
Juntos,  
desbloqueamos 
potencial



O potencial do seu negócio visto por todos os ângulos

Nossos valores definem nossa abordagem de negócio 
e o relacionamento com nossos clientes

Nossa perspectiva distinta e conectada através de talentos, ativos e ideias desbloqueia potencial para nossos clientes.  
Enquanto muitos olham apenas para a mitigação de perdas, nós enxergamos o quanto uma abordagem unificada de pessoas e risco 
direciona o caminho rumo ao crescimento.

Fundamentados em análises de mercado e percepções comportamentais (insights), nossas equipes integradas revelam o valor oculto 
e conexões críticas que identificam o potencial inexplorado dentro das organizações de nossos clientes. Desenhamos e entregamos 
soluções que gerenciam  riscos, otimizam benefícios, desenvolvem talentos, e expandem o poder do capital para proteger e fortalecer 
instituições e indivíduos.

Nós cultivamos um relacionamento a longo prazo com nossos 
clientes. Muitos deles estão conosco desde o início de nossas 
operações. Independentemente se eles vieram até nós em busca 
de serviços de corretagem ou de trabalhos atuariais, eles foram 
recebidos com respeito, um forte senso de compromisso com o 
cliente e ênfase na excelência. 

Esses valores continuarão definindo nosso relacionamento com os 
clientes, agora e no futuro.

Nosso relacionamento com clientes
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Forte foco no cliente, ênfase no trabalho em equipe, integridade inabalável, respeito mútuo e a constante busca pela excelência são os 
valores no centro da Willis Towers Watson.

Uma combinação verdadeiramente atraente

Global

45.000 

colaboradores 

em + de 140 países  
e mercados

Escala, diversidade e 
solidez financeira 

$8.6 bilhões
em receita

Uma história sólida 
com origem anterior a 

1828
Brasil
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Desde 
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no Brasil

Escritórios em 
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Volta Redonda, 
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clientes 

corporativos

+ 800 
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Nosso negócio
Somos uma empresa de consultoria, corretagem e soluções, organizada em torno de quatro segmentos de negócios para 
atender as necessidades dos nossos clientes de risco, pessoas e capital.

Benefits Delivery and Administration 
A evolução do panorama de cuidados com a saúde cria novas oportunidades. Com a combinação de nosso 
entendimento de regulação e de risco, percepções comportamentais (insights), e plataformas de tecnologia, 
criamos serviços baseados em intercâmbio e soluções inovadoras que permitem às pessoas percorrer opções com 
confiança, e oferecer aos empregadores a tranquilidade de decisão.

Capital Humano e Benefícios 
As empresas de alto desempenho retêm e desenvolvem talentos, equilibrando cuidadosamente os custos 
e benefícios. Desde os benefícios dos empregados até a remuneração dos executivos, apresentamos uma 
perspectiva ampla com base no pensamento inovador, em dados, análise e software, criando novas formas de 
motivar as pessoas, promover o bem-estar e implementar soluções que funcionem.

Investimento, Risco e Resseguro 
Nossa abordagem sofisticada de risco ajuda os clientes a expandir capital. Trabalhamos em conjunto com 
investidores, resseguradoras e seguradoras para gerenciar a equação entre risco e resultado. Combinando 
análises avançadas com um conhecimento institucional profundo, revelamos novas oportunidades para 
potencializar o desempenho.

Riscos Corporativos e Corretagem  
Sabemos como as empresas podem desbloquear seu potencial através de uma gestão eficaz dos riscos. Nossos 
clientes confiam em nossa habilidade em  desenvolver estratégias para quantificar, mitigar e transferir risco, 
usufruindo de nossa profunda experiência na indústria e inigualável conhecimento de mercado. O resultado é uma 
nova maneira de compreender o risco que impulsiona resultados superiores.
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Sobre a Willis Towers Watson
A Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) é uma empresa global líder em 
consultoria, corretagem e soluções, que auxilia os clientes ao redor do mundo a 
transformar risco em oportunidade para crescimento. Com origem em 1828, a Willis 
Towers Watson conta com 45.000 colaboradores apoiando nossos clientes em 140 
países e mercados. Desenhamos e entregamos soluções que gerenciam riscos, 
otimizam benefícios, desenvolvem talentos, e expandem o poder do capital para 
proteger e fortalecer instituições e indivíduos. Nossa perspectiva única nos permite 
enxergar as conexões críticas entre talentos, ativos e ideias – a fórmula dinâmica 
que impulsiona o desempenho do negócio. Juntos, desbloqueamos potencial. Saiba 
mais em willistowerswatson.com 

Insights
Visite nosso website, na página Insights e confira nossas pesquisas, artigos, relatórios e publicações.

Contato
Para mais informações sobre nossas soluções em consultoria e corretagem, entre em contato com nossos  
especialistas através do nosso website.


