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SEGUROS DE TRANSPORTES

Seguros Corporativos e Gerenciamento de Riscos 

Nacional, Internacional de Importação e 
Exportação para Embarcadores



SEGUROS CORPORATIVOS 
SEGUROS DE TRANSPORTES

SEGUROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS 
PARA NEGÓCIOS E OPERAÇÕES COMPLEXAS 

Os seguros corporativos oferecem 

coberturas para seus funcionários, 

suas propriedades, riscos 

operacionais, acidentes, perdas 

financeiras, ou qualquer outro risco 

comercial que possa impactar o 

funcionamento do negócio e atingir 

indivíduos diretamente ou 

indiretamente envolvidos com a 

corporação. 

 

Nosso portfólio conta com as 

melhores soluções em 

Gerenciamento de Riscos e Seguros 

de Transporte, Ambiental, 

Vida, Empresarial, Frota e Outros. 

 

Este é um tipo de seguro 

extremamente customizado e 

desenhado de acordo com a 

necessidade de cada empresa. Seu 

objetivo é garantir as perdas e danos 

causados aos bens ou mercadorias 

durante o transporte em viagens 

nacionais ou internacionais. 

 

O Grupo De Caprio é especializado 

em Seguros de Transportes 

de Cargas, tanto em operações 

nacionais quanto internacionais, em 

todos os modais (terrestre, 

aquaviário e aéreo). 



PROTEÇÃO DA 
ORIGEM ATÉ O 
DESTINO FINAL

SEGURO DE TRANSPORTE PARA EMBARCADORES

FORMAS DE CONTRATAÇÃO

Desenvolvido para atender às necessidades das 

empresas embarcadoras, este tipo de seguro pode 

ser contratado pelo proprietário dos bens, 

despachantes aduaneiros, credores hipotecários, 

agentes da transação comercial, consignatários, 

trading companies ou mesmo transportadores. 

 

 Apólice Avulsa: para segurados que não 

efetuam embarques com freqüência e só é 

permitido nos seguros de transporte nacional e 

internacional, para proteger o risco de uma 

viagem/embarque predeterminados.  

Apólice Aberta: Recomendada para segurados 

que efetuam embarques com frequência.  

 

PRINCIPAIS COBERTURAS

Danos e perdas de bens durante o transporte; 

Colisão, queda e/ou aterrissagem forçada de 

aeronave;

Despesas diretas e exclusivamente vinculadas às 

operações de transporte;

Lucros esperados com a comercialização ou 

industrialização dos objetos segurados;

Impostos e tributos. 



GERENCIAMENTO 
DE RISCOS

PROCESSOS, CARGAS, TRANSPORTES E PESSOAS

A Gestão de Riscos envolve a identificação formal, a 

avaliação do risco, e a escolha da maneira mais eficiente de 

minimizar ou recuperar uma potencial perda. 

 

A nossa equipe de especialistas é qualificada e oferece 

consultoria para controle de perdas, serviços de avaliação, 

gerenciamento de riscos e outras soluções especializadas 

em seguros. 

 

Nossos consultores e parceiros têm a capacidade técnica 

para revisar políticas, procedimentos específicos de 

instalações, utilização e manuseio de equipamentos, 

medidas de segurança do trabalho, processos logísticos e 

de fabricação. 



CUSTOMIZAÇÃO, 
AGILIDADE & 
SUPORTE 24H 
AS COMPLEXIDADES DOS SEGUROS CORPORATIVOS SÃO MELHORES 
GERENCIADAS COM A DE CAPRIO: 

Possuímos sistema próprio, desenvolvido e customizado para atender as 

demandas e características das operações de seguros de transportes;

Contamos com sistemas que possuem interface com seguradoras e órgãos 

responsáveis pela emissão eletrônica de documentos fiscais de mercadorias e 

transportes, incluindo Siscomex (importações e exportações de 

bens/mercadorias);

Equipe de tecnologia especializada em normas e procedimentos de emissão de 

documentos fiscais eletrônicos;

Sistemas automatizados de averbações de embarques para seguros de 

transportes; 

Oferecemos atendimento 24 horas em todo o território nacional ou no exterior 

através da nossa Central de Atendimento.  

DIFERENCIAIS



HÁ MAIS DE 30 ANOS, PROTEGENDO 
O PATRIMÔNIO DE EMPRESAS E 
GARANTINDO SUAS OPERAÇÕES

DE CAPRIO SEGUROS

Desde 1985, o Grupo De Caprio oferece 

consultoria e serviços de corretagem e 

gerenciamento de riscos para que as 

empresas de diversos segmentos 

possam ter tranquilidade em suas 

operações. 

 

Nossos consultores são profissionais 

licenciados, qualificados em suas áreas 

de atuação, e tem autonomia para fazer 

recomendações e servir os interesses de 

nossos clientes. 

Somos parceiros das melhores 

seguradoras e contamos com sistemas 

exclusivos para automatização e gestão 

de apólices. Nos adaptamos 

rapidamente às mudanças de condições, 

garantindo que nossos clientes recebam 

uma resposta rápida e eficiente para 

as suas necessidades. 

 

Confie nos nossos anos de experiência e 

na nossa abordagem integrada para 

encontrar melhores soluções de seguros 

e gerenciamento de riscos para o seu 

negócio. 



SANTOS  (SEDE PRÓPRIA)

Av. Dona Ana Costa, 146 CJ 803 

Vila Matias - Santos - SP 

11060-000

TELEFONES

(13) 3229-1700 

ITAJAÍ  (FILIAL)

Rua Uruguai, 223 - Sala 714 

Centro - Itajaí - SC 

88302-201

TELEFONES

(47) 2125-2663 
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