
Risk Intelligence Central

Colaboração digital com clientes
O Risk Intelligence Central é uma plataforma exclusiva da Willis Towers Watson, que fornece aos 
clientes ferramentas para a tomada de decisões mais inteligentes e fundamentadas sobre seus 
programas de gestão de riscos e colocações, além de permitir uma melhor interação entre os 
usuários e suas equipes.

O Risk Intelligence Central é um conjunto de aplicativos de gestão de riscos hospedados em nossa 
segura plataforma digital, chamada One Place.

Risk Intelligence Central

Risk Intelligence Link 
Colaboração com clientes, incluindo 
compartilhamento de documentos, listas de 
tarefas, calendários, contatos e reuniões.

Risk Intelligence Policy Summary 
Resumo das principais informações das 
apólices, fornecendo visão global e local das 
coberturas, limites e franquias.

Risk Intelligence Country Information
Informações sobre seguros e legislação 
abrangendo cerca de 150 países.

Risk Intelligence Incident Management
Armazenamento e gestão de dados precisos sobre 
exposição a risco e propriedade, responsabilidade 
civil e ativos. 

Risk Intelligence Exposure Management 
Armazenamento central e conhecimento de todos os tipos de 
perdas, permitindo o compartilhamento de dados interna e 
externamente, como o envio de notifi cações instantâneas.

Risk Intelligence Market Security
Informações sobre o mercado de seguros, 
divulgadas pelas principais agências globais de 
classifi cação.

Risk Intelligence Loss Tracking and Insight
Gestão e rastreamento simples de perdas, incluindo 
transações fi nanceiras, todas retratadas de modo interativo 
em painéis e relatórios.

Renewal Data Management
Coordenação e execução de captura de dados de exposição 
para renovação, por meio da gestão efi caz de tarefas entre 
vários colaboradores.

Supplier Certifi cate Management
Gerenciamento dos certifi cados de seguros 
recebidos dos fornecedores, permitindo que o 
cliente monitore se estão em conformidade aos 
seus requisitos.   
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Visão de riscos 
mais fundamentada

Benefícios aos clientes

Comunicação e
fl uxo de trabalho

Maior 
colaboração

Disponível em 
qualquer dispositivo

Informações em 
um único lugar

Acesso imediato
e contínuo

Todos os aplicativos são 
desenvolvidos com uma 
interface de usuário móvel

7 dias por semana
24 horas por dia
One Place está disponível 
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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. 

Isenção de Responsabilidade Legal (Disclaimer)
Os detalhes dos aplicativos do Risk Intelligence Central descritos nesta página 
tem por objetivo informar e não constituem uma oferta vinculativa para fornecer tal 
ferramenta. A Willis Towers Watson se reserva o direito de modificar a disponibilidade 
dos aplicativos do Risk Intelligence Central, como também a funcionalidade oferecida 
por cada aplicativo. O conteúdo e as informações desta página são de propriedade 
da Willis Towers Watson e de seus licenciadores e não podem ser usados para 
nenhum outro propósito ou fim. Observe que a disponibilidade dos aplicativos ou 
funcionalidades podem variar de acordo com a região. 

 

E:  Paula.Cordeiro@WillisTowersWatson.com
T: +55 11 4505 6452
Client Facing Technology, Regional Manager, América Latina
Paula Cordeiro

ou fale direto com a nossa Gerente Regional:
seu acesso ao Risk Intelligence Central e agendar uma demonstração do sistema 
Entre em contato com seu representante da Willis Towers Watson para estabelecer 

Contato




