
Falhas em equipamentos elétricos são a causa mais comum de incêndio 
em instalações de clientes da FM Global. A falta de energia decorrente de 
defeitos elétricos também causa interrupções e inconvenientes. O seminário 

Gerenciando Riscos em Equipamentos Elétricos aborda aspectos essenciais de 
manutenção e proteção necessários em instalações elétricas para garantir que 
esses tipos de perda não ocorram em suas instalações.

O curso inclui uma mistura de apresentações e atividades interativas que ajudarão 
a maximizar a oportunidade de aprendizado. Todos os tópicos serão tratados sob 
a perspectiva da prevenção de danos patrimoniais e interrupção do negócio.

Se no seu trabalho você supervisiona a instalação ou manutenção dos sistemas 
elétricos ou sua proteção contra incêndio, recomendamos que faça este curso.

O seminário abordará:
n  As causas mais comuns de perdas patrimoniais em equipamentos elétricos.
n  Os tipos mais importantes de manutenção em equipamentos essenciais, como 

transformadores, disjuntores e baterias.
n  O que buscar em inspeções termográficas e relatórios.
n  Como organizar as instalações de forma a minimizar possíveis danos por 

incêndios em equipamentos elétricos. 
n  As diferentes opções de sistemas de proteção contra incêndio e como 

escolher a melhor.

Quem deve participar?
n  Todos aqueles que supervisionam ou cuidam diretamente de instalações 

elétricas e sua manutenção
n  Gerentes de manutenção
n  Eletricistas internos
n  Gerentes de patrimônio
n  Gerentes de instalações

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

Data/local do seminário:
07 de dezembro de 2018
 
Hotel The Capital
Rua Tenente Negrão, 200
Itaim Bibi, São Paulo, SP
Tel: (11) 3054-7500
www.bhghoteis.com.br

Idioma:
Português

Gerenciando Riscos em Equipamentos Elétricos

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

Seminário informativo de nível intermediário - Duração: 1 dia

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.

Inscreva-se hoje mesmo. Email ltamclienttraining@fmglobal.com.



Inscrição:
Solicito reserva neste seminário para as seguintes pessoas: 

Data do seminário: 07 de dezembro de 2018

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.

Encontre as soluções que precisa em www.fmglobal.com.

Informações para inscrição

Gerenciando Riscos em Equipamentos Elétricos

Para inscrever-se:
Envie este formulário preenchido 
para 
Yngrid de Sá Ferreira
FM Global, por e-mail: 
ltamclienttraining@fmglobal.com 
ou tel. (11) 3077-3863

Custo do seminário:
Evento gratuito.
Máximo três participantes
por empresa.

Horário do seminário:
Das 8h30 às 17h00, com 
almoço e coffee-breaks.

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