
A Solução Global com Máquinas Elétricas e 
Automação para Indústria e Sistemas de 

Energia 



Unidades de negócios

Motores Automação Energia Transmissão 
& Distribuição

Tintas



História
16 de setembro de 1961

 Produção de componentes 
eletroeletrônicos

 Produtos para automação industrial
 Geradores e motores de grande porte
 Transformadores de força e 

distribuição
 Tintas líquidas e em pó 
 Vernizes eletroisolantes

Werner Ricardo Voigt, Eggon João da
Silva e Geraldo Werninghaus fundaram
a Eletromotores Jaraguá, que viria a
ganhar uma nova razão social, a
Eletromotores WEG SA., uma feliz
junção das iniciais dos três fundadores

WEG começou a ampliar suas 
atividades a partir da década de 80

Cada vez mais se consolidando
não só como fabricante de motores, 
mas como fornecedor de sistemas 

elétricos industriais completos



Produção
Do primeiro motor a mais de 

150 milhões já produzidos

 Maior planta de produção de
motores elétricos do mundo

 Mais de 32.000 MVA em geradores
produzidos (corresponde a mais de
2 vezes a potência instalada da
hidrelétrica de Itaipu)

 Mais de 300.000.000 produtos de
automação industrial fabricados

 Mais de 1.250 toneladas de tintas
em pó/mês

 Mais de 800 toneladas de tintas
líquidas/mês

 Maior fabricante de transformadores
da América Latina, com 8 plantas
produtivas



Segmentos atendidos
De um simples motor para aplicação

em área rural para soluções que
atendem a vários segmentos 

da indústria

 Petróleo & Gás
 Naval
 Mineração
 Açúcar & Etanol
 Papel & celulose
 Siderurgia
 Infraestrutura
 Energia
 Alimentos & Bebidas



WEG’s Worldwide Insurance & Risk Program



FOCO - Fábricas em 13 países fora do Brasil ANÁLISE DE RISCO - Filiais comerciais em 19  países

Worldwide Insurace & Risk Program

HERE
THERE      W I R P

EVERYWHERE



Conselho de 
Administração

Grupos de Trabalho

Comitês de Risco

Chefia

Gerência

Departamento de 
Seguros & Riscos

Comissões

Diretoria

Estrutura de 
Gestão de 
Seguros & 

Riscos



Cultura de Gestão de Riscos
O grupo WEG estabelece como política a continuidade
de suas operações e no desenvolvimento de suas
atividades, produtos e serviços quanto aos aspectos
relacionados a gestão de risco, comprometendo-se a:

 Adotar posturas de prevenção em todos os 
seus níveis Hierárquicos
 Identificar, eliminar e/ou minimizar os 

riscos significativos   à segurança 
patrimonial, produtos, imagem, ambiental e 
outros
 Identificar e atender requisitos legais 

aplicáveis



Programas de Compartilhamento de Riscos

 Modalidades Contratadas: 
Property, General Liability, 
Product Liability, 
Environmental Pollution, 
D&O e Marine

 Negociação: 100% das 
negociações efetuadas 
diretamente entre WEG e 
mercado segurador

 Broker: Risco facultativo, 
apólices locais (fora do WIP) 
e países obrigatórios



Etapas da Renovação
de Apólice

2ª Inspeções de Risco
em conjunto com a etapa
01, com elaboração de

relatório de não conformidade
e 15 dias para a unidade
encaminhar relatório com

cronograma de atendimento

3ª Envio de dados ao
mercado segurador

mínimo de 3 meses ao
máximo de 6 meses
antes do vencimento

da apólice

1ª Informações
Elaboração do banco

de dados com frequência
e severidade (10 meses antes)

4ª Análise das propostas recebidas
com esclarecimento de casos pontuais

5ª Aprovação
a) Comitê de Gestão de Riscos Financeiros
b) Direção Geral
c) Conselho de Administração



Eficiência
 Analisar procedimentos e regulamentações 

de cada país
 Impostos por tipo de operação/ramo de 

seguro

 Trabalhar de forma diferenciada para não 
impactar em confrontos culturais
 O que é bom para o Brasil pode não ser 

bom para aquele país

Legislação

Cultura

Desafios



Complexidade

Resseguros

Prêmios

Impostos

Sinistros
Clausulado – All Risk (modelo americano) Subscrição

Não adianta nada segurados terem suas politicas de risco bem
implantadas, se no momento de acionar o seu seguro (quando da
ocorrência de catástrofe) a apólice contratada não ampara nenhum risco
de sua atividade.



Lições Aprendidas

DesvantagensVantagens



Recomendações para quem vai iniciar
do zero

1) Buscar a forma de estrutura da operação
2) Conhecer as necessidades da empresa
3) Ter a alta direção alinhada com os objetivos
4) Montar um programa com datas

5) Conhecer a legislação de cada país
6) Analisar impostos locais
7) Multiplicar a cultura de riscos  nas filiais
8) Entender as necessidades de cada país
9) Não criar conflitos



“Se faltam máquinas
você pode comprá-las.
Se não há dinheiro, você
toma emprestado. Mas
homens, você não
pode comprar, nem
pedir emprestado. E
homens motivados por
uma ideia são a base do
êxito.”
Eggon João da Silva

* 1929   † 2015


