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Quem Somos 

Presente no 

Brasil desde 

1949 

Em 2012,  

a AIG recria  

sua marca  

e apresenta  

novo logotipo 

mundialmente 

1949 1996 1997 2005 2009 2012 
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RECONHECIMENTO MUNDIAL COM UM DOS MAIS 

COMPLETOS PORTFÓLIOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS DO 

MERCADO. A AIG É LÍDER EM DIVERSAS LINHAS DE 

NEGÓCIOS. OFERECEMOS, EM PARCERIA COM 

CORRETORES, UMA OFERTA DIVERSIFICADA EM 

SEGUROS NO BRASIL.  

 

COM SOLIDEZ FINANCEIRA, A AIG POSSUI RICA EXPERIÊNCIA 

EM ATENDIMENTO DE SINISTROS E GERENCIAMENTO DE 

RISCO. 



AIG no Mundo 

  

$ 58,3 
BILHÕES 

 9 7  
ANOS  + 98% 

o p e r a ç õ e s  e m  

RECEITA GLOBAL 
DA AIG EM 2015 

O P E R A N D O   
N O  M U N D O  

DOS CLIENTES  
NA 

forbes 500 

+100  
PAÍSES  



AIG no BRASIL 

SÃO PAULO 

RIO DE JANEIRO 

BELO HORIZONTE 

CURITIBA 

PORTO ALEGRE 

SÃO PAULO - INTERIOR 

PORTFÓLIO 
DIVERSIFICADO 

NO BRASIL 

+  6 5  
ANOS  

D E  H I S T Ó R I A   

NO 
BRASIL  

+ 635 
MILHÕES 

DE PRÊMIOS 
EMITIDOS EM 2015 



Expansão Geográfica 

BELO HORIZONTE   

Rua Antonio de Albuquerque, 156  

Sala 502 / Savassi  

+55 31 2536.4550  

SÃO PAULO - INTERIOR   

Av. Dr. José Bonifácio  

Coutinho Nogueira, 150 / Sala 33 

Campinas 

+55 19 3707.1543  

RIO DE JANEIRO  

Av. Almirante Barroso, 52  

12º andar, Sala 1.201 / Centro  

+55 21 3344.8767  

SÃO PAULO 

Complexo JK (Sede) 

Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 2.041 

Torre E 10º andar / Vila Olímpia 

 

Edifício Business Center  

Rua Gomes de Carvalho, 1.306  

12º ao 14º andares / Vila Olímpia 

 

+55 11 3809.2221 

+55 11 3809.2200 

CURITIBA 

Rua Pasteur, 463  

6º andar Sala 603 / Água Verde  

+55 41 3086.4166 

PORTO ALEGRE 

Av. Carlos Gomes, 700 

Sala 808 

+55 51 2139-5645   



AIG Seguros | Linhas de negócios 

PESSOAS EMPRESAS 

Bens pessoais 

Viagem 

PARA ATENDER ÀS DIVERSAS NECESSIDADES DE NOSSOS CLIENTES,  

ESTAMOS PRESENTES NO MERCADO BRASILEIRO COM AS SEGUINTES EMPRESAS: 

Aeronáutico 

Ambiental 

Crédito 

Garantia 

Global Property (Patrimonial) 

Linhas Financeiras 

Pequenas e Médias Empresas 

Responsabilidade Civil 

Transportes 

AIG RESSEGUROS 

 

Atuamos também na área de resseguros, provendo 

capacidade e desenvolvendo soluções inovadoras  

com qualidade e compromisso, em total sinergia com 

nossos parceiros. É essa excelência que conquista 

clientes no mundo todo.  

AIG CONSULTORIA E SERVIÇOS 

 

Acreditamos que encontrando novas formas  

de controlar riscos, ajudamos nossos clientes  

a protegerem seus ativos e a reduzirem suas  

perdas financeiras. Descubra como nosso time de 

especialistas em gestão de riscos pode ajudar a 

assegurar a rentabilidade e o futuro de sua empresa.  



AGENDA 

Workshop AIG 
 
 

AGENDA 
DIA 1 | 15/03 (QUARTA) 
 
14:00 - Abertura 
14:30 – Financial Lines 
16:15 – Coffee Break 
16:45 - Ambiental 
17:45 – Respons. Civil/Casualty 
18:45 - Coquetel 

 

AGENDA 
DIA 2 | 16/03 (QUINTA) 
 
8:30 – Welcome Coffee 
9:00 – Empresarial 
9:45 - Transportes 
10:30 - Property 
11:15 – Crédito e Garantia 
12:00 - Almoço 
13:30 - Viagem 
14:15 – Portal do Corretor 
15:30 – Tour pelo escritório 
 

 



RCP Solutions 
Seguro de Responsabilidade Civil Profissional  
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O que é a Responsabilidade Civil? 
 

Nada mais é do que a obrigação 
de reparar uma perda. 
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O que é a Responsabilidade Civil? 
Surge com a presença de três elementos: 

Perda 
(dano/prejuízo) 

 

relação de 
causalidade 

entre o ato do 
agente e a 

perda 

a culpa 
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O que está coberto? 
 

Prejuízos financeiro ao cliente 
 

Cliente 
 

Segurado 
 

Ato, erro ou omissão 
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O que está coberto? 
Garantias e Extensões da Apólice 

• Falha Profissional Perdas Financeiras decorrentes de Ato, Erro ou Omissão (lucros cessantes, 
Danos Corporais e Danos Materiais; 

• Custos de Defesa Antecipação dos Honorários Advocatícios, Custas Judiciais e demais despesas 
referentes a uma Investigação, Defesa ou Recurso relacionados a uma Reclamação; 

• Responsabilidade Solidária por Atos Danosos cometidos por Subcontratados ou Terceirizados; 

• Danos Morais Relacionados a uma Reclamação; 

• Difamação, Calúnia ou Injúria Cometidos pelo Segurado; 

• Propriedade Intelectual Violação de Direitos de Propriedade Intelectual; 

• Extravio, Roubo ou Furto de Documentos de Clientes; 

• Atos Desonestos de Empregados 

• Comparecimento ao Tribunal Verba para sócios, conselheiros, diretores, administradores e 
demais empregados 

• Custos de Restituição de Imagem Contratação de profissionais de relações públicas  

• Cobertura Automática para Novas Subsidiárias; 
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Atos ilícitos dolosos do Segurado 
 
Reclamações e Circunstâncias Anteriores 
 
Responsabilidade Trabalhista  
 
Danos Ambientais 
 
Falência ou Insolvência 

 
Intervenção ou Investigação de Órgãos Governamentais 
 

O que não está coberto? 
Exclusões 
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• Termos e condições customizados para cada profissão; 

• Uma das maiores capacidades do mercado; 

• Ampla definição de Segurado; 

• Territorialidade: Nacional ou Mundial (jurisdição nacional ou mundial); 

• Programas internacionais: possibilidade de emissão de apólices locais; 

• Excelência na gestão de sinistros; 

• Abrangência de Cobertura: Acordos e Indenizações; 

• Reclamações de diversas naturezas: processos judiciais, administrativos, arbitrais ou 
extrajudiciais; 

 

Diferenciais: 
 

Características do RCP 
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Características do RCP 
Apólice à base de Reclamação | Primeira Apólice 

•   Retroatividade limitada a partir da primeira contratação de uma série ininterrupta para fatos geradores ocorridos antes do início da 
vigência da apólice; 
 

•   A notificação de fatos ou circunstâncias à apólice vigente garante que as condições desta apólice sejam aplicadas às reclamações a eles 
relacionadas (ainda que iniciadas após o período de vigência); 

 
•   O Prazo Complementar é obrigatoriamente concedido pela Seguradora, sem cobrança de prêmio adicional se a apólice não for renovada 

com nenhuma Seguradora. O Prazo Suplementar pode ser contratado pelo Segurado, mediante pagamento de prêmio adicional, tendo 
início após o término do Prazo Complementar. 

linha do tempo 

Período para Apresentar a Reclamação 

Prazo Complementar 
3 anos s/ prêmio adicional 

Prazo Suplementar 
1 ano c/ prêmio adicional 

Início da 
Vigência 

Fim da 
Vigência 

Período de Vigência 
1 ano 

Atos Danosos Cobertos 
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Características do RCP 
Apólice à base de Reclamação | Renovação 

linha do tempo 

Período para Apresentar a Reclamação 

Período de Retroatividade 
1ª apólice contratada 

Prazo Complementar 
3 anos s/ prêmio adicional 

Prazo Suplementar 
1 ano c/ prêmio adicional 

Início da 
Vigência 

Fim da 
Vigência 

Período de Vigência 
1 ano 

Atos Danosos Cobertos 

•   Retroatividade limitada a partir da primeira contratação de uma série ininterrupta para fatos geradores ocorridos antes do início da 
vigência da apólice; 
 

•   A notificação de fatos ou circunstâncias à apólice vigente garante que as condições desta apólice sejam aplicadas às reclamações a eles 
relacionadas (ainda que iniciadas após o período de vigência); 

 
•   O Prazo Complementar é obrigatoriamente concedido pela Seguradora, sem cobrança de prêmio adicional se a apólice não for renovada 

com nenhuma Seguradora. O Prazo Suplementar pode ser contratado pelo Segurado, mediante pagamento de prêmio adicional, tendo 
início após o término do Prazo Complementar. 
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Quem pode contratar? 
 
Atividades que historicamente compram o seguro: 
 

• Advogados; 
• Cartórios; 
• Contadores; 
• Corretores de Seguros; 
• Engenheiros & Arquitetos; 
• Auditores. 
 

Novos contratantes: 
 

• Tecnologia da Informação; 
• Profissionais de Mídia (Rádio, TV, Editora, Gráfica, 

Agência de Publicidade, etc); 
• Empresas de Terceirização de Serviços 

(Telemarketing, Processamento de Dados, Crédito 
e Cobrança, Helpdesk, etc); 

• Agências de Viagem. 
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Quem pode contratar? 
Outras atividades: 

 
• Imobiliárias / Corretor de Imóveis; 
• Despachantes Aduaneiros; 
• Corretores de Resseguro; 
• Consultoria em Recursos Humanos;  
• Associações (Conselhos Regionais e Sindicatos); 
• Consultoria Empresarial; 
• Fotógrafos; 
• Instituições de Ensino; 
• Pesquisa de Mercado; 
• Organização de Eventos; 
• Reguladoras de Sinistros;  
• Empresas de Certificação;  
• Tradutores; 
• Vistorias veiculares; 
• Demais atividades…. 
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Quem não pode contratar? 
Riscos declinados: 

 
 

 
Construção Civil (execução de obras) 
 
 

 
 
Riscos industriais (fabricação de produtos) 
 
 

 
Big 5 auditorias (EY, KPMG, PwC, Delloite e BDO) 
 
 
 
Agenciamento de Carga 
 
 

 
Serviço de limpeza, copa, recepção, portaria, vigilância e segurança 
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RCP Solutions | RC Profissional 
Por que comprar o RCP? 

 
 
 Protege o patrimônio do segurado em decorrência do dever de reparação de 

eventuais falhas profissionais; 
 

  Protege os empregados em caso de uma falha profissional; 
 

  Mostra diligência e preocupação na prestação de serviços; 
 

  Gerenciamento de risco e negócio; 
 

  Proteção da imagem da empresa; 
 

  Clientes cada vez mais exigem para aceitação de fornecimento de serviço. 
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Análise do risco 

1. Apólice Anual: Questionário específico de acordo com atividade  

Principais pontos analisados: 

 Data de início das operações 

 Experiência dos Sócios / Administradores / Diretores 

 Faturamento 

 Distribuição geográfica das operações 

 Base de clientes / Tamanho dos contratos 

 Subcontratados 

 Controle operacional 

 Histórico de Reclamações 

 

2. Apólice Contrato Específico: Questionário + Cópia do Contrato 

Principais pontos analisados: 

 Informações acima; e 

 Valor do Contrato, Tempo do Contrato e Escopo da atividade 
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https://youtu.be/NNV8Ac_08vA


American International Group, Inc. (AIG) is a leading international insurance organization serving customers in more than 130 countries and jurisdictions. AIG companies serve commercial, 
institutional, and individual customers through one of the most extensive worldwide property-casualty networks of any insurer. In addition, AIG companies are leading providers of life insurance 
and retirement services in the United States. AIG common stock is listed on the New York Stock Exchange and the Tokyo Stock Exchange. 
 
AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and retirement, and general insurance operations of American International Group, Inc. Products and services are written or 
provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. Not all products and services are available in every jurisdiction, and insurance coverage is governed by actual policy 
language. Certain products and services may be provided by independent third parties. Insurance products may be distributed through affiliated or unaffiliated entities. Certain property-casualty 
coverages may be provided by a surplus lines insurer. Surplus lines insurers do not generally participate in state guaranty funds and insureds are therefore not protected by such funds. 

Tiago Lino | tiago.lino@aig.com 

Tel + 55 11 3809-2322 

 

Mariana Bruno | mariana.bruno@aig.com 

Tel +55 11 3809-5595 

 

Felipe Fundão | felipe.fundao@aig.com 

Tel + 55 11 3809-7848 

 

 

 

 

mailto:tiago.lino@aig.com


Gestão Protegida 360° 
SEGURO DE RESPONSABILIDADE PARA GESTÃO EMPRESARIAL 
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AIG 
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AIG | Presença no Brasil 

1996/1997 2008 2008 2009 2012 

Desde 1948 no Brasil, 

presente como 

Interamericana 

Seguros, em 1996 

assume o nome AIG 

Brasil e em 1997 

inicia a Joint Venture 

com Unibanco 

Seguros criando a 

Unibanco AIG 

Seguros 

 

Após 10 anos de 

Joint Venture, 

Unibanco Seguros e 

AIG Brasil decidem 

desfazer a parceria 

Com a crise 

financeira 

internacional AIG 

separa suas 

operações de seguro, 

criando a AIU 

Holdings 

A partir de 27 de julho 

de 2009 muda sua 

marca mundialmente 

para Chartis 

A partir de novembro 

de 2012 volta 

mundialmente a 

utilizar a marca AIG 

http://aigtoday.aig.com/Home_542_105113.html
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AIG | Linhas Financeiras 

No Brasil, a AIG é a seguradora com o maior número de produtos na área de  

Linhas Financeiras (14 produtos) 

Nos EUA e Canadá, a AIG é a maior seguradora de D&O e EPL (RC por Prática 

Trabalhista Indevida) em prêmio emitido  

Equipe experiente com 10 profissionais totalmente dedicados a Financial Lines 

Autoridade local para subscrição de riscos 

Área de sinistros composta de profissionais com ampla experiência em Linhas 

Financeiras e com autoridade local para regulação de sinistros 

40 anos de experiência internacional com Seguros de Gestão, 15 anos de no 

Brasil 

Capacidade: a AIG possui um dos maiores contratos de resseguro do mercado 

brasileiro 
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Gestão Protegida 360° 
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Gestão Protegida 360° | Características 

Quais os riscos? 

