
CONFIE O SEU PATRIMÔNIO 
EM QUEM É ESPECIALISTA 

NO ASSUNTO.

Especializada em seguros para Energia, 
Engenharia e Agronegócio



Onde você visualizar o 
ícone abaixo, clique e ele  
levará você a um des�no.

ESTE E-BOOK 
É INTERATIVO.



A ACESSO BRASIL SEGUROS completou uma década de 
serviços prestados e durante este tempo, nosso propósito e 

grande diferencial foi oferecer soluções únicas e 
customizadas. 

Para proteger o patrimônio da sua empresa, é preciso ter 
know how no segmento, por isso na hora de fazer um seguro 

para PCHs e CGHs, procure quem é especialista e 
reconhecida nacionalmente pela qualidade e eficiência nos 

serviços que oferece.

NOSSA MAIOR COMEMORAÇÃO NESTES 10 ANOS É A SUA 
TRANQUILIDADE!

SAIBA MAIS

Quando uma empresa constrói uma trajetória 
marcada pela inovação, o caminho natural é a 

sa�sfação de seus Clientes.

https://www.acessobrasilseguros.com.br/institucional/


SOLUÇÕES EFICIENTES, 
PERSONALIZADAS PARA O SEU NEGÓCIO.

Em uma década de experiência, alcançamos uma posição de 
destaque no gerenciamento de riscos. Somos a parceira ideal 
para sua empresa, no que diz respeito à prevenção de perdas, 

seguros e garan�as para manutenção dos negócios. 

A nossa missão é oferecer garan�as eficientes para que seu 
negócio esteja coberto com o MÁXIMO DE SEGURANÇA E 

EFETIVIDADE, primando a melhor solução para cada Cliente.

SAIBA MAIS

https://www.acessobrasilseguros.com.br/


PORTIFÓLIO
DE PRODUTOS
Clique no ícone de acesso rápido para 
saber mais sobre cada produto

ENERGIA GARANTIA ENGENHARIA

SEGURO DE 
PESSOAS

EQUIPAMENTOS RISCOS 
PATRIMONIAIS

PROFISSIONAIS 
E ADMINISTRADORES

RESPONSABILIDADE 
CIVIL

AGRONEGÓCIOS

https://www.acessobrasilseguros.com.br/produtos/energia/
https://www.acessobrasilseguros.com.br/produtos/garantia/
https://www.acessobrasilseguros.com.br/produtos/riscos-engenharia/
https://www.acessobrasilseguros.com.br/produtos/seguro-de-pessoas/
https://www.acessobrasilseguros.com.br/produtos/equipamentos/
https://www.acessobrasilseguros.com.br/produtos/riscos-patrimoniais/
https://www.acessobrasilseguros.com.br/produtos/profissionais-e-administradores/
https://www.acessobrasilseguros.com.br/produtos/responsabilidade-civil/
https://www.acessobrasilseguros.com.br/produtos/agronegocios/


PORTIFÓLIO
DE SERVIÇOS

A Acesso Brasil Consultoria é uma área da 
corretora especializada em serviços de 

consultoria e assessoria em gerenciamento e 
subscrição de riscos corpora�vos. Possuímos 

uma rede de profissionais que prestam serviços 
de alto nível técnico, seguindo os mais elevados 

padrões. Nossa equipe é respaldada pelo 
constante inves�mento em estudos e uso de 
alta tecnologia, buscando sempre oferecer 

soluções inovadoras e diferenciadas.

SAIBA MAIS

https://www.acessobrasilseguros.com.br/servicos/


VISITE NOSSO BLOG

No�cias e novidades sobre 
seguros,  setor energé�co, 
engenharia, agronegócios, 

economia e muito mais. 

SAIBA MAIS

https://www.acessobrasilseguros.com.br/blog/


CONTATOS
CLIQUE NO BOTÃO DESEJADO

(62) 98121-9893

Acesso Brasil Seguros

Acesso Brasil Seguros

acessobrasilseguros.com.br

(62) 4141-7767

acessobrasilseguros

COMO CHEGAR

tel:6241417767
https://api.whatsapp.com/send?phone=5562981219893
https://www.google.com.br/maps/place/Acesso+Brasil+Seguros/@-16.7035545,-49.2681862,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x935ef0d7f9a0d135:0x80a3dff8f5ddfbfe!8m2!3d-16.7035545!4d-49.2659975?hl=pt-BR&authuser=0
https://www.instagram.com/acessobrasilseguros/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/AcessoBrasilSeguros
https://www.linkedin.com/company/acesso-brasil-corretora-de-seguros-ltda/?viewAsMember=true
https://www.acessobrasilseguros.com.br/


PROTEGEMOS O SEU 
PATRIMÔNIO PARA 
VOCÊ FOCAR NO 
SEU NEGÓCIO

Conheça nossas Soluções 
para seu negócio, fale com 
um de nossos Consultores. SAIBA MAIS

https://www.acessobrasilseguros.com.br/servicos/
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