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Especialidades

Antes de tudo!
NÃO somos uma assessoria .... Somos um HUB de Garantias que NÃO tem contrato 

com seguradoras.

Nossos contratos são firmados com CORRETORAS DE SEGURO

Portanto nosso trabalho é realizado para CORRETORAS DE SEGUROS PARCEIRAS, nos 

posicionando como a subscrição de riscos e o apoio técnico/comercial nos ramos 

de SEGURO DE CREDITO e SEGURO GARANTIA, com liberdade portanto de atuar 

com qualquer seguradora do mercado representando os interesses de nossos 

corretores parceiros.

Todas as comissões são pagas em CO-CORRETAGEM



Especialidades

Administramos as apólices de Seguro 
Garantia e Seguro de Crédito de:

Mais de 

500

Tomadores

em todo o 

Brasil

Mais de 

2.000 

contratos

públicos ou 

privados

Mais de 

1.000 ações 

judiciais, de 

todas as 

esferas.

Mais de 

R$500M em 

transações 

B2B 

seguradas

Mais de R$ 

3M em 

indenizações

Exportações

Protegidas

em mais de

60 países



Especialidades

O Seguro Garantia é um ramo de seguro cuja finalidade 

é garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas 

pelo tomador junto ao segurado, conforme 

estabelecido na apólice. 

Inicialmente, foi bastante utilizado para garantir 

contratos assinados entre empresas e órgãos públicos, 

principalmente aqueles referentes à construção, 

fornecimento ou prestação de serviços. 

Hoje, também é muito adotado para garantir contratos 

do setor privado, de forma bastante abrangente, 

podendo substituir depósitos judiciais, garantir o 

pagamento de impostos, o perfeito funcionamento de 

equipamentos, a entrega de imóveis adquiridos na 

planta ou permutados por terreno, além de outras 

modalidades.

Seguro Garantia



Especialidades

O relacionamento mais completo do 

mercado brasileiro.
** Cadastramos sua corretora para emissões em co-corretagem



Diferenciais

• Operamos com TODAS as modalidades existentes no mercado nacional.

• Especialistas em estudos para emissão de apólices de Garantia no exterior

• Experiência técnica na condução de soluções para maior lastro de limites de 

crédito para nossos clientes.

• Analise de contratos para identificação da modalidade e sugestões de 

mudanças que viabilizam a contratação de garantias.

• Emissões On-line em até 24h para garantias tradicionais. 

• Alto nível de aprovações de cadastro

• Especialistas em Seguro Garantia Judicial



Mapeamento de Oportunidades / Gestão

Contando com apoio de nossas 

seguradoras parceiras a 

TRADERISK mapeia 

oportunidades de emissões de 

apólices no ramo de SEGURO 

GARANTIA – JUDICIAL.

A Traderisk possui sistema próprio 

de gestão de tomadores, ficando 

a disposição de nossos 

corretores parceiros para 

acompanhamento de cadastros, 

demandas e apólices.



Responsabilidades

Nossa responsabilidade

• Identificação da Modalidade de Seguro

• Identificação dos documentos e informações a serem levantados pelo 

corretor parceiro

• Check-list de documentos

• Subscrição Interna

• Colocação do risco no mercado segurador

• Recebimento e analise de propostas

• Confecção de material de apresentação / Contratos de Contra Garantia

• Visitas conjuntas com corretor parceiro para apresentação de proposta

• Emissão de proposta junto a Seguradora

• Cadastro da corretora parceira caso necessário.

• Acompanhamento de emissão e pós venda.



Responsabilidades

Responsabilidade do Corretor Parceiro

• Levantamento inicial da Demanda

• Levantamento de documentação para cadastro de tomador, junto ao 

cliente

• Agendamento de visitas

• Apelo comercial junto ao cliente para fechamento de negócio

• Acompanhamento conjunto pós venda

*A TradeRisk não entra em contato com clientes de corretores parceiros sem autorização formal da corretora parceira.

** A TradeRisk assina termo de confidencialidade sobre as informações prestadas em todos os casos negociados.



Especialidades

Seguro de Crédito

O Que é Seguro de Crédito?

Estudo creditício e vigilância ativa de seus 

clientes compradores.

Indenização em caso de Falta de Pagamento do 

cliente devedor

A quem de destina?