Em todos os Códigos (Civil, Penal, de Defesa do Consumidor etc.) da legislação brasileira, 

as empresas são responsáveis pela reparação de perdas e danos causados a terceiros. 

Mais frequentemente, elas são processadas e condenadas a pagar altas indenizações. 

 

Por que contratar? 

Embora alguma parte das responsabilidades empresariais estão amparadas em outros 

ramos de seguros, há limitações em todos eles, especialmente na responsabilidade de 

gestão do negócio. 

O Gestão Protegida 360° é a solução mais completa de proteção para a gestão de uma 

empresa. 

Por que o Seguro Gestão Protegida 360° é a melhor opção? 

 Único seguro de gestão que protege a Empresa; 

 Cobertura para as exposições regulatórias, administrativas, previdenciárias, 

consumeristas etc. da empresa; 

 Protege também para as Pessoas Físicas dos administradores; 

 Também fornece proteção para exposições trabalhistas por tratamento indevido; 

 Assegura tranquilidade para a tomada de decisões 
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Quem contrata a apólice? 

A apólice é contratada e paga pela Empresa (Sociedade) 

 

Quem são os Segurados? 

 A Empresa (Sociedade) Contratante; 

 Membros da Diretoria e Conselheiros; 

 Qualquer empregado da Sociedade. 

 

Outras informações importantes? 

 A apólice tem vigência anual; 

 O limite da apólice é único (agregado) e compartilhado entre os Segurados 

 Coberturas e extensões do Seguro D&O 360° AIG estão presentes no Gestão Protegida 

360° 

 

Gestão Protegida 360° | Características 
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Prazos - Apólice à base de reclamação 

 

Gestão Protegida 360° | Características 

Retroatividade ilimitada para fatos geradores desconhecidos dos Segurados. 

 

A notificação de fatos ou circunstâncias à apólice vigente garante que as condições desta apólice sejam 

aplicadas às reclamações a eles relacionadas (ainda que iniciadas após o período de vigência). 

 

O Prazo Complementar é obrigatoriamente concedido pela Seguradora, sem cobrança de prêmio adicional, 

se a apólice não for renovada com nenhuma Seguradora. O Prazo Suplementar pode ser contratado pelo 

Segurado, mediante pagamento de prêmio adicional, tendo início após o término do Prazo Complementar. 

Período de 

Retroatividade 
Ilimitado 

1ª Apólice 

Período de 

Vigência 
01 ano 

Prazo 

Complementar 
03 anos – sem 

prêmio adicional 

Prazo 

Suplementar 
01 ano – com 

prêmio adicional 

Período para apresentar Reclamação 

Renovação 

Período de 

Vigência 
01 ano 

Atos Danosos Cobertos 
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Cobertura Básica 

A apólice garante cobertura para processos judiciais, administrativos ou arbitrais 

relacionados a atos de gestão, da: 

• Sociedade, incluindo os de natureza cível, regulatória, previdenciária e 

consumerista; 

• Pessoas Físicas Seguradas, incluindo os de natureza cível, trabalhista, tributária, 

regulatória e previdenciária. 

 

 

 
Abrangência da Cobertura 

 Custos de Defesa: 

 Livre escolha do escritório de advocacia pelo Segurado; 

 Adiantamento dos custos de defesa conforme as despesas são incorridas; 

 

 Indenizações; 

 

Acordos celebrados com prévia anuência da AIG. 

Gestão Protegida 360° | Cobertura 
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Cobertura Adicional 

Práticas Trabalhistas Indevidas (EPL): 

A principal Cobertura Adicional desta apólice oferece proteção para perdas com Custos 

de Defesa e Indenizações em responsabilidades de práticas trabalhistas indevidas da 

Sociedade alegando: 

• Demissão e dispensa injusta; 

• Falha em promover e contratar; 

• Assédio moral ou sexual; 

• Invasão de privacidade; 

• Difamação ou discriminação; 

• Constrangimento de qualquer espécie. 

 

 

 

Gestão Protegida 360° | Cobertura 
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Gestão Protegida 360° | Cobertura 

Sociedade – 
Gestão 

Protegida 

D&O - 
Executivos 

EPL – Prática 
Trabalhista 

Obrigatório 

Opcional 
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Extensões de Garantia 

Sociedade: 

 Gerenciamento de Crises da Sociedade – com sublimite; 

 Contrato Fraudulento celebrado sem autorização da sociedade – com sublimite; 

 Eventos Extraordinários com Reguladores – com sublimite; 

 Despesas de Comparecimento ao Tribunal; 

 Cobertura para Danos Morais; 

 Cobertura para Novas Subsidiárias: 

 Automaticamente, se o total de ativos representar até 30% dos ativos 

consolidados do Tomador; 

 Mediante endosso na apólice, se o total de ativos exceder esse percentual; 

Gestão Protegida 360° | Extensões 
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Extensões de Garantia 

Pessoa Segurada: 

 Custos de Investigação e Pré-Investigação; 

 Proteção de Imagem da Pessoa Segurada; 

 Custos de fiança e caução judicial; 

 Bloqueio e Indisponibilidade de Bens; 

 Custos de processo de bens e liberdade (tais como confisco, penhora e bloqueio de bens; 

proibição de desempenho da função; restrição de liberdade; deportação; extradição); 

 Cobertura para danos morais; 

 Prazo Complementar Perpétuo para aposentados e demissões voluntárias; 

 Extensão de cobertura para novas subsidiárias: 

 Automaticamente, se o total de ativos representar até 30% dos ativos 

consolidados do Tomador); 

 Mediante endosso na apólice, se o total de ativos exceder esse percentual 

 

 

 

Gestão Protegida 360° | Extensões 
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Franquias 

 Coberturas para a Pessoa Física: sem franquia; 

 Coberturas para Sociedade: R$ 50.000,00; 

 Práticas Trabalhistas Indevidas: a partir de R$ 15.000,00; 

Principais Exclusões 

 Conduta: Atos dolosos ou fraudulentos; 

 Reclamações e circunstâncias anteriores ao início de cobertura; 

 Benefícios trabalhistas ou Remunerações; 

 Perdas da Sociedade por Responsabilidade Tributária; 

 Erros e Omissões Profissionais, cobertas em caso de desconsideração da PJ; 

 Multas e Penalidades. 

 

Gestão Protegida 360° | Características 
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Universo alvo 

 Empresas de capital fechado (sem ações ou títulos negociadas em bolsa), mesmo que S/As; 

 

 Empresas em todos os ramos de atuação, exceto instituições financeiras, fundos de pensão 

e seguradoras; 

 

 Empresas com faturamento até R$ 200.000.000 por ano; 

 

 Apólices com Limite Máximo de Garantia de R$ 10.000.000,00; 

 

 

Empresas-cliente com faturamento maior ou que busquem mais limite devem procurar os 

seguros individualizados de D&O e EPL, cuja análise é feita pelo time de subscritores da AIG. 

Gestão Protegida 360° | Cotação 
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Sinistros 
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Gestão Protegida 360° | Sinistros 

Drogaria é investigada por cobrança indevida de dívidas dos 

clientes 

 

Uma rede de drogarias de São Paulo está sendo investigada por fazer cobrança 

indevida de seus clientes. Um grupo de clientes iniciou uma ação coletiva contra a 

empresa ao receberem diversas cobranças de dívidas existentes em seus crediários com 

a drogaria.  

De acordo com os clientes, os valores cobrados não condizem com as compras 

feitas por eles, e apresentam um valor mais alto que o efetivamente comprado. O 

PROCON-SP já foi acionado pelos clientes e está acompanhando o caso, buscando a 

regularização do assunto ou a aplicação de alguma restrição cabível. 

Até o momento, a empresa pagou honorários advocatícios para sua defesa. 

 



43 

Gestão Protegida 360° | Sinistros 

Fazenda de açúcar e álcool sofre processo por infestação de 

inseto 
 

Em 2011 no Mato Grosso do Sul, uma fazenda de açúcar e álcool foi investigada por 

promover a infestação de inseto conhecido como ‘mosca-de-estábulo’. Em 2012, o 

inquérito policial se tornou uma ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual 

contra a empresa, que alega que a empresa armazena de forma indevida os resíduos 

orgânicos do processo de colheita e processamento da cana-de-açúcar, e afetando 

fazendas de produção pecuária em um raio de 8km de sua usina. Alega-se que foi 

causado dano de R$ 2.000.000 às produções pecuárias circunvizinhas. 

Foram gastos mais de R$ 100.000 em custos de defesa (honorários e despesas 

processuais) até o momento. 
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Gestão Protegida 360° | Sinistros 

Varejista terá de indenizar funcionária tratada aos berros 
 

A 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou uma rede varejista a 

indenizar uma advogada de seu departamento jurídico em R$ 50 mil por assédio moral. 

Na reclamação trabalhista, a advogada afirmou que a gerente a tratava com hostilidade, 

criava clima de terror no trabalho e se dirigia a ela com ofensas e, frequentemente, aos 

berros, além de impor jornada excessiva e metas inatingíveis aos empregados do setor, 

que acarretavam estafa física e mental. 

Com base nos depoimentos de testemunhas, o TST concluiu que havia excessos, com 

cobrança excessiva com relação a procedimentos e prazos, tratamento desrespeitoso e 

ameaças de desligamento. Ainda constou do acórdão a informação de que a conduta da 

gerente ensejou a assinatura de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta 

(TAC) entre a varejista e o Ministério Público do Trabalho, estabelecendo à empresa o 

dever de promover treinamento com diretores e supervisores a fim de coibir condutas 

discriminatórias e de assédio moral. 
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Gestão Protegida 360° | Sinistros 

MP abre ação contra empresa de logística por danos morais 

coletivos 
 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) ingressou com ação civil pública contra empresa 

de logística ferroviária após denúncia de violação às normas de proteção e saúde ao 

trabalhador na malha ferroviária da região. O MPT pede que a empresa regularize a 

jornada dos seus empregados e adote medidas de segurança no ambiente de trabalho. A 

ação civil estipula R$ 2 milhões por danos morais coletivos, informou o MPT, em nota 

distribuída à imprensa. 

A denúncia foi feita após a gerência executiva do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) em São Paulo constatar indícios de violação às normas de proteção e saúde do 

trabalhador, condição relatada também por dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores 

Ferroviários do Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

De acordo com o MPT, a empresa recebeu dez autos de infração por falta de 

manutenção preventiva de equipamentos, ausência do Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais (PPRA), inadequação do trabalho às características fisiológicas do 

trabalhador e em razão de jornadas abusivas. 



Portal do Corretor 

Gestão Protegida – D&O 

Inserindo as Informações 



 



 





O que o Portal pede? 

1 

2 

4 

3 

5 

6 

7 

8 

O que é isso? 



Práticas Trabalhistas Indevidas 



Histórico de Sinistros 



Detalhes do Prêmio 



Detalhes do Prêmio 



Detalhes do Parcelamento 



Inserir Arquivos e Comentários 



O que são essas informações? 
1 

2 

4 

3 

5 

6 

7 

8 

Faturamento do último exercício fiscal: É a receita anual do Segurado. Exibido no alto DRE 
(Demonstração de Resultados). Também exibido como Faturamento Bruto, Receita Bruta, Receita de 
Venda, Receita de Serviços. É o valor sem a dedução de imposto. 

Ativo Circulante: Exibido no Balanço Patrimonial. São os recebíveis da Sociedade nos próximos 365 dias 
da data do Balanço. 

Ativo Total: Exibido no Balanço Patrimonial. São os direitos (recebíveis) e posses totais da Sociedade. 

Passivo Circulante: Exibido no Balanço Patrimonial. São obrigações da Sociedade a pagar nos próximos 
365 dias da data do Balanço. 

Passivo Não-Circulante/de Longo Prazo: ou Exigível de Longo Prazo. Exibido no Balanço Patrimonial. São 
obrigações da Sociedade a pagar depois de 365 dias da data do Balanço. 

Lucros Acumulados: ou Reserva de Lucros. Exibido no Patrimônio Líquido (no Balanço). É o acúmulo de 
prejuízos da Sociedade no decorrer dos anos. 

Prejuízos Acumulados: ou Reserva de Prejuízos. Exibido no Patrimônio Líquido (no Balanço). É o 
acúmulo de prejuízos da Sociedade no decorrer dos anos. 

Estoques: Exibido no Balanço, em Ativo Circulante. Mostra quantidade de estoque que as Sociedade têm 
na data. 

Como Achar? 

Termos em inglês: 
1 – Gross Income, Gross Revenue, ou Sales of Goods and 
Services; 2 – Current Assets; 3 – Total Assets; 4 – Current 
Liabilities; 5 – Non-current Liabilities;  6 – Earning Reserves ou 
Retained Earnings; 7 – Retained Losses ou Reserved Losses; 8 - 
Inventories 

Voltar para telas 
do sistema 



Demonstrações Auditadas - Modelo 

Exemplos 

1 

Voltar para telas 
do sistema 



Demonstrações Auditadas - Modelo 

Próximo 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
Ativo 

Circulante 

Estoques 

Ativo 
Total 

Passivo 
Circulante 

Passivo de Longo  
Prazo 

Lucros Acumulados 

Prejuízos 
Acumulados 

? 
Voltar para telas 

do sistema Anterior 



• Geralmente a primeira linha do DRE (Demonstração de Resultado do Exercício). 
• Exemplo 1: Associação sem fins lucrativos: 

 

 

 

 

Faturamento do Último Exercício Fiscal 1 

Próximo 
Voltar para telas 

do sistema Anterior 



• Geralmente a primeira linha do DRE (Demonstração de Resultado do Exercício). 
• Exemplo 2: Empresa de indústria e comércio: 

Faturamento do Último Exercício Fiscal 1 

Próximo 
Voltar para telas 

do sistema Anterior 



• Onde estão presentes todas as outras informações financeiras solicitadas: 
• Exemplo 1: Associação sem fins lucrativos: 

Balanço Patrimonial 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ativo 
Circulante 

Estoques 

Ativo 
Total 

Passivo 
Circulante 

Passivo de 
Longo Prazo 

Lucros 
Acumulados 

Prejuízos 
Acumulados 

? 

? 

Esta Associação não tem Passivo Não-Circulante nem 
Prejuízos Acumulados. 
No sistema, colocar 0 nesses campos 

Próximo 
Voltar para telas 

do sistema Anterior 



• Onde estão presentes todas as outras informações financeiras solicitadas: 
• Exemplo 1: Associação sem fins lucrativos: 

Balanço Patrimonial 

2 

3 

8 

Ativo 
Circulante 

Estoques 

Esta Associação não tem Estoques. 
No sistema, colocar 0 nesse campo. 

