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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 
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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. 
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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 



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

AIG Seguros Brasil 

 

2017 

Apresentação de Marine 
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Optional disclaimer  area – i.e. FOR INTERNAL PURPOSES ONLY 

PRODUCT MIX – MARINE CLASSES 

GLOBAL 

MARINE 

OCEAN 
CARGO 

MARINE 
LIABILITY 

H&M 

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

 

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

Para que Seguro  de Transportes? 
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Optional disclaimer  area – i.e. FOR INTERNAL PURPOSES ONLY 

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

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

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

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

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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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. 

  

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

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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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. 

  

  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 

  

  

  



37 

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

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

INLAND MARINE 

 

 

 

 

 

DISPONÍVEL PARA 

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

        

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

        

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

        

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

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

Equipamentos 

Escavadeira Retro-Escavadeira Carregador Frontal 

Grúa (garfo) Pá Hidráulica 
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Optional disclaimer area – i.e. FOR INTERNAL PURPOSES ONLY 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

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 



46 

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

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

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. 



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

Encontro  

Assessorias 
 

 

 

 

 

São Paulo 

Março 2017 
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Optional disclaimer area – i.e. FOR INTERNAL PURPOSES ONLY 

Property AIG 

Números do Property AIG 

Diferenciais do Property AIG 

Exemplos de Sinistro 

 

 

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

 

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

 

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

Diferenciais do Property AIG 

 

• Capacidade de Contrato Local R$ 1 bilhão 

 

 

• Flexibilidade técnica em ocupações complexas 

 

 

• Consultoria de Riscos 
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Optional disclaimer area – i.e. FOR INTERNAL PURPOSES ONLY 

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. 



AIG Seguros Brasil 
Apresentação Seguro de Crédito 
2017 

 



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. 
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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 



HIGHLY CONFIDENTIAL – DO NOT COPY 

 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 



HIGHLY CONFIDENTIAL – DO NOT COPY 

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. 



 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 



93 Faça suas cotações e emissões 100% online no Portal do Corretor AIG 



94 

AGRADECEMOS A PARTICIPAÇÃO  

DE TODOS!!!! 

 

 

CONTEM COM A AIG. 


