
Protegendo seu Patrimônio e Negócio: Controlando os Riscos com 
Proteção Física aborda os aspectos da proteção física que têm maior 
influência sobre o tamanho das perdas e os lucros cessantes resultantes. 

Os fatores críticos incluem plásticos na construção, espaços ocultos,  
líquidos igníferos e pós combustíveis, sistemas de proteção automática  
contra incêndio e riscos naturais. 

A FM Global está empenhada em trabalhar com você para manter a continui-
dade das operações da sua empresa. Para tanto, ajudamos as empresas a com-
preender os riscos que podem causar danos em suas operações. Esse semi-
nário foi desenhado para ajudar você a manter seu negócio em funcionamento 
e a trabalhar de forma eficaz com a FM Global e outros em suas instalações 
para prevenir ou minimizar perdas.

Temas do seminário:
n  O possível impacto que fatores externos podem causar no seu patrimônio  

e as soluções para gerir esse impacto. 
n  Como a construção influencia o risco e como medidas simples  

podem minimizar esse risco.
n  Os melhores tipos de sistemas de sprinklers ou sistemas especiais  

de proteção para aplicações específicas.
n  Como avaliar o grau de risco de incêndio em relação ao material e  

configuração da armazenagem. 
n  Como identificar e controlar os riscos especiais que podem  

ameaçar o seu negócio. 

Quem deve participar? 
n Supervisores/gerentes de prevenção de perdas patrimoniais
n Gerentes de engenharia e de patrimônio
n Gerentes de meio ambiente, saúde e segurança 
n Gerentes de manutenção
n Profissionais responsáveis por programas de prevenção de perdas.

O treinamento será dado na forma de apresentações e trabalhos em grupo.  
Todos os tópicos serão abordados sob a perspectiva da prevenção e do controle  
de perdas patrimoniais.

Protegendo seu Patrimônio e Negócio: 
Controlando os Riscos com Proteção Física  

Seminário informativo de nível básico – Duração: 1 dia

É essencial 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 relacio-
namento com os segurados. Não será 
assumida responsabilidade por ou em 
consequência do uso destas informações. 
A responsabilidade da FM Global é limi-
tada ao conteúdo das apólices de seguro.

Inscreva-se! Contate ou e-mail ltamclienttraining@fmglobal.com.

Data e local:

Horário:

mailto:ltamclienttraining%40fmglobal.com


No Reino Unido:  
FM Insurance Company Limited 
1 Windsor Dials, Windsor, Berkshire, SL4 1RS 
Regulada pela Financial Services Authority

Informações para inscrição

Protegendo seu Patrimônio e Negócio: 
Controlando os Riscos com Proteção Física

Faça sua inscrição:
Envie este formulário
preenchido para

Custo do seminário:

Horário do seminário:

A confirmação será enviada 
por email.

O preço do seminário inclui 
material didático, almoço  
e coffee-breaks.

Inscrição:
Solicito a inscrição da(s) seguinte(s) pessoa(s) nesse seminário, ao custo de 

Data do Seminário: 

Nome (1): 

Cargo: 

E-mail:

Nome (2):

Cargo:

E-mail:

Empresa: 

CNPJ:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Telefone: Fax:

N° de Índice da FM Global:
(Opcional, mas nos ajudará a processar sua reserva mais rapidamente).

Favor observar que: Esses seminários estão disponíveis somente para segurados da FM Global.
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Visite nossa página na web para obter mais informações: www.fmglobal.com
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