Ativo 
Total 

? 

Próximo 
Voltar para telas 

do sistema Anterior 



• Onde estão presentes todas as outras informações financeiras solicitadas: 
• Exemplo 1: Associação sem fins lucrativos: 

Balanço Patrimonial 

4 Passivo 
Circulante 

Esta Associação não tem Estoques. 
No sistema, colocar 0 nesse campo. 

Próximo 
Voltar para telas 

do sistema Anterior 



• Onde estão presentes todas as outras informações financeiras solicitadas: 
• Exemplo 1: Associação sem fins lucrativos: 

Balanço Patrimonial 

Esta Associação não tem Passivo de Longo Prazo. 
No sistema, colocar 0 nesse campo. 

5 
Passivo de 
Longo Prazo ? 

Próximo 
Voltar para telas 

do sistema Anterior 



• Onde estão presentes todas as outras informações financeiras solicitadas: 
• Exemplo 1: Associação sem fins lucrativos: 

Balanço Patrimonial 

6 Lucros 
Acumulados 

Esta Associação não tem Prejuízos Acumulados. 
No sistema, colocar 0 nesse campo. 

7 Prejuízos 
Acumulados 

? 

Próximo 
Voltar para telas 

do sistema Anterior 



• Onde estão presentes todas as outras informações financeiras solicitadas: 
• Exemplo 2: Empresa de indústria e comércio: 

Balanço Patrimonial 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2 

Ativo 
Total 

Passivo de 
Longo Prazo 

Lucros 
Acumulados 

Prejuízos 
Acumulados 

? 

Esta Empresa não tem nem Prejuízos Acumulados. 
No sistema, colocar 0 nesse campo. 

Próximo 
Voltar para telas 

do sistema Anterior 
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Seguro  
Ambiental 
AIG 

Pioneira no Brasil e líder 
mundial no ramo de 
riscos ambientais 



71 

Histórico  

1970 
• Nos Estados Unidos, 

“Poluição” começa a ser um 
risco excluído nas Apólices de 
Responsabilidade Civil Geral.  

1980 

• AIG introduz o primeiro 
produto de Responsabilidade 
Civil por Danos Ambientais no 
mercado americano. 

No Brasil 
• Política Nacional do Meio 

Ambiente institui o princípio do 
“poluidor pagador”, 
estabelecendo sanções e multas 
por danos ambientais; 

2004 

• AIG suporta o lançamento do 
primeiro produto de Seguro 
Ambiental no Brasil. 
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Mitos 
 
- “ Eu não tenho risco ambiental” 

 
- “Eu tenho todos os riscos ambientais controlados e bem 

gerenciados” 
 

- “Tenho uma apólice de RCG com cobertura de poluição” 
 

- “O seguro ambiental é muito caro e sua negociação é 
muito complexa” 
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APÓLICE STANDALONE RISCOS AMBIENTAIS CLÁUSULA POLUIÇÃO SÚBITA RCG 

On-site e off-site  - 1ª e 3ª parte Somente off-site - 3ª parte 

Custos de limpeza (clean-up), Danos 
pessoais e Materiais em função de uma 
Condição de Poluição  

Limitada aos Danos Pessoais e Materiais a 
terceiros 

Sem limitação temporal – ampara tanto 
eventos súbitos e acidentais, quanto eventos 
de Poluição Gradual. 

O evento deve  ocorrer e ser controlado em 
até 72 horas assim como os danos pessoais 
e materiais decorrentes devem ser 
reclamados neste período de tempo. 

Cobertura para eventos de poluição durante 
o transporte de materiais e resíduos – Custos 
de Limpeza, Danos Pessoais e Materiais 

Cobertura limitada a danos corporais e 
materiais causados a terceiros pela carga - 
Subsidiária de Cargas. 

Coberturas Adicionais – Transporte, co-
responsabilidade pelo descarte de resíduos, 
Pré-existência, Lucros Cessantes do 
Segurado. 

N/A 

Cláusula Poluição Súbita RCG                            
vs. Apólice Standalone de Riscos Ambientais 



Produtos Dispóníveis 

- Instalações Fixas 
- Riscos Ambientais Transportes 
- Obras e Prestação de Serviços 
- Ambiental Infra 
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Bring on tomorrow Principais Coberturas 
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O “Gatilho” das apólices 

“Descarte, a dispersão, a 
liberação ou o escape de 
qualquer elemento irritante, 
poluente ou contaminador, 
sólido, líquido, gasoso.”   

- Não necessariamente 
produtos perigosos; 

 
- Ocorrência de eventos 

imprevistos; 
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Custos de Limpeza 

Danos Pessoais 

Danos Materiais 

Danos a Recursos 
Naturais 
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Obras 

Liberações 
Atmosféricas 
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Infiltração de 

chorume no solo 

e lençol freático 

Órgão Ambiental 

aciona os Clientes 

Gestão de Resíduos / Transporte 
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Condições Novas x Retroatividade  

Início de Vigência 



Outras Coberturas 

Custos de Defesa Custos de 
Investigação e 
Monitoramento 

Custos de 
Restauração 

Serviços Agregados 
- Estrutura 0800 prontidão,  

- Contrato com Empresa de 
Atendimento; 

- Plano Nacional de Atendimento a 
Emergências / PET-BR; 

-  Certificado. 
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Legislação Ambiental 

→ Lei 12.305/2010 – PNRS - Art. 40.  “..licenciamento ambiental de empreendimentos ou 
atividades que operem com resíduos perigosos, o órgão licenciador pode exigir a 
contratação de seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio 
ambiente ” 
 
→  Lei 13.577/2009 – São considerados responsáveis legais e solidários pela prevenção, 
identificação e remediação de uma área contaminada: I - O causador da contaminação e seus 
sucessores; II - O proprietário da área; III - O superficiário; IV - O detentor da posse efetiva; V - 
Quem dela se beneficiar direta ou indiretamente. 
 
→oResolução Nº 2190 - ANTAQ, de 28 de julho de 2011: Disciplina a Prestação de Serviços 
de retirada de Resíduos de Embarcações; Exige o credenciamento de todos os prestadores; Exige 
apólice de seguro ambiental para o credenciamento. 

 
→ Portaria SEP 111 / 2013: c) A apólice de seguro deverá, obrigatoriamente, conter cláusulas 

de cobertura a danos ao patrimônio público portuário, ao meio ambiente e a terceiros 
 
→Portaria 064/2016 – Porto de Paranaguá: As empresas, cujo objeto se destina a prestar 
serviço de fumigação, deverão apresentar uma cópia da Apólice do Seguro Ambiental com 
cobertura mínima de R$ 1.000.000 para atividades atracadas e R$ 3.000.000 para 
atividades ao largo (mar)....englobando o ressarcimento dos custos de atendimento às 
emergências e danos causados por acidentes ambientais..”. 
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Valor Agregado 

→ ISE BOVESPA; 
 

→ Exigência contratual; 
 

→ Exigência por parte de instituições financeiras; 
 

→ Exigência por parte dos embarcadores; 
 

→ Exigência de clientes das empresas geradoras de resíduos; 
 

→ Diferencial competitivo. 
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Mercado Atual 
 
 

 
 
 

 

- Prêmio emitido 2015: R$ 45 milhões (SES SUSEP - Ramo 313); 

 

- Seguradoras operando em todos os produtos:  3; 

 

- Seguradoras operando somente com o produto Ambiental para 
Transporte: 5; 

 

- Capacidade facultativa já disponivel no mercado local.  
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Importante Ferramenta de Gestão 
de Riscos 
 
 

 
 
 

 

- Avaliação do Risco / Subscrição:  

- Análise de todos os aspectos e impactos ambientais de determinada 
operação ou obra; 

- Possibilidade de determinação da “linha de base”; 

- Os riscos de “corresponsabilidade”; 

- Medidas de contingência e proteção; 

- Potenciais consequências: frequência x severidade. 

 

- Transferência do risco 
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Benchmarking 
 
 - Transporte: estrutura por evento / agregado. Franquia POS com 

mínimo. Ex: R$ 500.000 / R$ 1.000.000 

 

- Instalações fixas: LMI único. Franquia Flat. 

- Primeira contratação: entre R$ 5 e 15 milhões; 

- Portfolio AIG: R$ 11,7 milhões 

 

- Obras e Prestação de Serviços: LMI único. Franquia Flat. 

- Prestação de Serviços: entre R$ 1 e 5 milhões; 

- Obras: entre R$ 20 e 50 milhões – a depender do porte; 

- Portfolio AIG média geral: R$ 19,6 milhões 
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Conclusão, Percepção e tendências 
 
 
- Consultoria na subscrição e identificação de oportunidades de 
melhorias;   
 
- Obrigações regulatórias, contratuais e de concessões.  
 
- Sustentabilidade e meio ambiente: temas das agendas corporativas 
globais; 
 
- Aumento significativo na demanda pelo Seguro após sinistros recentes; 

 
- Cláusulas de transferência de riscos em contratos, nem sempre trazem a 
segurança completa ao cliente; 

 
- O Seguro Ambiental é importante ferramenta de transferência de riscos 
“from cradle to grave” (“do início ao fim”); 
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Tombamento de Caminhão Tanque - 
Óleo Vegetal 

→  Acidente com caminhão tanque envolvendo um 

cortejo fúnebre no Paraná; 

 

→ 100% da carga vazou (óleo vegetal) e atingiu a 

canaleta pluvial, que deságua em um córrego 

próximo; 

 

→ O abastecimento de água da região foi 

interrompido; 

 

→ Valor de prejuízo clean-up: R$ 200.000,00 

→ Valor de prejuízo Lucros Cessantes de terceiros: 

em regulação. 

  Custos de Limpeza  NOTICE: These claim scenarios are specifically designed to be of a general nature and are not intended to be a representation that a similar fact situation 

may or may not be covered under a Policy. All claims are subject to the terms, conditions and exclusions of the specific policy issued and, further, coverage 

for any claim is subject to a review of all of the facts & circumstances of that particular claim. These descriptions cannot be relied on to justify coverage in 

any situation. 
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Base de Estocagem de Combustível  

→ Descrição: Segurado possui uma base de 
estocagem de Gasolina localizada na Itália. Tanques de 
Gasolina foram perfurados durante um roubo no local, 
resultando em um vazamento de 12,000 L no local, 
atingindo inclusive um rio próximo.  
 
→ Apólice:  PLL 
 
→ Coberturas Aplicáveis: On-Site & Off-Site Clean-Up 

 
→ OFF-SITE MITIGATION / CLEAN-UP: 2.5 km do leito 
do rio foram contaminados com diesel. Foram adotadas 
medidas de mitigação (materiais absorventes, sucção de 
óleo, etc.). O Segurado trabalhou junto a agências 
regulatórias para atender diretivas específica de limpeza 
do local. 
 
→ ON-SITE MITIGATION/CLEAN-UP: análise de 
alternativas de remediação;  custos totais de limpeza 
estimados em (400.000 €). 
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Estacionamento – drenos sem manutenção 

CENÁRIO 

→ Um estacionamento de veículos  apresentava falhas 
de manutenção nos drenos. No período de chuvas,  o 
óleo não foi contido no sistema de drenagem de águas 
superficiais e atingiu um canal; 
→ A presença periódica de óleo no canal resultou em 
prejuízos para a comunidade local de pesca e lazer por 
um período de um ano. 

PERDAS 
VALORE
S 

→  Nesta circustância, o segurado foi 
responsável por clubes de pesca locais por 
Danos Materiais e Lucros Cessantes.  

£15,000 
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Atividade: Fabricação  de produtos de impressão 
 
Fatos: Vazamento descoberto em um duto de ligação de um UST, durante 
uma manutenção de rotina.  
 
Custos: Clean-up On-site - escavação de solo, Air Sparge e Extração de 
Vapor. O Proprietário da instalação vizinha, acionou o segurado pois houve 
identificação de fase livre  na sua propriedade. Os sistemas de remediação 
foram estendidos para o site vizinho e continuam operando até hoje.  
 
Custos: $1.93M + $250K para continuação do ASVE e 8 novas 
campanhas de monitoramento ($75K). 

Cases - Instalações Fixas 



Actual Claim handled by AIG 

NOTICE: These claim scenarios are specifically designed to be of a general nature and are not intended to be a representation that a similar fact situation 

may or may not be covered under a Policy. All claims are subject to the terms, conditions and exclusions of the specific policy issued and, further, coverage 

for any claim is subject to a review of all of the facts & circumstances of that particular claim. These descriptions cannot be relied on to justify coverage in 

any situation. 

→ Em março de 2009 houve um incêndio nas instalações de 
uma fábrica de tintas; 
 
→ A água utilizada para o combate a incêndio misturou-se com 
os produtos químicos a base de água utilizados pela empresa. 
Este material escoou superficialmente e atingiu a propriedade do 
Segurado – em torno de 40m. 
 
→ Uma empresa especializada foi contratada para fazer as 
avaliações de solo pertinentes e verificar a contaminação no site 
do Segurado; 
 
→ Os testes revelaram que os níveis estavam dentro dos 
padrões aceitáveis; 
 
→  Nenhuma responsabilidade foi atrubuída ao segurado e os 
custos das análise de solo estão sendo negociados junto a 
empresa vizinha, onde teve origem o incêncio.  

 Coberturas aplicadas:   Dano Corporal ou Dano 
Material de Terceiros 

 Interrupção da 
Atividade 

 Custos de Limpeza fora do 
local 

 Danos à Biodiversidade  Transporte 

 Custos de Limpeza no Local  Custos de Mitigação  Custos de Defesa   

Incêndio na empresa vizinha 
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Empreiteira 
 Empresa contratada para serviço de 

pavimentação; 

 Aplicação de selante epoxy em um prédio libera 
vapor tóxico para outras áreas do prédio; 

 Evacuação e business interruption: $190,100; 

 Custos adicionais: análise e monitoramento da 
qualidade do ar. 
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Assoreamento 

 Durante a construção de uma nova 
rodovia, próxima de uma área de 
proteção ambiental em Island (França), 
uma forte chuva provocou o 
carreamento do material excavado (e 
estocado); 

 

 Houve grande mortandade de peixes 
em decorrência do assoreamento; 

 

 Diversas reclamações foram movidas 
contra o segurado, relacionadas a 
custos de limpeza, restauração e danos 
ambientais.   

