
O departamento de Engenharia de Risco da Swiss Re Corporate Solutions 
oferece especialização em prevenção de perdas para ajudar nossos clientes 
empresariais a gerirem seus riscos patrimoniais em todo o mundo.

Engenharia de Risco

Nossa proposta de valor
Nosso objetivo é oferecer serviços de
engenharia de risco de categoria
superior aos nossos clientes.

Ao combinar a experiência dos clientes
com nossa expertise, utilizamos as
melhores práticas do setor para
desenvolver soluções customizadas para
atender suas necessidades.

Especialização em riscos
Nossa equipe e nossa rede de
prestadores de serviços é formada por
um grupo de profissionais experientes 
e atualizado, que possui sólida
especialização em engenharia de risco 
e grande experiência nos mais diversos
setores da indústria.

Com escritórios no mundo todo, 
nosso alcance global nos permite 
entender e aplicar padrões 
reconhecidos internacionalmente.

Seguradora líder*
Oferecemos planos flexíveis para atender
a todas as necessidades e orçamentos.
Um engenheiro de risco de nossa equipe 
criará um plano de serviço sob medida e
organizará levantamentos de riscos 
com foco nos principais locais de 
sua empresa.

Os serviços oferecidos podem variar
conforme o tipo de apólice, região e
contratos customizados. 

Nossos serviços*
Geramos relatórios de avaliação de
riscos que atendem a todas as
necessidades de seu plano de serviço 
e tipo de apólice. Estes relatórios 
podem incluir:

 identificação das principais exposições
 a riscos;
 análise da construção, ocupação 

e proteção;
 identificação de exposição a riscos
 da natureza;
 programas de elemento humano;
 estimativa de perdas;
 recomendações para a redução de riscos.

Serviços sob medida*
Além de serviços padronizados,
podemos oferecer serviços adicionais de
consultoria em risco patrimonial que
incluem, entre outros:

 revisão de projetos;
 análise de riscos da natureza;
 análise de impacto nos negócios;
 treinamento in loco em prevenção 

de perdas;

 análise de riscos ligados à quebra 
de máquinas e equipamentos;

 análise de riscos de engenharia 
e construção.

Contato
Entre em contato conosco para obter 
mais informações sobre os serviços de
engenharia de riscos que oferecemos: 
res_enquiry@swissre.com

* Serviços adicionais ou customizados podem incorrer em honorários de consultoria.

A Swiss Re Corporate Solutions oferece os produtos acima diretamente ou por intermédio de subsidiárias ou afiliadas autorizadas a operar em jurisdições específicas.
A disponibilidade de produtos é diferente em cada jurisdição.
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Especialização em prevenção de perdas


