
Objetivos de aprendizado:
Ao concluir este webinar, você poderá:
• Descrever os modos de operação e falha dos principais equipamentos elétricos,  
 inclusive transformadores, painéis de distribuição, barramentos e cabeamentos.
• Reconhecer as melhores práticas de manutenção e testes para equipamentos  
 elétricos importantes.
• Identificar boas práticas de projeto e instalação para proteger sua propriedade  
 e equipamentos elétricos contra danos.
• Avaliar se os seus atuais planos de resposta a emergência e de contingência contêm  
 os procedimentos recomendados.

Público-alvo:
Este webinar se destina, entre outros, a gerentes de manutenção elétrica, supervisores de 
manutenção elétrica, eletricistas e todos aqueles envolvidos com sistemas elétricos.

Descrição:
Você está fazendo todo o possível para garantir a confiabilidade dos seus sistemas elétricos? 
A experiência em perdas da FM Global tem mostrado que 30% das perdas comerciais 
por incêndio resultam de causas elétricas. Inspeções, manutenção e testes adequados em 
equipamentos elétricos são essenciais para proteger sua empresa de perdas patrimoniais e 
interrupção do negócio. Este webinar lhe dará uma introdução aos riscos mais comuns de 
equipamentos elétricos e descreve as ações para prevenir danos patrimoniais e paradas onerosas.

Para inscrever-se, siga as instruções a seguir:
Escolha a sessão de sua preferência clicando em um dos links abaixo:

Quinta-feira 8 de dezembro de 2016, das 10h00 às 11h00 
http://fmglobal.adobeconnect.com/e74p4ptswy9/event/registration.html 

Quinta-feira 8 de dezembro de 2016, das 14h00 às 15h00 
http://fmglobal.adobeconnect.com/e6k4zwz791h/event/registration.html 

Depois que você preencher o formulário de inscrição, nós lhe enviaremos um e-mail de  
confirmação com um link para sua participação no webinar, mais um número de telefone  
para conectar-se.

Gerenciando Riscos em Equipamentos  
Elétricos

Sobre a FM Global
A FM Global é uma das maiores organizações no mundo de seguros patrimoniais comerciais e 
industriais e gestão de risco, especializada em proteção patrimonial.
Mais de uma entre três empresas da Fortune 1000, assim como corporações líderes 
internacionais, beneficiam-se da solidez financeira, cobertura de apólice, experiência em gestão 
de risco e amplo conhecimento em engenharia e pesquisa de prevenção de perdas.

webinar
Idioma: 
Português

Data e hora: 
Quinta-feira 8 de 
dezembro de 2016, 
10h00 às 11h00 

Quinta-feira 8 de 
dezembro de 2016, 
14h00 às 15h00

Os horários listados são  
de Brasília. Ajuste-os para 
seu fuso.
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