 



Cases  - Riscos Ambientais Transportes 

→ Caminhão parado no posto, 
aguardando autorização para 
descarregamento - Asfalto cedeu, 
ocasionando o tombamento do 
tanque; 
 

→ 15.000 litros de combustível 
atingiram a galeria pluvial - Parte do 
produto atingiu uma residência e um 
mercado;  
 

→ Perda de uso e redução do valor;  
 
→Valor clean-up: R$ 150.000 
 



Destaques 

33  
anos na liderança 

mundial deste 
segmento 

Subscritores 
dedicados 

Engenheiros 
Ambientais 
dedicados  

Profissionais de 
sinistros dedicados  

Capacidade para 
programas 
mundiais 

Alta  
Capacidade 

contrato 
automático 



 
 
 
Responsabilidade Civil Geral 



Responsabilidade Civil Geral - RCG 

1) Conceitos Básicos de RC Geral e circular SUSEP 437 

2) Clausulados AIG 

3) RC Operações 

4) RC Obras e/ou Instalação e Montagem  

5) RC Prestação de Serviços em Locais de Terceiros 

6) Exemplos de Sinistros 
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O que é Responsabilidade Civil? 
 

Segundo o Código Civil: 

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Responsabilidade civil é a obrigação de 

reparar danos causados à terceiros 
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CIRCULAR 437/2012 

ALTERAÇÃO DOS 

PRODUTOS DE RCG 

Criação de um modelo de seguro 

Padronizado para o RCG 
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Diferenças Padronizado X Não Padronizado 

Padronizado 

• Coberturas Nomeadas: 

• incêndio e/ou explosão originados nos 

imóveis ou nas instalações da empresa 

segurada; 

• queda, lançamento ou deslocamento de 

quaisquer objetos; 

• desabamento, total ou parcial; 

• acidentes causados por ações 

necessárias às atividades do Segurado, 

mesmo que realizadas apenas 

eventualmente, inclusive carga e 

descarga; 

• Etc. 

Não Padronizado 

• Pacote de coberturas abrangentes 

desenvolvidas pela AIG dentro da 

cobertura básica de Operações: 

• Operações Industriais e/ou 

Comerciais 

• Prestação de Serviços 

• Empregador 

• Carga, Descarga, Içamento e/ou 

Descida 

• Obras de Manutenção 

Equipamentos 

• Contingente de Veículos 

• Eventos, Exposições e/ou Feiras 

de Amostras 

• Poluição Súbita / Acidental 

• Etc. 
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RC  Operações 
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RC Operações 

 É a cobertura básica de RCG, nela estão amparados, os danos causados 

à terceiros decorrente da Existência, Uso e a Conservação do Imóvel , ou 

seja, de todas as Operações Comerciais e/ou Industriais necessárias à 

realização das atividades informadas pelo Segurado. 
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INFORMAÇÕES DE SUBSCRIÇÃO –  

RC Operações 

 Atividade detalhada de todas as operações do proponente,  não 

somente a atividade principal (porto, operações subterrâneas, off 

shore, prestação de serviços, desvio ferroviários); 

 Faturamento bruto dos últimos 12 meses e faturamento previsto para 

os próximos 12 meses; 

 

SEMPRE INFORMAR 

 Sinistralidade dos últimos 5 anos 

                               (no mínimo)  

  Informar  os sinistros/eventos conhecidos                                

(ainda que não indenizados); 

 Quadro de coberturas  e Limites; 
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RC  OBRAS CIVIS 

E/OU INSTALAÇÃO 

E MONTAGEM 
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RC Obras Civis e/ou Instalação e Montagem 

Danos causados á terceiros – off site 

• Propriedades adjacentes (imóveis, vias públicas); 

• Circulação de pessoas;  

• Fundações. 

 

Danos causados á terceiros – on site 

• Propriedades pré existentes no terreno: reformas, projetos de 

multiplas fases; 

• Danos corporais – circulação de pessoas, sub-contratados; 

• Empregados ( túneis, trabalhos em altura); 

 

      - Riscos Excluídos: 

          Danos causados ao bem/objeto do contrato – “It Self” 
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RC Obras Civis e/ou Instalação e Montagem 

Coberturas Adicionais 
 

 Empregador; 

 

 Fundações; 

 

 Erro de Projeto; 

 

 Danos Materiais ao Proprietário da Obra; 

 

 RC Cruzada; 

 

 Circulação de Equipamentos; 
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RC Obras Civis e/ou Instalação e Montagem 

Restrições 

 

 Túnel  e obras subterrâneas; 

 Pontes, viadutos, passarelas, alças de 
acesso e obras de arte em geral; 

 Obra já iniciada; 

 Obras com VR acima de USD100 milhões – 
referir; 

 Portos (danos a embarcações); 

 Aeroportos (pistas / danos a aeronaves); 

 Construção de Barragem; 

 Apólice específica para demolição; 

 

Informações de Subscrição 

 

 Localização do projeto; 

 

 Descrição detalhada / Tipo do projeto; 

 

 Valores: contrato e mão de obra; 

 

 Reputação e experiencia do construtor; 

 

 Prazo da obra; 

 

 Exposição com relação a terceiros 
(imóveis, vias públicas, circulação de 
pessoas – afastamentos); 

 

SEMPRE INFORMAR 

 Sinistralidade - Informar  os sinistros/eventos 

conhecidos  (ainda que não indenizados); 

 Quadro de coberturas  e Limites; 
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RC  PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS EM 

LOCAIS DE 

TERCEIROS 
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RC Prestação de Serviços em Locais de 

Terceiros 

 Cobertura pode ser contratada isoladamente, nela estão amparados, os 

danos causados à terceiros decorrente da prestação de serviços. 

 

 FOCO: Contrato de manutenção, Limpeza predial, Jardinagem, etc 

   

        - Riscos Excluídos: 

          Danos causados ao bem/objeto do contrato – “It Self” 

          Serviços de Instalação e/ou Montagem (cobertura prevista em RC Obras) 
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RC Prestação de Serviços em Locais de 

Terceiros 

 

Coberturas Adicionais 
 

 Empregador; 

 

 Erro de Projeto; 

 

 RC Cruzada; 

 

 Circulação de Equipamentos; 
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RC Prestação de Serviços em Locais de 

Terceiros 

Restrições 

 

 Serviços hospitalares; 

 Segurança patrimonial; 

 Serviços offshore; 

 Trabalho em altura/alpinismo; 

 Manutenção de sistemas de combate à 
incêndio. 

 

 

Informações de Subscrição 

 

 Localização do contrato 

 

 Descrição detalhada / Tipo do contrato; 

 

 Valores: contrato e mão de obra; 

 

 Número de funcionários; 

 

 Relação dos três principais clientes. 

 

SEMPRE INFORMAR 

 Sinistralidade - Informar  os sinistros/eventos 

conhecidos  (ainda que não indenizados); 

 Quadro de coberturas  e Limites; 

  



114 

SINISTROS 
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SINISTROS 

 Obras Civis e/ou Instalação e Montagem 

 O que: Nuvem de tinta atinge mais de 200 veículos durante pintura de estrutura 

 Onde: Rio de Janeiro, Brasil 

 Quantia: R$ 250.000,00 

 

 Obras Civis e/ou Instalação e Montagem 

 O que: Fundação de prédio em construção danifica estrutura de 7 residencias  

 Onde: São Paulo 

 Quantia: $ 500,000  

 

 RC Operações 

 O que: Rompimento de adutora alaga bairro residencial; 

 Onde: Região norte 

 Quantia: R$ 3.500,000 
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SINISTROS 

Rompimento de adutora alaga bairro residencial 
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SINISTROS 

 Obras Civis e/ou Instalação e Montegem 

 O que: Guindaste desaba sobre telhado de hotel 

 Onde: Croydon, England 

 Quantia: $5,846,397  

 

 Obras -  Empregador 

 O que: sub-contratado cai do telhado dentro da fábrica. 

 Onde: New York, USA 

 Quantia: $750,000 

 

 Empregador 

 O que: Engenheiro morre após explosão de caldeira 

 Onde: Rio de Janeiro, Brasil 

 Quantia: $1,700,000 
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SINISTROS 

 Operações de Shopping Center 

 O que: Incêndio iniciado em loja que atingiu o Shopping 

 Onde: Interior de São Paulo 

 Quantia: R$ 5.000.000,00 (Limite da Apólice) 

 

 Operações -   Cobertura de Empregador 

 O que: Engenheiro de Usina de Açúcar e Álcool 

 Onde: Interior de São Paulo 

 Quantia: R$ 6.400.000,00 (Reserva Aberta) 

 

 RC Produtos 

 O que: máquina de lavar roupas pega fogo e danifica residência 

 Onde: Salvador - Bahia 

 Quantia: $ 400.000,00 
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SINISTROS 

Queda de guindaste mata funcionários 



Seguros de RC Profissional na Área da Saúde 

(Healthcare Liability) 
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Daniel Lamboy 

Healthcare Liability Manager 
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 430.000  Médicos 

 260.000  Dentistas 

 450.000  Enfermeiros 

 280.000  Psicólogos 

   80.000  Nutricionistas 

   55.000  Fisioterapeutas 

   40.000  Fonoaudiólogos 

   30.000  Biomédicos 

Mais de 1.600.000  Indivíduos 

Panorama da Saúde no Brasil – Números 

 

     4.600  Hospitais Privados 

 

   16.000  Laboratórios Privados 

 

 250.000  Clínicas e Consultórios 

                   Particulares 
 

Mais de 270.000  Instituições 
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Folha de São Paulo, 14.08.2016 O Estado de São Paulo, 22.03.2015 

Record – Portal R7, 07.12.2015 

Globo – Portal G1, 09.03.2016 

Portal Estado de Minas, 19.06.2016 

I. Introdução 
Panorama da Saúde no Brasil – Responsabilidade 
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 Fácil de Acesso à Informação; 

 Pacientes melhor informados e mais exigentes; 

 Desmistificação dos Profissionais da Saúde; 

 Profissionais da Saúde vistos como prestadores de serviços; 

 Código de Defesa do Consumidor; 

 Imposições e Exigências dos Planos de Saúde Suplementar; 

 Maior atuação dos órgãos reguladores e dos conselhos 

profissionais; 

 “Judicialização” da Saúde. 

 

 

Panorama da Saúde no Brasil – Responsabilidade 
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 Fácil de Acesso à Informação; 

 Pacientes melhor informados e mais exigentes; 

 Desmistificação dos Profissionais da Saúde; 

 Profissionais da Saúde vistos como prestadores de serviços; 

 Código de Defesa do Consumidor; 

 Imposições e Exigências dos Planos de Saúde Suplementar; 

 Maior atuação dos órgãos reguladores e dos conselhos 

profissionais; 

 “Judicialização” da Saúde. 

 

 

Panorama da Saúde no Brasil – Responsabilidade 

Aumento dos Riscos aos Profissionais e  Instituições 

atuando na área da Saúde  

Seguro de Responsabilidade Civil Profissional na 

Área da Saúde (Healthcare Liability Insurance) 

Necessidade de proteção dos Profissionais e  

Instituições atuando na área da Saúde 
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II. O SEGURO 



USO INTERNO – NÃO DEVE SER DISTRIBUÍDO FORA DA AIG 

O Que é : “É um seguro que cobre as importâncias financeira associadas à responsabilidade imputada ao  

  médico/hospital, em consequência da prestação de serviços profissionais na área da saúde.” 
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Outros Nomes: Medmal (Medical Malpractice); RC Médicos; RC Clínicas; RC Hospitais; Seguro de Erro Médico. 

  Na AIG: Healthcare Liability Insurance, ou simplesmente Healthcare. 

O Que NÃO é: Seguro para testes clínicos (Clinical Trials); 

     

  Seguro para equipamentos médicos (Medical Devices); 

 

  Seguro para produtos médicos/farmacêuticos (Healthcare/Pharmaceutical Products). 

 

   

  A título exemplificativo, são situações passíveis de cobertura: falhas em diagnósticos, falhas médicas, 

  negligência, imperícia ou imprudência, infecções hospitalares, intoxicações alimentares, etc. 

 

     

II. O Seguro 

Seguro de Responsabilidade Civil Profissional na área da Saúde (Healthcare Liability Insurance) 
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Apólices para Indivíduos: Médicos, Dentistas, Psicólogos, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais,   

   Fonoaudiólogos, Biomédicos, Nutricionistas, Enfermeiros. 

 

Apólices para Instituições: Hospitais, Clínicas, Consultórios, Maternidades, Laboratórios, ILPIs (Lares para   

   Idosos), outras instituições de longa permanência. 

   

 

 

 Para Indivíduos: Grupos, Associações, Agremiações, todos os médicos de determinado Hospital,   

   desde que devidamente organizados sob uma pessoa jurídica. 

 

 Para Instituições: Instituições da Saúde com múltiplas entidades jurídicas  (Hospital com Laboratório e  

   Maternidade em CNPJs distintos), Redes de Consultórios, Clínicas, Laboratórios. 

A AIG oferece dois tipos de apólice:  Para indivíduos e para instituições na área da Saúde 

Ambas contam com ampla capacidade de customização para atender às mais variadas necessidades 

As apólices não estão restritas a “um” indivíduo ou “uma” instituição. Poderão ser reunidas em uma única apólice: 
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II. O Seguro 

Funcionamento da Apólice: 
 

 Apólice à Base de Reclamações com Notificação; 

 Período de vigência de 1 ano; 

 Territorialidade: Território Nacional; 

 Prazo Complementar: a partir de 1 Ano; 

 Prazo Suplementar: a partir de 1 Ano. 
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? 

? 

? 

Período de 

Vigência 

(1 ano) 

Prazo 

Complementar (1 

ano) 

Prazo Suplementar 

(1 ano) 

Período de 

Retroatividade 

Período de 

Vigência (1 ano) 

Prazo 

Complementar (1 

ano) 

Prazo Suplementar 

(1 ano) 

Período de 

Vigência (1 ano) 

Prazo 

Complementar (1 

ano) 

Período de Retroatividade 

Período de 

Vigência (1 ano) 
Período de Retroatividade 

1º Ano: 

2º Ano: 

3º Ano: 

4º Ano: 
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III. Coberturas e Exclusões 

Coberturas Básicas.  Comuns à todas as apólices para indivíduos e para instituições. 
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Cobertura: Descrição: 

Custos de 

Defesa 

Custos relacionados à defesa e demais procedimentos 

legais em consequência de uma Reclamação. Inclui, mas 

não se limita a honorários advocatícios, honorários 

periciais, custas judiciais, depósitos recursais e demais 

emolumentos. 

Indenizações 

Indenizações em ações judiciais ou decisões arbitrais. 

Inclui indenizações por danos corporais, danos materiais 

ou a perda de uma chance, assim como danos morais, 

danos estéticos ou danos existenciais que deles emanem. 

