Risk Engineering Services

Especialização em prevenção de perdas

O departamento de Risk Engineering Services 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.
Nossa proposta
de valor
Oferecemos aos nossos clientes um
serviço de engenharia de riscos de nível
superior. Combinamos a experiência dos
clientes, nosso conhecimento global e
as melhores práticas de mercado
visando desenvolver soluções
customizadas para atender as
necessidades de cada empresa.

Profundo
conhecimento
Nosso conhecimento de riscos nos
torna líderes no mercado. De riscos
operacionais aos naturais, temos a
experiência prática e o conhecimento
teórico para entendê-los e, com isso,
propor soluções para mitigá-los ou
eliminá-los.

Especialização
em riscos
Nossos engenheiros de risco são
profissionais experientes, atualizados e
com sólidos conhecimentos nos mais
diversos setores da indústria.
A metodologia de análise de riscos
patrimoniais que utilizamos é única,
realizada com o uso de ferramenta
própria e com algoritmo que nos permite
chegar a um indicador de risco ajustado
a cada tipo de atividade.
Na elaboração de recomendações,
utilizamos como referência técnica um
conjunto de normativas locais e
internacionais.

Flexibilidade
Oferecemos planos de serviços 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
acordos estabelecidos com cada cliente.

Serviços
padronizados

Serviços sob
medida

Contato

Conforme o plano de serviços acordado,
podemos gerar relatórios que incluem o
seguinte:

Além de serviços padronizados,
podemos oferecer serviços adicionais
que incluem, entre outros:

Entre em contato conosco para obter
mais informações sobre os serviços de
Risk Engineering que oferecemos.

̤̤ identificação das principais
exposições a riscos patrimoniais
̤̤ análise da construção, ocupação
e proteção
̤̤ identificação de exposição a riscos
da natureza
̤̤ avaliação dos programas de elemento
humano
̤̤ cálculo de estimativas de perdas
̤̤ recomendações visando a melhoria
da qualidade do risco

̤̤
̤̤
̤̤
̤̤
̤̤

Envie um email para:
res_brasil@swissre.com
ou ligue para (11) 3073 8000

Benchmarking de qualidade de risco
revisão de projetos
análise de riscos da natureza
análise de impacto nos negócios
treinamento in loco em prevenção
de perdas

Sobre a Swiss Re Corporate Solutions Brasil
A Swiss Re Corporate Solutions Brasil é uma seguradora controlada pela Swiss Re Corporate Solutions Ltda. e tem o respaldo da força financeira e da experiência
do Grupo Swiss Re. Em julho de 2017, em um movimento que marcou a indústria de seguros, firmou parceria com a Bradesco Seguros, passando a ter acesso
exclusivo à sua rede de distribuição e transformando-se em uma das líderes no segmento de grandes riscos do país. A gama de produtos, direcionada a pequenas,
médias e grandes empresas, vai desde a transferência de riscos padronizados e programas multilinha, até opções altamente customizadas às necessidades dos
clientes, como seguro patrimonial, responsabilidade civil, marine, rural, garantia, aviação, engenharia, energia, entre outros. Para mais informações, visite
www.corporatesolutions.swissre.com.br ou siga-nos em Twitter@SwissRe_CS.
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