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Para atuar em casos de sinistros e coberturas complexas, 
que dificultam o andamento da regulação de sinistros, a 
Willis Towers Watson dispõe de uma equipe de profissionais 
especializados na Assessoria desses Sinistros, que são experts 
em negociações complicadas e contenciosos, como também 
na gestão de processos de liquidação.

Assessoria de Sinistros Complexos 

O que pode representar um evento de perda “catastrófica” para um 
cliente, poderá não ter necessariamente o mesmo impacto em outro, 
cada negócio é diferente e, por esse motivo, nossa atuação diante de um 
sinistro é adaptada para atender às necessidades de cada cliente.

Se sua empresa precisa de suporte para entender a extensão da 
cobertura oferecida pela sua apólice, saber quais são as suas obrigações 
pós-incidente a fim de mitigar prejuízos, requer assistência na preparação 
da estimativa de seu sinistro às seguradoras, ou ainda precisa de um 
assessor para acompanhá-lo nas negociações com os especialistas/
peritos em sinistros designados pelas seguradoras,  a  Willis Towers 
Watson possui uma equipe altamente qualificada e dedicada, que nos 
permite oferecer consultoria, suporte e orientação personalizados na 
condução de processos de sinistros perante seguradoras.

Se necessário, um de nossos especialistas em Sinistros Complexos 
pode ser designado ao local da perda para ajudá-lo a acompanhar a 
ocorrência, tornando-se parte integrante de sua equipe de resposta e 
gestão de riscos, na medida daquilo permitido pela regulação local.

Nos comprometemos a trabalhar com as seguradoras e seus 
representantes durante todo o processo, em conjunto com os 
consultores da Willis Towers Watson local, garantindo que o andamento 
do processo esteja sendo conduzido da melhor forma, ajudando sua 
empresa a obter a melhor solução possível de suas reivindicações com 
as seguradoras.  

Nosso Líder Regional de Sinistros para a América Latina 
supervisionará todos os sinistros importantes e complexos na região e 
trabalhará com nossos especialistas em cada país (e com a equipe de 
Forensic Accounting and Complex Claims) para maximizar a eficiência 
e iniciar negociações com as seguradoras, se necessário.

O serviço de Assessoria de Sinistros Complexos da Willis Towers 
Watson poderá incluir, na medida do permitido pela regulação de 
cada pais:

Criação de protocolos de gestão de sinistros, para 
auxiliar a definir como as reclamações serão notificadas e 
gerenciadas de acordo com a sua apólice (a ser acordada por 
todas as partes interessadas);

Assistência pós-incidente na avaliação da natureza e 
extensão do dano e quantificação da perda;

Orientação e suporte no acompanhamento da regulação 
dos sinistros;

Assistência ao cliente na adoção de procedimentos de 
mitigação e recuperação de perdas e danos;

Análise de cobertura da apólice - fornecendo 
orientação ao cliente (NOTA: as decisões de cobertura sempre 
caberão às seguradoras);

Visitas ao local do evento, reuniões com clientes e 
representantes de seguradoras/resseguradoras;

Negociação com seguradoras/resseguradoras para 
chegar ao melhor resultado para o segurado;

Gestão ativa na resolução de conflitos, caso haja 
problemas;

Auxílio ao cliente na obtenção do pagamento imediato 
de sinistro, na medida do possível, incluindo orientações 
e conselhos para identificar perdas não seguradas (se 
solicitado).
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Caso pretenda utilizar os serviços prestados pelos nossos 
Profissionais Especializados em Sinistros Complexos, 
informamos que será cobrada uma remuneração adicional, 
que terá por base uma taxa fixa por pessoa por hora, mais os 
gastos de viagem, acomodação, estadia e alimentação.

Serviços de Consultoria da Willis Towers Watson 

Podemos oferecer uma série de serviços de consultoria, por meio de 
uma taxa adicional, que agregará valor ao processo e o ajudará na 
gestão de riscos de seguros e na preparação de soluções de sinistros, 
podendo incluir, na medida do que for permitido pela regulação local:

José Mendes
Head of Claims Brasil
M: +55 11 96410 3454
T: +55 11 4505-6332 
E: jose.mendes@willistowerswatson.com

Planejamento e preparação de resposta a simulações de 
catástrofes/grandes perdas:  o planejamento e a preparação 
são fundamentais em qualquer processo de gestão de riscos. Porque 
não realizar um teste de estresse na sua apólice para testar a resposta 
em relação ao incidente? Também podemos envolver subscritores, 
peritos e outros especialistas em seguros na simulação para tentar 
identificar possíveis problemas em situações reais de sinistros antes 
que eles ocorram. Essa sessão seria feita em formato de workshop;

Análise e Controle de Perdas Prévia: com base no(s) 
resultado(s) do(s) teste(s) de simulação de perdas, o próximo passo 
é trabalhar em conjunto para avaliar as complexidades do negócio e 
criar planos de ação para preparação de catástrofes e orientações 
adequadas à gestão de sinistros;

Visão prévia das instalações e infraestrutura antes 
da ocorrência de um sinistro: preparação de relatório para 
identificar e analisar o impacto previsto e os efeitos secundários de 
uma variedade de riscos. Essa análise prévia auxilia na identificação 
de riscos que possam não ter sido contemplados/considerados 
pelos gestores de riscos e seguros e utiliza os principais recursos de 
inteligência e análise de imagens geoespaciais do setor (em parceria 
com empresa especializada externa).

Sobre a Willis Towers Watson

A Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) é uma empresa global líder 

em consultoria, corretagem e soluções, que auxilia os clientes ao redor 

do mundo a transformar risco em oportunidade para crescimento. 

Com origem em 1828, a Willis Towers Watson conta com 45.000 

colaboradores apoiando nossos clientes em mais de 140 países 

e mercados. Desenhamos e entregamos soluções que gerenciam 

riscos, otimizam benefícios, desenvolvem talentos, e expandem o 

poder do capital para proteger e fortalecer instituições e indivíduos. 

Nossa perspectiva única nos permite enxergar as conexões críticas 

entre talentos, ativos e ideias – a fórmula dinâmica que impulsiona o 

desempenho do negócio. Juntos, desbloqueamos potencial. Saiba mais 

em willistowerswatson.com.

Para mais informações, por favor, entre em contato conosco:
Michael La-Band BA (Hons), Cert CII (Claims), ACIArb
Diretor Regional de Sinistros | América Latina 
M: +44 (0)7771 837 239
T: +44 (0)203 124 8079
E: michael.laband@willistowerswatson.com