Acordos 
Acordos celebrados na esfera judicial ou extrajudicial, 

desde que com a anuência prévia e por escrito da 

Seguradora 

Custos de 

Restituição 

de Imagem 

Custos de contratação, mediante consentimento prévio da 

Seguradora, de serviços de publicidade, com o objetivo de 

reparar a reputação do Segurado, caso esta tenha sido 

danificada em decorrência de uma Reclamação coberta. 
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Cobertura: Descrição: 

“Pessoa 

Jurídica” do 

Segurado 

Extensão de cobertura ao consultório, clínica ou CNPJ do 

segurado, caso este venha a figurar no polo passivo de 

uma reclamação, desde que o Segurado seja o único 

proprietário. 

Diretor 

Médico ou 

Chefe de 

Equipe 

Extensão de cobertura para reclamações que venham a 

recair sobre a pessoa física do segurado por conta de sua 

posição enquanto diretor médico ou chefe de equipe. 

Custos de 

Comparecim

ento 

Valor pago por dia ao segurado caso ele seja legalmente 

obrigado a comparecer em Juízo, em qualquer 

procedimento judicial associado à uma Reclamação 

coberta pela Apólice. 

Testes 

Clínicos ou 

Medicamento

s 

Experimentai

s 

Extensão de cobertura para reclamações associadas à 

atos profissionais que envolvam testes clínicos ou a 

utilização de medicamentos experimentais. 

Coberturas Adicionais - Indivíduos.  
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Cobertura: Descrição: 

Transporte de 

Pacientes 

Extensão de cobertura para reclamações associadas à transporte de 

pacientes de e para as dependências dos Segurados 

Tratamento Domiciliar 
Extensão de cobertura para reclamações associadas à tratamento, 

pelo Segurado, de pacientes em seus próprios domicílios.  

Infecção Hospitalar 
Extensão de cobertura para reclamações associadas à danos 
causados ou alegadamente causados por infecção hospitalar 

Intoxicação Alimentar 

Extensão de cobertura para reclamações associadas à danos 

causados ou alegadamente causados por intoxicação alimentar de 

um paciente enquanto sob os cuidados do Segurado 

Diretor Médico ou 

Chefe de Equipe 

Extensão de cobertura para reclamações que venham a recair sobre 

as pessoas físicas que ocupam o cargo ou exercem a função de 

diretor médico ou chefe de equipe de um ou mais Segurado  

Custos de 

Comparecimento 

Valor pago por dia ao segurado caso seus colaboradores sejam 

legalmente obrigados a comparecer em Juízo, em qualquer 

procedimento judicial associado à uma Reclamação coberta pela 
Apólice. 

Testes Clínicos ou 

Medicamentos 

Experimentais 

Extensão de cobertura para reclamações associadas à atos 

profissionais que envolvam testes clínicos ou a utilização de 

medicamentos experimentais. 

Coberturas Adicionais - Instituições.  
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Resumo das Coberturas Básicas: 

134 

Coberturas Básicas: Indivíduos (PF): Instituições (PJ): 

Custos de Defesa   

Indenizações   

Acordos   

Custos de Restituição 

de Imagem 
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Coberturas 

Adicionais: 
Indivíduos (PF): Instituições (PJ): 

“Pessoa Jurídica” do 

Segurado 
 O 

Diretor Médico ou 

Chefe de Equipe 

(Linguagem PF) 
 O 

Diretor Médico ou 

Chefe de Equipe 

(Linguagem PJ) 
O  

Transporte de 

Pacientes 
O  

Tratamento Domiciliar O  

Infecção Hospitalar O  

Intoxicação Alimentar O  

Custos de 

Comparecimento 
  

Testes Clínicos ou 

Medicamentos 

Experimentais 
  

Resumo das Coberturas Adicionais: 
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Principais Exclusões: 
 

As seguintes exclusões aplicam-se tanto às apólices para Indivíduos como às para Instituições 

 Atos Dolosos:    Danos resultantes de atos dolos ou com culpa grave equiparável ao dolo; 

 

 Fatos Anteriores:  Atos profissionais anteriores à data retroativa de cobertura ou reclamações iniciadas antes da 

   data de início de vigência; 

 

 Sem Licença Profissional: Atos profissionais realizados por profissionais não licenciados; 

 

 Fora da Área de Atuação: Atos profissionais fora da área de atuação do segurado; 

 

 Não Relacionada a Atos Profissionais: Danos que não tenham sido causados por atos profissionais do Segurado; 

 

 Demais Exclusões 



Workshop AIG 

 

 



AGENDA 

Workshop AIG 

 

 
AGENDA 

DIA 1 | 15/03 (QUARTA) 

 
14:00 - Abertura 

14:30 – Financial Lines 

16:15 – Coffee Break 

16:45 - Ambiental 

17:45 – Respons. Civil/Casualty 

18:45 - Coquetel 

 

AGENDA 

DIA 2 | 16/03 (QUINTA) 

 
8:30 – Welcome Coffee 

9:00 – Empresarial 

9:45 - Transportes 

10:30 - Property 

11:15 – Crédito e Garantia 

12:00 - Almoço 

13:30 - Viagem 

14:15 – Portal do Corretor 

15:30 – Tour pelo escritório 
 

 



AIG Seguros Brasil 

Workshop Assessorias 

Profit Center Combined (SME) 

Março 2017 

 



Agenda  
 

Estrutura da Equipe 

Proposta de Valor 

Transact – Produto Empresarial 

Apetite de risco 

Produto RD Equipamentos Portáteis 

Facilities 

Canais de Comunicação 



Equipe Combined (SME)  
 

Cristian Achurra 

Manager 

r. 7723 

Ana Paula Santos 

Underwriter / Product Analyst 

r. 8215 

Alexandre Delia 

Underwriter 

r. 2218 

Cesar Tonetti 

Intern 

r. 8233 

Cristian Achurra SME Manager 

Ana Paula Santos 

- Desenvolvimento de Facilities e Campanhas Massificadas 
- Desenvolvimento de Canais Alternativos 
- Subscrição das maiores contas de Empresarial e RD 
- Novos Produtos 
- Precificação 
- Análise de Portfólio 

Alexandre Delia 
- Subscrição do Empresarial  
- Subscrição de RD, contas pequenas e médias 
- Processo de Emissão 

Cesar Tonetti 

- Processo de Renovações/ take up 
- Processo de Emissão 
- Fluxos Operacionais em Geral 
- Cotação de endossos 



Proposta de Valor | SME 
 

 Portal do Corretor. Plataforma de cotação e emissão 100% online 
 

 Produtos flexíveis com coberturas especiais para atividades 
targets 
 

 Produtos customizados para Corretores especialistas em nichos ou 
entidades de grupo 
 

 Apólice e Boleto Via online no momento da Contratação 
 

 Disponibilidade de renovações online com 30 dias de 
antecedência 
 

 Atendimento Personalizado 
 

 Processo de regulação de sinistros “fast track” para casos de 
menor complexidade 
 

 SLA de Resposta no Portal 
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Portal do Corretor 
 

 Maior variedade de produtos PME´s  disponíveis na ponta para emissão 
online do mercado brasileiro (Empresarial, RCP, RC Geral, D&O, 
Ambiental e Transportes) 

 Unidade de atendimento e suporte ao Corretor Parceiro 
 Acompanhamento em tempo real dos processos 
 Subscritores especializados por Produto com SLA de resposta de até 11 

horas 
 Relatório consolidado de comissões no portal 
 Painel com histórico de cotações e emissões 
 Site com descrição das atividades target e seus 
principais diferenciais 
 Aviso por e-mail das devoluções de subscrição 

PLATAFORMA 100% ON-LINE QUE PERMITE COTAR, EMITIR , ENDOSSAR 
E ATÉ CANCELAR APÓLICES DE MANEIRA SIMPLES E ÁGIL. 
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Portal do Corretor 
  Apetite na ponta  
 Aceitação direta para mais de 200 atividades 
 Possibilidade de emissão automática sem necessidade de inspeção (até R$ 6M para Comercio e 

Serviços e R$ 3M para Indústrias) 
 Produto com limite de até R$ 17 M de VR 
 Comissão máxima de 30% 
 Cobertura de Incêndio a primeiro risco absoluto até R$3 milhões 
 + de 40 coberturas adicionais 
 Opção de cotação a limite único ou local a local  
 Possibilidade de adicionar até 15 locais de risco 
 3 opções de franquias 
 Disponibilidade de clausulado online 
 Desconto por não sinistralidade 
 Assistência Empresarial Gratuita 
 Desconto por fidelidade 
 Descontos por Protecionais de incêndio e roubo 
 Possibilidade de criar produtos customizados para corretores especializados em nichos determinados 

ou parcerias com Associações ou Sindicatos 
 Endossos e cancelamentos online 
 Disponibilidade de renovações no sistema 
 Navegação leve com as principais coberturas agrupadas em uma única tela 
 Disponibilidade de pagamento via boleto online ou débito em conta 
 Parcelamento em até 4 vezes sem juros e até 7 vezes com juros de 1,5% am 
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Negócios FOCO 

 

COMÉRCIO & SERVIÇOS 

 

• Postos de Combustíveis 

• Bares e restaurantes  

• Roupas, Calçados, bolsas, cintos e 
malas 

• Clubes, associações e grêmios 

• Consultórios e clínicas 

• Escolas e universidades 

• Escritórios em Geral 

• Hospitais 

• Hotéis, motéis, pousadas e similares 

• Laboratórios de pesquisas e análise 

• Igrejas 

• Cabeleireiros 

• Lojas de Computadores e 
Eletroeletrônicos 

• Petshops e Clinicas Veterinárias 

 

 

 

 

 
• Academias 

• Óticas e Suprimentos Fotográficos 

• Livrarias e Papelarias 

• Açougues 

• Rádio e Televisão 

• Agencias de Viagem 

• Auto Escola 

• Cama, Mesa e Banho 

• Cristais, Cerâmicas e Porcelanas 

• Ferramentas em Geral 

• Floriculturas 

• Loja de Doces e Rotisseries 

• Lojas de Maquinas 

• Equipamentos Médicos e Hospitalares 
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ATIVIDADES COM RESTRIÇÕES 

• Prédios desocupados 

• Lojas de Departamento 

• Material de Construção 

• Armarinhos 

• Autopeças 

• Lojas de Veículos e Concessionárias 

• Bibliotecas 

• Cinema / Teatro 

• Estacionamentos 

• Lavanderias e Tinturarias 

• Lojas de Móveis 

• Supermercados / Produtos Alimentícios 

• Bancas de jornais e revistas 

 

 

 

 

 

INDÚSTRIAS 
 

• Confecção de Roupas em Geral 

• Calçados, bolsas, cintos e malas 

• Eletro-Eletrônicos e Eletrodomésticos 

• Impressão Comercial, Gráficas e 

Editoras (sem uso de Inflamáveis) 

• Metais em Geral 

• Maquinas 

• Peças e Acessórios 

• Vidros 

• Bebidas e Alimentos 

 
 

 

 

 

 

Negócios FOCO e RESTRIÇÕES 



147 

Negócios RESTRITOS 

 

NÃO QUEREMOS 
 

• Adesivo, Cola e Selante (com ou sem 
inflamáveis e/ou processos a frio e a quente) 

• Algodão (depósito em plumas) 

• Antiquários / Ateliers / Galerias de Arte / 
Museus 

• Aparas, sucatas e ferro-velho 

• Armas e Munições, Explosivos e Pólvora 

• Armazéns gerais e de produtos específicos, 
transportadoras e logísticas, e principalmente 
frigorificados 

• Bingos 

• Borracha sintética látex (matéria-prima para 
indústria de artigos de borracha) 

• Borracha – Recauchutadora de Pneus 

• Café Solúvel e torrefação 

• Casa de penhores 

 

 

 

• Carvão vegetal e mineral (fábricas, depósitos 
ou lojas) 

• Industrias com processos químicos e/ou 
inflamáveis 

• Casas Noturnas e Danceterias 

• Cera para lustrar e polimentos 

• Circos ou Pavilhões Circenses e Parque de 
Diversões 

• Colchões, Estofados e Estopas 

• Couro (curtumes) 

• Fertilizantes, Agrotóxicos e Defensivos 
Agrícolas (com ou sem inflamáveis e/ou 
processos a frio e a quente) 

• Fósforos e fogos de artifícios (fábrica, loja e 
depósito) 

• Funilaria e Pintura 

• Gases, inclusive derivados de petróleo 

• Industrias Plásticas 

• Marcenaria e Trabalhos em Madeira 

• Papel e Celulose 

• Plásticos em Geral 

• Ração  Animal 

• Loja de Tintas 



Empresarial – Fora do sistema  

Características Gerais 

 
 Limite técnico: R$ 30 milhões por apólice (considerando a soma de Incêndio com Lucros Cessantes / Despesas Fixas) 

 

 Não há limite por quantidade de locais e nem por VR Total 

 
Limite atual de atuação: R$ 30 milhões por local de risco para atividades target 

 

Informações Básicas  

para cotação: 



Incêndio 

Queda de Raio 

Roubo de Bens e Valores 

Danos Elétricos 

Vendaval 

Explosão 

Despesas Fixas / 
Lucros Cessantes 

Tumultos 

Equipamentos 

Responsabilidade Civil ,  
Fidelidade e Danos Morais 

Coberturas  
Danos ao patrimônio de pequenas e médias empresas decorrentes de: 

Demais Coberturas:  Vidros, Sprinklers, Anúncios Luminosos, Fidelidade, Deterioração de Mercadorias, Perda ou Pagamento de 
Aluguel, RC Garagista, Queda de Aeronave e Impacto de Veículos, Documentos, Roubo de Valores,  Ruptura de Encanamentos,  
Pequenas Obras, Alagamento, Desmoronamento, etc... 



Chaveiro 
Limite: 
Evento Previsto = R$ 200,00  
Problema Emergencial = R$ 80,00  

Encanador 
Limite: 
Evento Previsto = R$ 200,00 
Problema Emergencial = R$ 100,00 

Vidraceiro 
Limite: 
R$ 100,00 por intervenção 

Eletricista 
Limite: 
Evento Previsto = R$ 200,00 
Problema Emergencial = R$ 100,00 

Limpeza da Empresa 
Limite:  
300,00 por intervenção 

Vigilância 
Limite: 
R$ 300 por intervenção 

Assistência 24hs  
Serviços Gratuitos e disponíveis a todos os clientes 

SEGURANÇA 

Cobertura Provisória de Telhado 
Limite:  
R$ 400,00 por intervenção 

Cada cliente poderá utilizar os serviços no máximo 3 vezes por 
ano, e no máximo 2 vezes um mesmo evento. 

