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Com o crescente desenvolvimento de interrupção de negócios requer experiência 

tecnológico, observa-se um aumento expressivo em áreas como a concepção de projeto e 

na concentração de riscos e na incidência de operação de plantas industriais, segurança de 

eventos catastróficos e de perdas associadas processos, emergência e contingência e análise 

nas áreas industriais e de serviços.  Para essas quantitativa de perigos e riscos, entre outras. A 

situações é necessária uma abordagem de hazards assessora companhias de seguro, 

prevenção e controle de perdas aliada às resseguro e os próprios segurados na avaliação 

estratégias dos negócios. O atendimento a esses objetiva dos riscos associados a suas operações 

requisitos exige equipes multidisciplinares nem industriais e de serviços, realizando tarefas e 

sempre disponíveis em todas as empresas. estudos de assessoria integral em engenharia de 

A avaliação de riscos de property, casualty ou risco nestas empresas.

Avaliação de Riscos de Property

Análise de Interrupção de Negócios

Avaliação de Riscos de Transporte

Análise do Risco do Produto 

Análise de Ameaça e Vulnerabilidade

Gerenciamento de Riscos

Underwriting

Auditorias  e Treinamento

Assessoria técnico-jurídica
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Soluções em Prevenção e Controle de Perdas

APRESENTAÇÃO

Desde 1990, a hazards  vem atuando como con-

sultora líder no desenvolvimento de sistemas de ge-

renciamento de riscos, segurança de processos, meio

ambiente e prevenção de perdas, desenvolvendo

soluções à medida das necessidades de seus clien-

tes. Com sua atuação nos setores de transporte, pe-

tróleo e gás, alimentos, cosmético, farmacêutico, pro-

cessos químicos e siderúrgicos, alimentação e saú-

de animal, telecomunicações e indústrias de base, a

hazards  é uma opção ideal de parceria para os clien-

tes que já utilizaram seus serviços e referência para

novas parcerias.

SERVIÇOS

A metodologia de análise voltada para soluções

em prevenção e controle de perdas leva em conta

Análise e Avaliação de Riscos de Engenharia
• Análise crítica de sistemas de emergência

• Análise de Interrupção de Negócios

• Análise de Risco do Produto

• Avaliação de Explosões l/v/g

• Análise de Perigos de Transporte – Hazop

• Avaliação de Run-away Reactions

• Cálculo de Perdas de Property: PMP / PME

• Classificação Elétrica de Área

• Simulação de Conseqüências – Effects

• Análise de Vulnerabilidade de instalações e estruturas
industriais - Damage

• Estudos de Perigos - APP, HazOp e FMEA

• Explosão de Particulados - VDI 3673

• Investigação de Acidentes

• Revisão de riscos em plantas de processo

Programas Especiais

• Programas de Gerenciamento de Risco

• Planos de Ação de Emergência / Contingência

• Programas de visita e revisita para seguros

• Prevenção e Controle de Perdas de Sistemas Industriais
e de Serviços

• Programas de Underwriting

Riscos Ambientais – ACBR

• Levantamento hidrogeológico ambiental

• Avaliação do passivo ambiental

• Monitoramento ambiental

• Gerenciamento de risco ambiental - ACBR

Auditorias

• Auditorias SHE e SHEL

• Auditoria de Sistemas de Transporte

• Auditoria de Passivo Ambiental

• Auditoria de Sistemas de Emergência

• Auditoria de Embalagens - HACCP

• Auditoria de Crise do Produto – HACCP/FMEA

Treinamento
• Prevenção e Controle de Perdas

• Análise de Riscos de Plantas de Processo

• Avaliação de explosões – líquido/gás/vapor

• Avaliação de explosões de particulados

• Programas de Gerenciamento de Riscos

Assessoria técnico-jurídica

• Processos de sinistro para fins de seguros

• Investigação de acidentes

EXPERTISE

três passos fundamentais: a identificação de peri-

gos e riscos, a avaliação de suas conseqüências

em termos de perdas e, por fim, seu gerenciamen-

to, na forma de recomendações e medidas

mitigadoras que permitem melhorar a performan-

ce de qualquer sistema.

Os serviços da hazards  nesta área compreen-

dem desde a realização de tarefas e estudos espe-

cíficos que abrangem a inspeção, avaliação, visi-

tas e revisitas a empreendimentos até a confecção

de relatórios de underwriting e riscos nomeados,

planejamento emergencial, simulações de conse-

qüências e análise de vulnerabilidade, HazOp apli-

cado a serviços de transporte, inspeção baseada

em riscos – IBR, relatórios de interrupção de negó-

cios, quantificação de riscos, PME e PMP e Hazard

Analysis – Hazan, PHA, FMEA e HACCP.
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Download disponível em nosso site dos folders das áreas de Gerenciamento de Risco, Hidrogeologia e Risco Ambiental,
Planejamento Energético, Inovação e Processos, Gerenciamento de Crise e Treinamento.


