
Gerenciamento de 
Riscos e Seguros na 

Indústria Química 
 

A visão do Corretor de 

Seguros especializado  

Samuel Lasry Sitnoveter 
Engenheiro Químico 
Corretor de Seguros 



Uma das 5 maiores Corretoras de 

Seguros, Gestão de Riscos, Consultoria 

de Benefícios e Massificados do país. 

 

Com expertise para atender todos os 

tipos de seguros, a BR Insurance possui 

mais de 15 mil empresas clientes, com 

180 mil veículos protegidos e 1,3 

milhão de vidas administradas. Isso 

tudo com mais de 1,6 bilhão em 

prêmios administrados. 

 

Primeira corretora a possuir ações 

comercializadas em bolsa de valores 

com adesão ao maior nível de 

Governança Corporativa da B3 

• Posição estratégica para 
atender todo o país 

• 10 escritórios 

• 550 colaboradores 



ALGUNS DE  
NOSSOS CLIENTES  



No passado existiam produtos de qualidade e outros com qualidade a 
desejar, menos custosos. 
Hoje a qualidade não se discute – é essencial a qualquer produto. 
 
Da mesma forma, antes existiam indústrias químicas seguras e outras com 
a segurança a desejar, menos protegidas. 
Hoje a proteção não se discute – é essencial para a aceitação do seguro. 
Mercado implacável: Não investiu em segurança? Não queremos o risco! 
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Uma rede de hidrantes com água abundante com brigada treinada é 
essencial. 
O funcionamento do sistema de combate a incêndio [TODO] é condição da 
apólice – motivo de exclusão de cobertura. 
 
Manutenção preventiva e preditiva é condição da apólice – se não for feita, 
há exclusão de cobertura: 
•Atendimento às recomendações do fabricante; 
•Atendimento às normas da ABNT; 
•Atendimento de algumas normas especificadas na apólice (por exemplo, 
inspeção de caldeiras e turbinas). 
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Subscritores não se debruçam sobre risco específico da planta industrial. 
 
Exemplo: 
Gás natural X GLP: 
•Mais leve X mais pesado que o ar 
•Limite inferior de inflamabilidade 5% X 1,6% 
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A sinistralidade é condição de aceitação da maior parte das seguradoras. 
•Algumas não aceitam com sinistro há cinco anos; 
•Algumas com sinistro nos últimos um a três anos; 
•Sinistros 100% aleatórios “não aliviam”. 
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A concorrência baixa quando há sinistro. 
Eventualmente sinistros levam a recusa de cobertura. 
Possivelmente aceite apenas com colocação no exterior. 
Segurança industrial e prevenção e combate a incêndio fica mais 
imperativa após sinistros. 
Mercado segurador não se incomoda de recusar cobertura de deixar risco 
sem seguro. 
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Samuel Lasry Sitnoveter 
samuel.sitnoveter@brinsurance.com.br 
(11) 3175-3018 
(11) 99988-0765 
 

Contato: 

mailto:Samuel.Sitnoveter@brinsurance.com.br


NOSSAS SOLUÇÕES 

BENEFÍCIOS 
CORPORATIVOS 

• Saúde  

• Vida 

•Dental 

• PAT (Cartões 
VA e VR) 

  

 

• Benefício Medicamento 
(PBM) 

• Previdência 

MASSIFICADOS 

• Afinidades – B2B2C 

• Canais – B2B2B 

GESTÃO DE RISCOS 
CORPORATIVOS 

•Responsabilidade Civil 

• Patrimonial 

• Transportes 

• Fiança Locatícia 

•Garantia  

• Personal Lines 

 

AUTO 

• Auto Individual - Leve 

• Auto Individual – Pesado 

• Frotas  