 
Grande São Paulo  3003 0107 

Demais Localidades 0800 710 0107 



Seguro Riscos Diversos 

Equipamentos Portáteis 



Equipamentos 
Eletrônicos 

Equipamentos 
Estacionários 

Equipamentos 
Cinematográficos 

Coberturas  
Danos materiais de causa externa a: 

Equipamentos Portáteis 

Demais Coberturas:  
Equipamentos de Som, Móveis, em Exposição, Arrendados, em Proximidade de Água, Danos 
Elétricos, Roubo e Furto Qualificado, Alagamento, Despesas Fixas, Pagamento de Aluguel  e RC 

Equipamentos 
Fotográficos 

Equipamentos 
Topográficos 



A que se destina 

 
 Operações massificadas, por meio de 

parcerias com fabricantes e/ou outros 
Sponsors. 
 

 Equipamentos de pequeno a médio 
porte de até R$ 200 mil. 
 

 Equipamentos do tipo Portáteis, 
Cinematográficos, Eletrônicos e 
Informática. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Tipos de equipamentos aceitos:  
 
Tablets, Notebooks, computadores, 
máquinas de cartão de crédito/débito, 
medidores em geral, transmissores, 
medidores de frequência, receptores, CFTV, 
equipamentos de áudio e vídeo, 
estabilizadores, máquinas fotográficas e 
seus acessórios e demais  equipamentos de 
televisão e radio. 
 



O que não queremos 

 
  Cotação de equipamentos individuais 

ou poucos equipamentos “Caso a 
Caso” 
 

 Equipamentos de Mineração 
 

  Equipamentos para Obras e 
Construção  
 

  Equipamentos de Fazenda / Penhor 
Rural 
 

  Obras de Arte e Jóias 
 

  RD Valores 
 

  Apólices Exclusivas de Celulares 

 

 

 
Tipos de equipamentos recusados:  
 
Perfuratrizes, Escavadeiras, Guindastes, 
Elevadores, Gruas, Tratores em Geral, 
Equipamentos Agrícolas, e demais 
equipamentos de grande porte acima de R$ 
200 mil. 
 



155 

Facilities / Campanhas 

1) Buscar corretores focados em nichos de mercado, rede de franquias ou com 

alguma oportunidade através de Associações ou Sindicatos. 

 

2) Verificar se a atividade do risco se enquadra no apetite AIG 

 

3) Verificar a dimensão da oportunidade através dos questionamentos: 

 

a) Qual o volume de riscos / tamanho do mercado abrangente? 

b) Já é feita alguma campanha atual junto a base de clientes? Já foi feito em 

algum momento? Deu certo/deu errado? Por quê? Quais melhorias são 

necessárias? Qual a sinistralidade? 

c) Há possibilidade de tombamento de carteira a AIG? 

d) Como seriam as formas de fazer campanha/marketing? 

e) Quem será responsável pelas vendas? 

 

 

COMO ENCONTRAR NOVOS FACILITIES? 
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1) Postos de Gasolina 

2) Restaurantes / Bares 

3) Lojas de Roupas e Calçados 

4) Padarias 

5) PetShops 

6) Cabeleireiros 

7) Escolas em Geral 

8) Clinicas, Consultórios 

9) Escritórios em Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)  Estúdios de Fotografia / Filmagem 

11)  Academias 

12)  Agências de Viagem 

13)  Igrejas 

14) Lojas de Computadores ou 

Eletrônicos 

15) Demais atividades de Comércio e 

Serviços disponíveis no 

direcionador. 

 

O que podemos fazer? 

 

1) Planilha de Cálculo Exclusiva para o Corretor 

2) Desenho de Produto através de Planos (“Black Box”) 

Facilities / Campanhas 

FACILITIES QUE TEMOS INTERESSE: 



Canais de Distribuição  
Opções disponíveis para cálculos: 

Facilities off line através de Pacotes Customizados (RD Equipamentos 

portáteis)  
 * Bom para Oportunidades Massificadas / Novos Clientes 

 

Cotação “Caso a Caso” através do BR.Proposta 
 * Para cotações  acima de 15 locais (Empresarial), e para cotações de Equipamentos Portáteis 

avulso 

   

Cotação e emissão Online 
*Praticidade para cotar e emitir no caso a caso e através de Facilities customizados 

 



Dúvidas 



www.aig.com 
 

O conteúdo deste material é exclusividade da AIG Seguros. Todos os direitos reservados. Copyright 2013. 
A marca AIG é referência mundial em seguros. São mais de 90 anos de experiência em produtos para pessoas físicas e jurídicas, uma rede de mais de 62 mil funcionários e 88 milhões de 
clientes em mais de 90 países. A atuação global permite entender as necessidades dos clientes, respeitando as características das culturas locais. Há mais de seis décadas no mercado 
brasileiro, a AIG orgulha-se de ter o maior portfólio de produtos corporativos e de ser líder em diversas linhas. 



GLOBAL MARINE 
Brazil - 2017 
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AIG Seguros Brasil 

 

2017 

Apresentação de Marine 
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PRODUCT MIX – MARINE CLASSES 

GLOBAL 

MARINE 

OCEAN 
CARGO 

MARINE 
LIABILITY 

H&M 

INLAND 
MARINE 
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“O seguro de Transportes tem por objetivo garantir perdas e/ou 

danos de causa externa que sobrevenham as mercadorias ou 

bens, durante o transporte (ou trânsito), em quaisquer viagens 

Nacional ou Internacional”. 

Definição 
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Para que Seguro  de Transportes? 
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Nossa Atuação 
Modalidades do seguro de Transportes 

 
Seguro de Transportes divide-se em: 

Embarcadores Transportadores 

Aéreo 

Terrestre 

Aquaviário 

Especiais 
Aéreo 

Terrestre 

Aquaviário 

Especiais 
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Estratégia 

Mercado Alvo:  Embarcadores  Nacional  e  Internacional  

(importação  e  exportação),            Despachantes 

Aduaneiros, Freigth Forward, Operadores Logísticos. 

 
Posicionamento: Diferenciação de apólices (taxas 

únicas, franquias diferenciadas,) taylor made e loss control, 

consultoria de Engenharia de Riscos. 
           
Trabalho integrado: UDW + MLCE (Marine Loss 

Control Engeneering) + Sinistro (Fortalecer UDW de 

saída).  

 
Distribuição:  Através do canal Corretor 

 
Canal Corretor: Estrutura,  Foco e Especialização  

(posicionamento do Mercado                                           

Alvo – Valor Agregado, Especialização, Segmentação e 

Serviço). 

Workshops: Divulgação do produto e 

posicionamento estratégico da AIG Seguros 

na linha de atuação Brasil. 

 

Cross Selling: Esforço de venda através 

de visitas estruturadas com outros PC. 
 

Operacionalidade: Sistema de 

Averbação Eletrônica Imp/Exp e Nacional. 
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Mercado Alvo  
 

 Produto Embarcadores  

• Nacional,  

• Internacional (Importação e Exportação),  

• Consignatário 

• Corretores de Câmbio 

• Despachantes Aduaneiros 

 Responsabilidade Civil do Operador 

Portuário 

 Novidades 2017 

INLAND MARINE 

 

 Cascos e Maquinas 

• Foco em Embarcações 

comerciais 
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Mercado Alvo  
 

Principalmente 

• Máquinas e equipamentos 

• Metalurgia 

• Industria Química  

• Industria de tintas e vernizes 

• Industria Moveleira e insumos (chapas de 

madeiras, etc.) 

• Industria Automotiva 

• Industria Pesada 

• Industria Gráfica 

• Industria Alimentícia  

• Industria de bebidas 

• Equipamentos e insumos hospitalares 

• Material para construção e bricolagem 

• Turn Key Projects 
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Diferencial AIG 

•  Apólices Taylor Made 
• Apólice Ajustável - anual, semestral ou 

trimestral – cobrança de prêmio parcelado 

com base no faturamento  

• Apólice Aberta - provisória única e 

cobrança mensal do embarques 

• Apólice Específica -  embarques  avulsos 

ou específicos 

•  Sistemas 
• Recuperação de Dados/SISCOMEX  

• Programa de Certificado de Seguro de 

Exportação 

• CITWEB (Averbação e Certificados) 
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Classificação de Riscos 

ATIVIDADES TARGET 

Maior agressividade em preço e 

condições; possibilidade de 

facilites e produtos customizados. 

  

 Máquinas e Equipamentos 

 Metalurgia  

 Indústria Química 

 Indústria de Tintas e Vernizes 

 Indústria Moveleira e Insumos  

 Indústria Automotiva 

 Indústria Pesada 

 Indústria Gráfica 

 Indústria Alimentícia 

 Equipamentos e Insumos 

Hospitalares 

 Material para Construção e 

Bricolagem 

ATIVIDADES COM 

RESTRIÇÕES 

Maior rigidez para ser 

competitivo;  

  

  

  

 Mercadoria 

Refrigerada e/ou 

Congeladas 

 Mercadoria a Granel 

  

ATIVIDADES DECLINADAS 

Riscos 100% declinados. Não 

buscar negócios. 

  

Indústria de Medicamentos 

Eletrônicos 

Celulares 

STP – “Stock throughput” 

Carga Perigosa (explosivos) 

Armas e Munições 

Jóias e Pedras Preciosas 

Dinheiro em Espécie 
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RC Portuário 

 

 

 

 
O que cobre? 

Cobertura de RC Operador Portuário, Danos a Bens Móveis e Imóveis, Perda de Receita. 

Cobertura para autoridades portuárias, proprietários privados, administradores de cais, 

terminais portuários , operadores portuários. 

Produto atende as exigências da  SEP 111 (Danos a Terceiros, ao Patrimônio Público, 

Meio Ambiente). 
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Classificação de Riscos 

ATIVIDADES TARGET 

Maior agressividade em preço e 

condições; possibilidade de facilites e 

produtos customizados. 

  

  Proprietários Privados 

  Autoridades Portuárias 

  Administradores de Cais 

  Estivadores 

  Terminais Portuários 

     Serviços de Terminais e 

Depósitos 

  Fornecimento/ Manutenção à 

atividade marítima 
  

ATIVIDADES COM 

RESTRIÇÕES 

Maior rigidez para ser 

competitivo;  

  

 Bunkering – Provedores de 

Combustíveis  

 Operadores com Apólice 

“Pacote” – Seções além de 

RC que envolvam perda de 

Receita. 

 Alto índice de 

armazenamento 

  

ATIVIDADES DECLINADAS 

Riscos 100% declinados. Não buscar 

negócios. Declínio deve ser na ponta. 

  

• Portos Secos (EADI) sem interligação 

direta com a atividade portuária 

• Retro portos sem interligação direta 

com a atividade portuária 

• Danos a Bens Móveis e Imóveis: 

Tanques 

• 100% apólice para armazenamento 

• Atividades portuárias para 

Carregamento/descarregamento de 

Armas e Munições, Explosivos e Pólvora 
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Cascos e Máquinas 

 

 

 

 
O que Cobre? 

Cascos e Máquinas é uma forma de seguro marítimo que visa indenizar o dono da 

embarcação por perdas e danos ao próprio navio e seu respectivo maquinário. Inclui 

cobertura de Reponsabilidade Civil por Abalroação assim como P&I. 

Cobertura para riscos relacionados a Construção Naval, desde o início da construção até a 

entrega da embarcação ao cliente. 



174 

Optional disclaimer  area – i.e. FOR INTERNAL PURPOSES ONLY 

Classificação de Riscos 

ATIVIDADES TARGET 

Maior agressividade em preço e 

condições; possibilidade de facilites e 

produtos customizados. 

  

  Rebocadores  

  Puxadores 

  Práticos 

  Navios de Passageiros 

  Navios Sísmicos e de Pesquisa 

  Construtores Navais 

  Barcaças 

  
  

ATIVIDADES COM 

RESTRIÇÕES 

Maior rigidez para ser 

competitivo.  

  

 Embarcações para suporte 

a operação “offshore” 

 Doca seca. 

 Embarcações com 

serviços 

terceirizados/subcontratad

os 

 Dragas 

 Embarcações com 

guindastes acoplados 

  

  

ATIVIDADES DECLINADAS 

Riscos 100% declinados. Não buscar 

negócios. Declínio deve ser na ponta. 

  

  

• Embarcações Comerciais de Pescas 

• Embarcações de Passeio e Recreio 

• Cruzeiros 

• Barcos de Aluguel 

• Construção de Dragas e Barcaças 

• Embarcações de Madeira 

• Reboques oceânicos 

• Plataformas de Perfuração 

• Embarcações com idade superior a 50 

anos 
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INLAND MARINE 

 

 

 

 

 

DISPONÍVEL PARA 

COMERCIALIZAÇÃO 
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 A cobertura ampara os danos as máquinas/equipamentos resultantes de causas 

externas acidentais durante: 

        

 

 

RD Máquinas e Equipamentos - Conceito 

Operação 

Estadía 

Traslado 

https://www.google.com.ar/url?q=http://vialidad2011.blogspot.com/2011_07_01_archive.html&sa=U&ei=IYpOU-CcEYrB0QHu5YDYCg&ved=0CEwQ9QEwEA&usg=AFQjCNEc6LEMpz5AKKuMWEbcsvqu4qA6Cg
https://www.google.com.ar/url?q=http://www.mdanoticias.com.ar/2010/06/24/la-municipalidad-suma-nuevas-maquinas-viales-a-su-parque-automotriz/&sa=U&ei=IYpOU-CcEYrB0QHu5YDYCg&ved=0CEoQ9QEwDw&usg=AFQjCNH5N-kA0yPXjguUUzW4A0gUdatTVQ
https://www.google.com.ar/url?q=http://www.enlacecritico.com/zarate/comenzo-la-repavimentacion-del-viejo-camino-a-lima&sa=U&ei=IYpOU-CcEYrB0QHu5YDYCg&ved=0CEgQ9QEwDg&usg=AFQjCNFoDwgzKdjHkcCyNt3UXopesA2sqg
https://www.google.com.ar/url?q=https://www.alsurinforma.com/tag/vialidad-provincial/feed/&sa=U&ei=IYpOU-CcEYrB0QHu5YDYCg&ved=0CDIQ9QEwAw&usg=AFQjCNHU3YEwgFoAglGHl-5d2ptFs6gFow
https://www.google.com.ar/url?q=http://puestaenobra.blogspot.com/2010_08_01_archive.html&sa=U&ei=IYpOU-CcEYrB0QHu5YDYCg&ved=0CDwQ9QEwCA&usg=AFQjCNEiEBD55pco_hTKerCWmZ_jL255EQ
https://www.google.com.ar/url?q=http://www.vialcompany.com.ar/cargadoras.php&sa=U&ei=IYpOU-CcEYrB0QHu5YDYCg&ved=0CDgQ9QEwBg&usg=AFQjCNHUrD7Pgtk27bApmhomanN72CffBQ
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Incêndio 