O Seguro de Crédito e destinado a empresas 

que produzem, representam ou distribuem 

produtos ou serviços a crédito para o mercado 

nacional ou Internacional

“Atualmente as empresas buscam cobertura para os mais variados riscos, como Incêndio, Danos elétricos, Vendaval e etc.. Mas normalmente deixam de 

possuir apólice de seguro que cubram o risco que se segue após a entrega da mercadoria, o que significa que seus recebíveis ficam desprotegidos.”



Especialidades

Seguro de Crédito

Numero de Apólices Contratadas no Brasil: 2.300+-

Principais Dificuldades na Comercialização: 

- Baixo expertise técnico das corretoras de Seguro (menos de 10 corretoras especialistas em todo BR)

- Falta de conhecimento da modalidade por parte do setor empresarial

- Vícios sobre o inicio do mercado de Seguro de Credito no BR (1997), quando as apólices tinham 

taxas elevadas e condições severas de contratação compulsória de toda a carteira.

- Apenas 4 Cias atuam no mercado tradicional, 6 no Geral (operamos com todas)



Principais BenefíciosSeguro de Crédito

Um mercado em franca expansão.

• Crescimento em 2020: 49%

• Crescimento em 2019: 23% 

• Crescimento em 2018: 21%

➢ A Seguradora Substitui o devedor em caso 

de inadimplência.

➢ Melhoria na Gestão de Crédito

➢ Proteção contra perdas significativas

➢ Credibilidade junto a instituições financeiras

➢ Opinião totalmente neutra entre a 

agressividade comercial e a prudência 

financeira

➢ Redução de despesas na gestão de crédito

➢ Produto mais competitivo

Especialidades

https://exame.com/exame-in/no-

seguro-de-credito-tamanho-e-

documento/

https://exame.com/exame-in/no-seguro-de-credito-tamanho-e-documento/


Diferenciais

Somos a Consultoria especializada 

com maior relacionamento junto 

ao mercado Segurador de 

Crédito, contando com 

profissionais com mais de 12 anos 

de experiência no seguimento.

Não atuamos com outros ramos de seguros, atuamos 

apenas com Seguro de Crédito & Garantias.



Serviços Desenvolvidos

• Subscrição interna especializada na confecção de apólices de Seguro especificas para 

cada negócio/risco

• Abrangência / Representação em todas as regiões de Santa Catarina 

• Coleta de informações através de formulários próprios e específicos, práticos e de fácil 

preenchimento. 

• Acesso a todas as Cias que operam no mercado Brasileiro 

• Proposta elaborada de forma didática, de fácil entendimento.

• Auxilio na identificação da melhor proposta. 

• Pós Venda, incluindo treinamento em sistema da Cia, visita periódicas e acompanhamento 

de Sinistros 

• Acesso ao mercado Global através de Resseguro facultativo



Nossa Proposta de Valor

1) Contrato de parceria comercial onde a TRADERISK representa a corretora parceira junto ao 

mercado segurador, nas modalidades de SEGURO GARANTIA e SEGURO DE CREDITO.

2) Emissões em co-corretagem para que o corretor parceiro faça parte da apólice e recebe sua 

participação de comissões diretamente pela Seguradora

3) Cadastrar o corretor parceiro nas seguradoras que eventualmente não possua relacionamento.

4) Avaliar demandas e cadastros de tomador com total agilidade e oferecer uma ferramenta de

acompanhamento (SISTEMA SURETY) para que o corretor parceiro possa acompanhar o 

andamento de todos os cadastros de tomadores bem como o andamento da avaliação das 

demandas.

5) Estar a disposição para reuniões técnicas e treinamentos.

6) Auxiliar, quando acionado, para argumentações comerciais (principalmente Seguro de Credito).

7) Não estabelecer contato direto com os clientes da corretora parceira sem o consentimento 

formal do corretor parceiro,



Nossa Proposta de Valor.

SEGURO DE CRÉDITO:

CONTRATAÇÃO

- CORRETOR PARCEIRO: 50%

1ª E 2ª RENOVAÇÃO

- CORRETOR PARCEIRO: 50%

DEMAIS RENOVAÇÕES

- CORRETOR PARCEIRO: 60%

SEGURO GARANTIA (MODALIDADES TRADICIONAIS*)

- CORRETOR PARCEIRO: 60%

*Garantia de Licitação, Fornecimento, Prestação de 

Serviço, Construção e Manutenção corretiva (setores 

publico e privado)

SEGURO GARANTIA (MODALIDADES ESTRUTURADAS**)

- CORRETOR PARCEIRO: 50%

** demais modalidades nao consideradas como 

« tradicionais » tanto do setor publico quanto do setor 

privado

Critérios de Co-corretagem
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