 milhões na Car10, empresa que 

vai melhorar relação entre oficinas, seguradoras e clientes 

 
BB Seguridade vai apoiar o desenvolvimento da Car10 

 
Brasília, 21 de dezembro de 2017 – A startup Car10 está recebendo investimento do 

Fundo BR Startups, o primeiro a contar com o conhecimento do mercado segurador 

da cotista BB Seguridade. A insurtech Car10 melhora a experiência de conserto e 

manutenção de carros de forma segura, rápida e eficiente, fornecendo ferramentas 

inovadoras que integram e promovem transparência, e, acima de tudo, conveniência a 

seus usuários. 

 

“Formamos uma relação vencedora quando aliamos nosso já consolidado 

conhecimento do mercado segurador com agilidade, conveniência e eficiência trazidas 

pelas soluções da Car10. Nessa parceria, ganha o nosso cliente, o principal motivo para 

buscarmos evolução constante nas experiências que oferecemos, especialmente em 

pós-venda e sinistro", afirma Augusto Kurovski, diretor comercial e de produtos da BB 

Seguridade.  

 

Por meio das soluções da Car10, o usuário envia foto do dano ocorrido em seu veículo 

e recebe rapidamente – média de 48 minutos – propostas de orçamento para o conserto 

em oficinas próximas. Há uma lista de abrangência nacional com aproximadamente 

duas mil oficinas e centros automotivos cujos serviços serão avaliados pelos usuários. 

É a solução na palma da mão que permite fácil acesso às informações necessárias para 

comparar e escolher onde consertar o veículo, principalmente nos casos cujo valor fica 

abaixo da franquia.    

 

O investimento da BB Seguridade no Fundo BR Startups vai incentivar o 

desenvolvimento de soluções que possam melhorar a experiências dos clientes e 

futuros clientes. Mais do que apenas o investimento financeiro, as empresas também 

vão receber a experiência dos principais executivos da BB Seguridade.  A forma de 

trabalhar das startups trará novas abordagens inovadoras para a solução dos 

problemas e essa interação vai certamente estimular a busca de mais eficiência nos 

processos na BB Seguridade e de uma maior satisfação de seus clientes.  

 

Criado pela Microsoft e gerido pela MSW CAPITAL, o BR Startups é o único fundo de 

capital semente multi-corporativo no Brasil que proporciona às empresas investidas 

forte componente de “smart money”, por meio do conhecimento e do potencial de 

escala global de seus investidores. Conta com a BB Seguridade como especialista no 

mercado de seguros e outros investidores estratégicos como Banco Votorantim, 

Monsanto, Grupo Algar, Qualcomm, ES Ventures e Age-Rio.  

 

http://mswcapital.com.br/index.php/fundos/brasil-aceleradora
http://home.car10.com.br/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

O projeto Car10 foi concebido pela família Gimenez em meados de 2012, consolidando 

mais de cinco décadas de experiência no mercado de regulação para seguradoras de 

autos. Com início de operações em maio de 2014 e lançamento ao público em setembro 

de 2015 o aplicativo da Car10 tornou-se a primeira plataforma de serviços on-line para 

veículos no Brasil. 

 

‘’A equipe Car10 dá as boas-vindas ao novo acionista e parceiro, com a certeza de que 

será uma união que permitirá contínuo crescimento e servirá de base para alavancar 

ainda mais nossos processos de inovação e tecnologia, considerando perfil, escala e 

conhecimento dos nossos investidores", diz o diretor de produtos e marketing 

Fernando Gimenez.  

 

A seleção para o Programa Insurtech do BR Startups contou com mais de 50 candidatas 

que, de alguma forma, estão ligadas com o setor de seguros. A equipe de inovação da 

BB Seguridade e a MSW Capital escolheram as cinco melhores startups para um seleto 

grupo de executivos e investidores do Fundo no Insurtech Day, que ocorreu em agosto.  

Somente duas startups avançaram para a etapa final.  “Escolhemos a Car10 pelo nível 

dos seus empreendedores e porque, em pouco tempo de atuação, a empresa já está 

transformando a relação dos usuários do aplicativo com as oficinas, fortalecendo a 

relação das seguradoras com seus clientes proporcionando extrema conveniência para 

todos que o utilizam” disse Richard Zeiger, sócio da MSW Capital, gestora do Fundo BR 

Startups. 

 

                                                                      **** 

 

Sobre a BB Seguridade: 

A BB Seguridade é uma empresa de participações (holding) controlada pelo Banco do 

Brasil. Suas participações societárias atualmente estão organizadas em dois 

segmentos: 

 negócios de risco e acumulação: coligadas constituídas sob a forma de joint-

ventures ou sociedades com parceiros privados e que operam produtos de 

seguros, previdência aberta, capitalização, resseguros e planos de assistência 

odontológica; e 

 negócios de distribuição: subsidiária integral que comercializa seguros, 

previdência aberta, títulos de capitalização e planos privados de assistência 

odontológica. 

Contando com a rede de distribuição do Banco do Brasil como o principal canal de 

comercialização de um portfolio completo de produtos e com a intermediação de uma 

corretora própria, a BB Seguridade ocupa hoje posição de destaque no mercado em 

todos os segmentos em que está presente 

 

 

Sobre a MSW Capital: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

A MSW CAPITAL é uma gestora de venture capital e consultoria fundada em 1999 pelo 

professor Moises Swirski, doutor em finanças pela Stern School of Business. Além da 

gestão do Fundo BR Startups, a MSW dedica-se a consultoria em avaliação e 

estruturação de negócios, fusões e aquisições e programas de treinamento focados em 

empreendedores. O currículo recente de MSW inclui trajetórias de crescimento em 

empresas como Beleza Natural, Civil Master Engenharia e Cervejaria Cidade Imperial. 

Em 2015, assumiu a gestão do Fundo BR Startups, devido à experiência em diálogo, 

orientação de empresários e histórico em transações de fusões e aquisições.  

 
 
Mais informações:  
 
Comunicação BB Seguridade 
Arnaldo Galvão 
arnaldogalvao@hotmail.com 
ajgalvao@bbmapfre.com.br 
(61) 99695-6257 
 
Car10 
Fernando Gimenez, diretor de produtos e marketing 
fernando.gimenez@car10.com.br 
(11) 2914-0019 
 
MSW CAPITAL  
Richard Zeiger, sócio 
richard@msw.com.br   
(21) 2542-4042 
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