Choque 

Colapso  

Capotamento ou Desbarrancamento 

Furto Qualificado 

Eventos da natureza 

 

 

 

 

 

RD Máquinas e Equipamentos - Riscos 

- Coberturas Adicionais: Roubo e Furto Qualificado / Responsabilidade Civil 

https://www.google.com.ar/url?q=http://patrullaradial.blogspot.com/2012_09_26_archive.html&sa=U&ei=VY9OU9fCJ4nf0gGYhYD4Dg&ved=0CDQQ9QEwBDgU&usg=AFQjCNFrRn4IqxBP-BJMSf3o6CHB1ANDeA
https://www.google.com.ar/url?q=http://www.maquinariaspesadas.org/s/accidente&sa=U&ei=sp1OU4ntNsi20gHHu4D4CQ&ved=0CEYQ9QEwDQ&usg=AFQjCNFmV6j0YyG7f8xND7vRZEetMVHbTw
https://www.google.com.ar/url?q=http://www.worklift.com.ar/internas/2013/08/12/accidente-de-grua-en-comodoro-rivadavia/&sa=U&ei=CZ5OU_3bA_Ht0QGFroD4Aw&ved=0CDgQ9QEwBg&usg=AFQjCNEBBUHQjs25rysQ6WRQavxqxFc5JQ
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- Segurado/Empresa (Idade e reputação no mercado) 

- Limite solicitado 

- Cobertura solicitada 

- Valor segurado (valor atual / valor novo de reposição) 

- Tipo de equipamento 

- Idade de equipamentos 

- Tipo de operação 

- Áreas de operação 

- Manutenção dos equipamentos 

- Sistemas de Proteção (Incêndio/Roubo) 

- Acumulação de risco / CAT Exposição 

 

 

 

 

 

 

 

 

RD Máquinas e Equipamentos -  Subscrição 
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Coberturas disponíveis 

• Condição geral de RD 

• Cobertura Adicional para Alagamento e Inundação 

• Cobertura Adicional de Danos Elétricos 

• Cobertura Adicional de Despesas Fixas 

• Cobertura Básica para Equipamentos Arrendados ou Cedidos a Terceiros 

• Cobertura Básica para Equipamentos em exposição excluindo 

Transportes 

• Cobertura Básica para Equipamentos em exposição incluindo Transportes 

• Cobertura Básica de Equipamentos Móveis 

• Cobertura Adicional para Operações em proximidade a Água 

• Cobertura Adicional para Pagamento de Aluguel 

• Cobertura Adicional para Perda de Aluguel 

• Condição Especial – Roubo e Furto Qualificado 

• Clausula Particular de Salvamento e Contenção de Sinistros 

• Condição Especial – Responsabilidade Civil Extracontratual por Danos 

Causados pelos Equipamentos Segurados 
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- Lucros cessantes, perda de mercado, atrasos, faltas 

- Desgaste, danos ou deformações resultantes da utilização ou 

funcionamento normal 

- Falhas ou danos mecânicos e / ou elétricos 

- Perda ou dano resultante de sobrepeso  

- Danos causados por testes e/ou modificações 

- Dolo ou culpa grave do Segurado 

- Perda e/ou dano de responsabilidade do fabricante/vendedor 

- Danos resultantes do uso do bem segurado para fins que não a sua 

condição específica normal de trabalho fins 

- Danos causados como resultado das marés 

 

 

RD Máquinas e Equipamentos - Exclusões 
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Equipamentos 

Escavadeira Retro-Escavadeira Carregador Frontal 

Grúa (garfo) Pá Hidráulica 
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Apetite 

A – Atividades Target B – Atividades com 

Oportunidades 

C – Atividades com 

Restrições 

D – Atividades Declinadas 

Equipamentos: 

- Estradas / Asfalto 

- Construção 

- Escavação 

- Armazenamento 

Equipamentos: 

- Oleodutos 

- Serviços Públicos 

- Serviço de Campo 

Petrolífico 

Equipamentos: 

- Manuseio de carga  

- Mineração (não 

subterrânea) 

Equipamentos:  

- Guindastes 

- Exploração madereira 

- Mineração (subterrânea) 

- Equipamentos Agrícolas 

- Dragas / Pás elétricas 
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Diferencial AIG 

 Rede de atendimento ao Cliente 
• Assistência à carga e descarga no Brasil e no exterior 

• Atendimento Internacional a sinistros com equipe própria  

• Atendimento Nacional exclusivo DDG 0800.725.55.08 

• Engenharia de Riscos worldwide. 

 Evolução dos resultados  
• Integração UDW/Sinistros/Cliente/Corretor 

• Análise dos sinistros  

• Verificação da logística de transporte 

• Sugestão no processo de estufagem e   embalagem  

• Plano ação/contingência 

 

 Uso da Engenharia de riscos pré análise e pós sinistros    
• Rapidez na decisão (Segurado+Corretor+Seguradora) 

• UDW+Engenharia+Sinistros  
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Embarcador 
 

T&C COMPETITIVOS 

      Informação : Questionário de aceitação 

  Clareza das informações sobre o risco 

   Atualização durante a vigência da apólice 

   Experiência anterior 

   Tipo de mercadoria/embalagem 

   Meio de transporte principal 

   Modalidade de compra e venda – INCOTERMS   

   Preservação dos direitos contra terceiros 

   Adoção de medidas preventivas 

  Coeficiente sinistro/prêmio  

  Cobertura contratada 

QUESTIONARIO INTERNACIONAL.doc


American International Group, Inc. (AIG) is a leading international insurance organization serving customers in more than 130 countries and jurisdictions. AIG companies serve commercial, 
institutional, and individual customers through one of the most extensive worldwide property-casualty networks of any insurer. In addition, AIG companies are leading providers of life insurance 
and retirement services in the United States. AIG common stock is listed on the New York Stock Exchange and the Tokyo Stock Exchange. 
 
AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and retirement, and general insurance operations of American International Group, Inc. Products and services are written or 
provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. Not all products and services are available in every jurisdiction, and insurance coverage is governed by actual policy 
language. Certain products and services may be provided by independent third parties. Insurance products may be distributed through affiliated or unaffiliated entities. Certain property-casualty 
coverages may be provided by a surplus lines insurer. Surplus lines insurers do not generally participate in state guaranty funds and insureds are therefore not protected by such funds. 
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Encontro  

Assessorias 
 

 

 

 

 

São Paulo 

Março 2017 
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Property AIG 

Números do Property AIG 

Diferenciais do Property AIG 

Exemplos de Sinistro 

 

 

Agenda 
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• VR acima de R$ 200 milhões 

 

• LMGA acima de R$ 40 milhões 

 

• Não há restrições por atividade 

 

• Análise técnica de Riscos (Questionário COPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Property AIG 
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• Carteira Property AIG: R$ 100 Milhões 

 

 

• Produção 1º Trimestre 2017: R$ 20 milhões 

 

 

• Colocação de 90% em Corretores Multinacionais 

 

 

Números Property AIG 
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Diferenciais do Property AIG 

 

• Capacidade de Contrato Local R$ 1 bilhão 

 

 

• Flexibilidade técnica em ocupações complexas 

 

 

• Consultoria de Riscos 
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Exemplos de Sinistro 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lI81UQPT7MU     - WM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YaFXLJI-7ps        - GAP 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hLKlCNXIY1g      -  Vendaval 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lI81UQPT7MU
https://www.youtube.com/watch?v=lI81UQPT7MU
https://www.youtube.com/watch?v=YaFXLJI-7ps
https://www.youtube.com/watch?v=YaFXLJI-7ps
https://www.youtube.com/watch?v=YaFXLJI-7ps
https://www.youtube.com/watch?v=YaFXLJI-7ps
https://www.youtube.com/watch?v=hLKlCNXIY1g
https://www.youtube.com/watch?v=hLKlCNXIY1g


American International Group, Inc. (AIG) is a leading international insurance organization serving customers in more than 130 countries.. AIG companies serve commercial, institutional, and individual 

customers through one of the most extensive worldwide property-casualty networks of any insurer. In addition, AIG companies are leading providers of life insurance and retirement services in the 

United States. AIG common stock is listed on the New York Stock Exchange and the Tokyo Stock Exchange.  

Additional information about AIG can be found at www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIG_LatestNews | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig 

AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and retirement, and general insurance operations of American International Group, Inc. For additional information, please visit our 

website at www.aig.com. All products and services are written or provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. Products or services may not be available in all countries, and 

coverage is subject to actual policy language. Non-insurance products and services may be provided by independent third parties. Certain property-casualty coverages may be provided by a surplus lines 

insurer. Surplus lines insurers do not generally participate in state guaranty funds, and insureds are therefore not protected by such funds. 
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Seguro de Crédito AIG 

Soluções flexíveis que garantem um alto nível de autonomia 
na concessão de crédito para clientes, gerando condições 
mais competitivas de venda em prol da liquidez, e o sucesso 
da sua empresa. 



AIG Overview 

A AIG atua de forma personalizada para atender a demanda de nossos clientes em produtos e 
condições.  

 

• Subscrição: trabalhamos próximos ao nossos clientes e corretores para atender às necessidades individuais de 

seu negócio. 

• Serviços Técnicos: contamos com uma equipe especializada para atender dos mais simples aos mais complexos 

projetos. 

• Presença Mundial: para Segurados com presença mundial, utilizamos nossos escritórios em todo mundo para 

criar a melhor cobertura possível com atendimento personalizado localmente. 
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Seguro de Crédito 

• Cobertura pode ser estendida para segurar vendas de 

subsidiárias ou empresas offshore 

• Participação do segurado no risco 

• Vendas reportadas trimestralmente 

• Taxa de prêmio (%) é cobrada sobre as vendas seguradas  

 

• Transações apenas entre pessoas jurídicas 

• Cobertura para vendas no mercado Interno / Exportação 

• 12 meses de cobertura  

• Prazo máximo de indenização: 180 dias 
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Cobertura de risco comercial 

•Mercado doméstico e exportação 

•Atraso de pagamento 

•Recuperação Judicial, Falência 

 

 

 

Coberturas  

Cobertura de risco político 

•Apenas para exportações 

•Moratória declarada 

•Inconvertibilidade e não transferência de moeda 
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Trade Credit Insurance 

AIG: Parceria no Risco 

• Empresas que precisam de soluções duráveis, flexíveis e abrangentes escolhem a 
AIG: 

Nossos Clientes 
 

Como podemos atendê-los 
 

• Líderes em seu campo, em todos os segmentos. 

 
• Um subscritor dedicado é responsável por entender e atender todas as suas 

necessidades.                                

• Abordagem profissional para gestão de risco de crédito. 

 

• Permitimos executar pelo menos 80% de suas decisões de crédito com 
autoridade Discricionária. 
• Referência às melhores práticas. 

 

• Carteiras concentrada de compradores em uma base 
centralizada de clientes.  

 

• Subscritores experientes, com poder de aprovar a cobertura em seus principais 
riscos. 
• Limites de crédito não canceláveis. 

 

•  Vendas anuais entre BRL 70M e BRL 5B. 

 

• Fornecer a dimensão e os recursos de uma grande seguradora global para 

apoiar o seu negócio em tempos bons e ruins. 

 

• Participação em negócios internacionais. 

• 19 escritórios comerciais de análise de crédito em 15 países. 
•  Licenciado para emitir apólices de Seguro de Crédito em mais de 60 países. 
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AIG: Parceria no Risco 

Características 
Principais 

AIG  vs. Congêneres 

Princípio do Produto Transferência de Risco                                Gestão de recebíveis                 

Organização 
Subscritor dedicado – responsável 

por todos os aspectos da conta 

Responsabilidade dividida entre o 
Risco e os Departamentos 

Comerciais 

Estrutura da Apólice 
Proteção de XOL para sinistros 

grandes e inesperados 
Abordagem “Ground-up” inclui 

serviço a riscos pequenos e grandes 

Subscrição 
Baseado principalmente na 
avaliação do risco segurado  

Fornece avaliação de risco ao 
Segurado 

Limites de Crédito Não canceláveis Cancelável 

Limite Discricionário Geralmente alto Geralmente pequeno, restrito 

Serviço de 
Recuperação 

Terceirizado Próprio 
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Estruturas de Apólice 
 

Cobertura completa 
dos recebíveis 

 

Cobertura para riscos 
catastróficos 

Cobertura por região 
geográfica 
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Apólice Trade Finance 

• Apólice direcionada 
para bancos 

• Estruturação de 
apólice sob medida 
para o cliente 

 

• Cobertura de até 
100% para recebíveis 
aprovados 
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Médio Prazo 
 

Bens de capital 
 

 
3 a 5 anos de prazo 

 

Riscos compatíveis 
com rating BB- 

(S&P) 
 

Vendas diretas 
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Pré Exportação 
 

Operações de até  
1 ano 

 

Moeda local 
 e Dólar 

Americano 
 

Contratos de 
ACC e NCE 

 



Diferenciais AIG 

Produto sob medida  
para nossos clientes  
de acordo com suas 

necessidades 

 

Apólice com linguajar 
de fácil interpretação 

 

Limites não canceláveis 

Limite discricionário  
para que nossos clientes  

possam tomar suas  
próprias decisões  

de crédito 

 



A competência global e expertise da AIG a favor 
do desenvolvimento da sua empresa 



www.aig.com.br 
 

Hugo Carson 

hugo.carson@aig.com 

Direct Phone: (+55) (11) 3809 2163 

André Graupen 

andre.graupen@aig.com 

Direct Phone: (+55) (11) 3809 7935 

O conteúdo deste material é exclusividade da AIG Seguros. Todos os direitos reservados. Copyright 2013. 
A marca AIG é referência mundial em seguros. São mais de 90 anos de experiência em produtos para pessoas físicas e jurídicas, uma rede de mais de 62 mil funcionários e 88 milhões de 
clientes em mais de 90 países. A atuação global permite entender as necessidades dos clientes, respeitando as características das culturas locais. Há mais de seis décadas no mercado 
brasileiro, a AIG orgulha-se de ter o maior portfólio de produtos corporativos e de ser líder em diversas linhas. 

Christina Varella  

Christina.varella@aig.com 

Direct Phone: (+55) (11) 3809 8275 

Alessandra Ferreira 

alessandra.ferreira@aig.com 

Direct Phone: (+55) (11) 3809 2178 

Nicholas Paes 

nicholas.paes@aig.com 

Direct Phone: (+55) (11) 3809 9694 



Confidential 

SURETY – SEGURO GARANTIA 



HIGHLY CONFIDENTIAL – DO NOT COPY 

 O Seguro Garantia é um tipo de caução / fiança destinado a garantir o 

Segurado (Órgãos Públicos ou Empresas Privadas), com o objetivo de 

garantir o fiel cumprimento das obrigações estipuladas pelas partes, conforme 

consta no contrato e constante na apólice. 
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FINALIDADE:  

QUEM CONTRATA:  

O Seguro Garantia 

O Seguro Garantia é instrumento fundamental para o desenvolvimento de obras de infra estrutura. 

