
A Willis Towers Watson é uma empresa global 

líder em consultoria, corretagem e soluções e uma 

das maiores produtoras de seguro garantia. Com 

mais de 300 profissionais dedicados em todo o 

mundo, nosso modelo baseado no cliente, apoiado 

por uma rede global de especialistas do setor e 

experts locais em garantia, fornece o melhor e 

mais abrangente portfólio de serviços, oferecendo 

consultoria personalizada.

Assessoramos nossos clientes a navegar pelas 

complexidades do mercado dinâmico de garantias, 

oferecendo uma visão clara e objetiva das 

diferentes alternativas de transferência de risco de 

acordo com suas necessidades.

Soluções Globais de

Seguro Garantia

Presença Mundial

Grã Bretanha: 22%

América do Norte: 50%

Internacional: 12%

Europa Ocidental: 16%

45.000
colaboradores
em 140+ países 
e mercados

Escala, diversidade

e força financeira

$9 bilhões  
de receita

Uma sólida       

História 
com origem anterior a 

1828

Trabalhamos com 
clientes em

todos os
Continentes,

exceto a Antárctica

Capacidade1
▪ Soluções de garantia por meio de 

negociação de capacidades globais, 
regionais ou locais.

Competitividade2
▪ Tempo de resposta

▪ Custo do seguro vs. custo da fiança

▪ Transferência estratégica de risco

▪ Trabalho em equipe por meio de rede 
global da Willis Towers Watson

Expertise3
▪ Equipe técnica especializada

▪ Rede global de contatos no mercado

▪ Habilidades de negociação

Inovação4
▪ Novos produtos

▪ Ferramentas tecnológicas

▪ Desenvolvimento e implementação de 
produtos entre países.



Projetos Global 

Bond Facility 

(múltiplo)

Nossas Soluções
A Willis Towers Watson coloca à sua disposição uma equipe 

técnica especializada para identificar e estruturar as 

soluções disponíveis no mercado, visando a transferência 

de riscos derivados da linha Surety, que melhor atendem às 

suas necessidades a curto, médio ou longo prazo.

Nossa presença global e proximidade aos mercados 

internacionais, regionais e locais nos permitem ter 

visibilidade do portfólio de produtos disponíveis que melhor 

atendem às suas demandas e objetivos.

Facility Global de Garantias
Um Facility Global consiste em obter um limite de 

classificação de risco, entendendo-o como o limite máximo 

que uma seguradora estaria disposta a assumir para um 

cliente (corporação).

A disponibilidade da capacidade pré-aprovada dependerá em 

grande parte das obrigações assumidas pelo tomador do 

seguro, que precisam ser garantidas de acordo com as 

condições inicialmente apresentadas à seguradora em termos 

de tipo de risco, territorialidade, concentração, acumulação, 

resseguro, entre outros fatores.

Garantias One-Off por projeto
Alternativa para projetos específicos que exigem garantias 

com capacidade limitada e por um período determinado ou 

determinável, obtendo suporte de mercado para uma única 

garantia ou pacote de garantias individualmente.

Fronting

Para mais informações entre em contato:

Viviana Cardenas, Head of Surety, Latin America  

viviana.cardenas@willistowerswatson.com

+57 316 762 2859

Rodrigo Loureiro, Head of Surety, Brazil

rodrigo.loureiro@willistowerswatson.com

+55 11 99809 9510

Nesses casos, a análise da capacidade econômico-

financeira do tomador de títulos é definitiva, assim como a 

análise da subscrição das especificações do projeto ou do 

contrato específico.

A equipe da Willis Towers Watson possui os 

conhecimentos necessários para implementar a estratégia 

apropriada, dependendo das particularidades de cada 

caso. Dependendo do resultado dessa análise, as 

soluções são alternativas ou podem ser uma combinação 

delas:

Referidos Colocação
local

Colocação
facultativa

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.

Colocação de 

garantias 

(projeto único).

Surety Bank  

Syndication

Substituição 

de garantias 

bancárias
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