
Data/local do seminário:

O seminário Protegendo seu Patrimônio e Negócio: Programas de Gestão em 
Prevenção de Perdas Patrimoniais ajuda você a conduzir de forma efetiva 
programas de prevenção de perdas patrimoniais em instalações individuais ou em 

várias unidades da organização.

Ele foi elaborado para ajudá-lo a garantir que seus programas de prevenção de perdas 
realmente funcionam e que são resilientes a mudanças tanto operacionais quanto 
organizacionais. Serão estudados em profundidade os aspectos do patrimônio físico que 
afetam o risco, adaptados às condições específicas dos participantes.

As atividades incluem workshops interativos, discussões e apresentações.

A FM Global está empenhada em trabalhar com seus clientes para manter a continuidade 
do negócio. Para isso, ajudamos você a entender os riscos e as exposições nas suas 
instalações que podem causar danos patrimoniais ou interrupção do negócio. Este 
seminário é uma excelente oportunidade de ampliar seu atual conhecimento de 
prevenção de perdas patrimoniais, e o ajudará a trabalhar de forma efetiva com a FM 
Global e com o pessoal das suas instalações para evitar e minimizar perdas.

Você aprenderá:
n  Como reduzir os riscos patrimoniais do negócio presentes na logística de 

armazenagem e nas operações de produção modernas.
n  Como garantir que seus programas de elemento humano são realmente efetivos no 

longo prazo e resilientes a mudanças organizacionais.
n	 	Como	certificar-se	de	que	mudanças	em	processos	e	instalações	da	empresa	serão	

gerenciados de forma a minimizar o risco de perdas tanto na execução do projeto 
quanto após seu término.

Quem deve participar?
O seminário é indicado a todos que tenham pelo menos conhecimentos básicos e alguma 
experiência na implementação de programas de elemento humano e de medidas de 
proteção física para prevenção de perdas patrimoniais. É também uma boa sequência de 
outros cursos da série Protegendo seu Patrimônio e Negócio. Exemplos de funções a que 
o seminário se destina: 
n  Gerentes de risco
n  Gerentes de patrimônio
n  Gerentes de saúde, segurança e meio ambiente
n  Gerentes de manutenção e gerentes de fábrica

Mais informações sobre este e outros seminários podem ser encontradas em  
fmglobal.com/seminars.

Inscreva-se hoje mesmo. Ligue para Lillian Mathieson no número (+55-11) 3077-3835 ou  
envie um e-mail para ltamclienttraining@fmglobal.com.

É preciso fazer reserva antecipada.  
Por favor, inscreva-se utilizando o 
formulário no verso. 

Estas informações estão disponíveis 
aos clientes da FM Global, apenas 
para fins informativos, como apoio 
ao relacionamento com os segurados. 
Não será assumida responsabilidade 
por ou em consequência do uso destas 
informações. A responsabilidade da 
FM Global é limitada ao conteúdo das 
apólices de seguro.

Seminário informativo de nível intermediário - Duração: 2 dias
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Inscrição:
Solicito reserva neste seminário para as seguintes pessoas:

Data do seminário: 

Nome: 

Função: 

E-mail:

Nome:

Função:

E-mail:

Empresa: 

Endereço:

Tel:    Fax:

Nº de Índice da FM Global:
(Opcional, mas nos ajudará a processar a reserva mais rapidamente)

Obs.: Esses seminários estão disponíveis somente para segurados da FM Global.

Informações para inscrição

Para inscrever-se:
Envie este formulário por fax para 
Lillian Mathieson em  
(55-11) 3167-2873
ou
um e-mail com suas informações para 
ltamclienttraining@fmglobal.com.
ou
ligue: (55-11) 3077-3835

Custo do seminário:

Horário do seminário:

A confirmação e as instruções serão 
enviadas por e-mail.

O preço do seminário inclui todos os 
materiais de referência, coffee breaks 
e almoço.
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