 Muito utilizado por empresas de Construção e Engenharia, porém pode ser utilizado em 
contratos de prestação de serviços, fornecimento, obrigações aduaneiras, etc. 

 Todo e qualquer empresa que presta serviços de construção, engenharia, serviços aos 
órgãos públicos. 

 Seu uso foi intensificado pelo aumento das garantias Judiciais em todos os tipos de indústria 
(exemplo: Indústria Alimentícia, Farmacêutica, Papel e Celulose, Telecomunicações, etc) . 
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TOMADOR 

Partes no Seguro Garantia 

SEGURADO 

SEGURADORA 

 Pessoa física ou jurídica que assume a tarefa de construir, fornecer bens ou prestar 

serviços por meio de um contrato contendo as obrigações estabelecidas.  

 Tomador é o risco, o interessado em cumprir o contrato. Ele quem paga o prêmio. 

 Pessoa física ou jurídica contratante da obrigação junto ao tomador. 

 Segurado é o beneficiário da apólice. 

 Quem garante a realização do contrato, ou responsabiliza-se por indenizar o segurado. 
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Instrumentos básicos do Seguro Garantia  

CONTRATO PRINCIPAL APÓLICE 
CONTRATO DE CONTRA-

GARANTIA (CCG OU IA) 

• Acordo entre duas 

partes, onde existe um 

acordo de vontades para 

a formação de vínculo e 

a estipulação de 

obrigações recíprocas. 

• Documento assinado 

pela Seguradora, que 

representa formalmente o 

contrato de Seguro. 

• Instrumento legal que 

permite a Seguradora 

obter o ressarcimento 

junto ao tomador (e seus 

fiadores) dos valores 

pagos pela seguradora 

ao segurado. 

 

• CCG não interfere no 

direito do segurado. 
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Relacionamento entre Partes e Instrumentos 
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Produtos Padronizados 

TIPOS DE SEGURO GARANTIA 

SEGURADO SETOR PÚBLICO  SEGURADO SETOR PRIVADO 

 Licitante (Bid Bond) 

 Construção, Fornecimento, Serviços 
(Performance Bond) 

 Retenção de Pagamentos 

 Adiantamento de Pagamentos 

 Manutenção Corretiva  

 Seguro Garantia Judicial 

 Judicial para Execução Fiscal 

 Judicial para Parcelamento Administrativo 
Fiscal 

 Administrativo de Créditos Tributários 

 Seguro Garantia Aduaneiro 

 Construção, Fornecimento, Serviços 

(Performance Bond) 

 Retenção de Pagamentos 

 Adiantamento de Pagamentos 

 Manutenção Corretiva  

 Seguro Garantia Imobiliário 

 

+ Cobertura Adicional: Ações Trabalhistas e Previdenciárias (Público ou Privado) 
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 Garantia de Compra e Venda de Energia 

 Garantias Financeiras 

 Garantias Padronizadas com algum tipo de ajuste solicitado pelo Segurado. 
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TIPOS DE SEGURO GARANTIA 
Produtos Não Padronizados  

OBS: Produtos não padronizados devem ser aprovados pela Susep por cada Seguradora interessada. 

SEGURADO SETOR PÚBLICO OU PRIVADO  
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Produtos Padronizados 

Seguro Garantia Licitante 

(Bid Bond) 

COBERTURAS DO SEGURO GARANTIA 

Construção, 

Fornecimento, Serviços 

(Performance Bond) 

Retenção de Pagamentos 

(Retention Payment) 

 Garante indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos 

decorrentes de recusa do tomador adjudicatário em assinar dentro do prazo 

estabelecido o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação.  

 

 Garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos 

decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no 

contrato principal para construção, fornecimento ou prestação de serviço. 

 

 Garante indenização, até o valor fixado na apólice, dos prejuízos causados pelo 

tomador ao segurado, em razão do inadimplemento das obrigações vinculadas às 

retenções de pagamento previstas no contrato principal e substituídas pela apólice. 

 

Adiantamento de 

Pagamentos (Advanced 

Payment Bond) 

 Garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos 

decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador em relação 

exclusiva aos adiantamentos de pagamento, concedidos pelo segurado que não tenham 

sido liquidados na forma prevista pelo contrato principal e devidamente expresso no objeto 

da Apólice, independentemente da conclusão do contrato principal. 

 



HIGHLY CONFIDENTIAL – DO NOT COPY 215 

Produtos Padronizados 

Manutenção Corretiva 

(Maintenance Bond) 

COBERTURAS DO SEGURO GARANTIA 

Seguro Garantia Judicial 

(Appeal Bond) 

Judicial para Execução 

Fiscal (Appeal Bond) 

 Garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice e durante a sua 

vigência, pelos prejuízos decorrentes da inexecução, dentro do prazo acordado, 

das ações corretivas apontadas pelo segurado ao tomador e necessárias para a 

correção da disfunção por responsabilidade exclusiva do tomador.  

 

 Garante o pagamento de valores que o tomador necessite realizar no trâmite de 

processos judiciais.  

 

 Garante o pagamento de valores de que o tomador necessite no trâmite de 

processos de execução fiscal. 

 

Parcelamento 

Administrativo Fiscal 

(Appeal Bond) 

 Garante o pagamento, até o valor fixado na apólice, do saldo devedor 

remanescente da rescisão do parcelamento administrativo de créditos fiscais, 

assumido pelo tomador junto à Administração Pública. 
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Produtos Padronizados 

Administrativo de 

Créditos Tributários  

COBERTURAS DO SEGURO GARANTIA 

Aduaneiro             

(Custom Bond)  

Imobiliario  

(Real Estate Bond) 

 Prestação de garantia pelo tomador para atestar a veracidade de créditos tributários 

em processo administrativo, na forma da legislação em vigor.  

 Garante ao segurado, até o valor da garantia fixada na apólice, o cumprimento das 

obrigações do tomador vinculadas ao Termo de Responsabilidade a que se refere o 

Decreto 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, em conformidade com as Instruções 

Normativas da Secretaria da Receita Federal sobre o assunto. 

 

 Garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos 
decorrentes do inadimplemento do tomador em relação às obrigações assumidas no 
contrato de compra e venda relativo à construção de edificações ou ao conjunto de 
edificações de unidades autônomas alienadas durante a execução da obra ou no contrato 
de permuta. 

 

Cobertura Adicional de 

Obrigações Trabalhistas 

Previdenciárias 

 Garante o reembolso dos prejuízos sofridos em relação às obrigações de natureza 

trabalhista e previdenciária de responsabilidade do tomador oriundas do contrato 

principal, nas quais haja condenação judicial do tomador ao pagamento e o 

segurado seja condenado subsidiariamente.  
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Regulamentação do Seguro Garantia 
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 Em evolução á Circular nº 232/2003. 

 Inclusão de modalidades, bem como 

maior detalhamento acerca dos 

procedimentos de renovação de 

garantias e pagamento de indenização 

em caso de sinistro. 

 Inclusão da previsão de cobertura de 

multas para o segurado do Setor 

Público. 

 Ajuste na tabela de restituição de 

prêmio (de Pró Rata para Prazo Curto). 
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O setor é regulado pela SUSEP, e tem influência da Lei de Licitações e Código Civil 

Circular nº 477/13 

 Para contratos Públicos a exigência de 

caução, fiança ou avais em licitações e 

contratos, está estabelecida na nossa 

legislação nos artigos 1481 a 1504 do 

Código Civil, nos Decretos Lei nº 200/67, 

73.140/73 e 2.300/86. No artigo 37, inciso 

XXI da Constituição, e finalmente nas Leis 

nº 8.666/93 e 8.883/94.  

 Artigo 56, Modalidades de garantia: 

- Caução em Dinheiro 

- Seguro Garantia 

- Fiança Bancária 

Lei nº 8.666/93 e 8.883/94 

Principais reguladores do Seguro Garantia 

As atualizações da circular e das leis beneficiaram o Seguro Garantia 
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Seguro Garantia Judicial - Desenvolvimento 
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Principais reguladores do Seguro Garantia 
O setor é regulado pela SUSEP, e tem influência da Lei de Licitações e Código Civil 

 

 Lei 11.382/06 – Seguro garantia passa a ter previsão expressa no CPC 

como modalidade de garantia processual (art. 656).  

 PGFN 1.153/09 -  Estabelece critérios mínimos para o seguro garantia. 

 PGFN 164/14 - Regulamenta o oferecimento e aceitação do seguro para 

execução fiscal e para parcelamento administrativo fiscal. 

 

Ao mesmo tempo.... 

 

Lei 13.043/14 – Alteração na Lei de Execuções Fiscais para incluir 

expressamente o seguro garantia, equiparando-o á Fiança Bancária 

 

Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil equiparou o seguro garantia 

judicial á dinheiro para efeito de penhora.  
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Seguro Garantia Judicial 
• Cerca de 50% (ou mais) de todo o prêmio do mercado 

• Combinação perfeita entre maior requerimento de capital nos bancos e sofisticação / 
adequação do produto ás exigências da Lei (como nova LEF em Nov14 e CPC em Mar15). 

 

2003: 

Primeira menção sobre  

Judicial (Susep) 

2006: 

Lei 11.382 menciona a judicial. 

Primeira facility pelo IRB 

2009: 

PGFN 1153 requisitos 

mínimos para judicial 

2012: 

IOF = 0% 

2008: Basel II 

2010: Basel III 

Bancos mais exigentes em capital 

Produto evoluiu de forma importante 

MIGRAÇÃO DE PORTFOLIO 

CRESCIMENTO DO GARANTIA 

2014: 

Portaria 164/14, 

Lei Exec Fiscais 
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Algumas Particularidades do Seguro Garantia 
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 Apólice não pode ser cancelada (mesmo por falta de pagamento de prêmio) 

 Tomador precisa ser pré-aprovado (Análise de Crédito) 

 Necessidade de aceitação, pelo juiz, das apólices de Garantia Judicial, 

quando se tratar de substituição de outras garantias. 

 Produto possui vantagens a produtos concorrentes (ex. Fiança): Preço é 

menor, não toma linha bancária, evita o comprometimento de outros bens da 

empresa, preserva o direito do tomador (condicional). 

 Saída de risco é possível em momentos específicos somente, na maioria 

das vezes somente no longo prazo, o que demanda portanto um criterioso 

processo de aceitação. 

 A apólice emitida é tão somente o início dos trabalhos, não o seu fim. 

Exige monitoramento da saúde financeira da empresa, bem como um 

constante acompanhamento do projeto/obrigação garantido. 
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Particularidades do Seguro Garantia 
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Etapas da contratação de um Seguro Garantia 
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 Análise elaborada no Brasil, aprovada em NY. 

 Critérios elevados de aceitação (PL e Faturamento 

acima de R$300mm) dadas as características do 

produto. 

 Análise completa do tomador, com enfoque em sua 

performance operacional, solidez financeira, 

expertise, perspectivas setoriais. 

 De assinatura mandatória e com termos definidos 

pela Seguradora, trata-se da primeira ferramenta 

que permite o ressarcimento em caso de prejuízos 

para a Seguradora (exemplo: pagamento de 

indenização). 

 Garantias adicionais podem ser negociadas, como 

penhor de ativos, ainda que tais garantias 

demandem maior cuidado na formalização. 

 Análise de cada contrato a ser garantido, com 

aprofundamento de seus termos e condições, bem como 

das condições a serem garantidas. 

 Demanda subscritor especializado para opinar sobre a 

capacidade de execução do tomador, o atendimento aos 

requisitos do contrato e sua correta execução.  

 Cada contrato é avaliado individualmente e pode ou não 

ser aceito. 

 Garantias Judiciais têm seu desenvolvimento 

(etapas do trâmite judicial) acompanhados pelo 

subscritor e parceiro especializado.  

 Projetos de Execução de valor relevante, são 

acompanhados por terceiros ou com o apoio de 

nosso time de Engenharia / Property, no Brasil e no 

Exterior. 

1. Aceitação do Crédito 2. Assinatura do Contra Garantia 

4. Monitoramento do Risco 3. Subscrição/Emissão de Apólice  
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Etapas para a contratação de um Seguro Garantia  
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AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and retirement, and general insurance operations of American International Group, Inc. Products and services are written or 
provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. Not all products and services are available in every jurisdiction, and insurance coverage is governed by actual policy 
language. Certain products and services may be provided by independent third parties. Insurance products may be distributed through affiliated or unaffiliated entities. Certain property-casualty 
coverages may be provided by a surplus lines insurer. Surplus lines insurers do not generally participate in state guaranty funds and insureds are therefore not protected by such funds. 
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 Guia de Negócios 
Travel 
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SeguroViagem 
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Viagem- Targets 

 

NEGÓCIOS FOCO 

 

• Médias e Grandes 
empresas de qualquer 
ramo de atividade, partir 
de 200 funcionários. 

 

 

 

NÃO QUEREMOS 
 

• Viagens que excedam 
período de 180 dias. 

• Viagens já iniciadas 

• Expatriados 

• Os seguintes destinos 
(restrição OFAC): Coreia 
do Norte, Cuba, Irã, 
Sudão, Síria e a região 
da Crimeia na Ucrânia. 
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Viagem 

Produto 
Tempo para 

Cotação 
Dias 
Úteis 

Tempo 
para 

Emissão 

Dias 
Úteis 

Observações 

Banco de Dias 
(ATP) 

4  D 10              D 
1. CNPJ 
2. % Comissão 

 Anual/ Evento 
(BTP) 

4 D 10 D 

Customizado 
(CTP) 

4 D 10 D 

1. CNPJ 
2. % Comissão e Dados do 

Corretor 
3. Coberturas e Capitais 
4. Histórico de viagens 

(média estadia, 
quantidade de viagens, 
funcionários e datas da 
viagem) 

5. Desejável envio do 
histórico de experiência 
(prêmios e sinistros ano a 
ano) dos últimos 3 anos 
para avaliação do risco 

6. Informar se o seguro 
precisa prever viagens a 
lazer 

7. Informar se o seguro 
precisa prever cobertura 
para cônjuges e filhos 
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Faça suas cotações e emissões 100% online no Portal do Corretor AIG 
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AGRADECEMOS A PARTICIPAÇÃO  

DE TODOS!!!! 

 

 

CONTEM COM A AIG. 


