APRESENTAÇÃO
INSTITUCIONAL

PROPÓSITO - Proporcionar tranquilidade até nos momentos inesperados.

SOBRE NÓS
▪ Líder no mercado de Seguro Garantia;

▪ Vice-líder em Seguro Fiança Locatícia;
▪ Nossa sede está localizada em Belo Horizonte/MG e possuímos escritórios
estratégicos em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba, Recife, Porto
Alegre e Salvador;
▪ Possuímos um sólido painel ressegurador composto
por 20 empresas;
▪ Nosso portfólio de produtos está em constante expansão;

▪ Possuímos uma extensa base de corretoras cadastradas.
Fonte: Susep - Prêmios de seguros – janeiro a dezembro 2017, 2018, 2019 e 2020.

LINHA DO TEMPO
◆ Ingresso como membro da

Associação Panamericana de
Fianças (APF/PASA)

◆ Início de operação em Seguro

Fiança Locatícia

◆ 7ª posição no Ranking de Seguro

Garantia

◆ Criação da Seguradora

◆ Market share de 6% em Seguro

Garantia

◆ Upgrade do Rating Fitch:

BBB+(bra)

◆ Início de operação em Seguro

Riscos de Engenharia

◆ 3ª posição no Ranking de

Seguro Garantia

◆ Market share de 11% em Seguro

Garantia

2010

2014

2012
2011
◆ Expansão de atuação

para todo o território
nacional, com exceção
de São Paulo

2013
◆ Aporte de capital e patrimônio líquido

superior a R$ 100 M.M

◆ Início da operação em São Paulo
◆ Rating Fitch: BBB(bra)
◆ 3ª posição no Ranking de Seguro

Garantia

◆ Market share de 8% em Seguro Garantia

2015
◆ Upgrade do Rating Fitch: A-(bra)
◆ Abertura das primeiras sucursais fora

de Belo Horizonte (em São Paulo e
Rio de Janeiro)

◆ 3ª posição do Raking de Seguro

Garantia

◆ Market share de 13% em Seguro

Garantia

LINHA DO TEMPO

◆ Novo conselho

◆ Líder de mercado em Seguro Garantia

de administração

◆ Emissão em 1 click

◆ Market share de 18,1% em Seguro Garantia

◆ Líder de mercado

◆ Vice-liderança em Fiança Locatícia;

em Seguro Garantia

◆ Reafirmação do Rating Fitch: A-(bra)
◆ 2ª Posição no Ranking

◆ Reafirmação do Rating Fitch: A-(bra);

◆ Vice-liderança em Fiança Locatícia

trabalhar em Minas Gerais;

◆ Classificação na pesquisa Great Place

To Work

◆ Market share de 16% em Seguro Garantia

◆ Certificação do selo GPTW como uma boa empresa para se
◆ Entrada da FIP XP Private Equity no quadro de sócios;

◆ Reafirmação do Rating Fitch: A-(bra)

◆ ◆ Início das operações com os seguros Pottencial Riscos de

Engenharia – Reformas e o Responsabilidade Civil Geral Obras;

◆ 1º lugar na categoria Riscos

Financeiros, do prêmio Estadão
Finanças Mais

2016

◆ ◆ 2º lugar na categoria Riscos Financeiros, do prêmio Estadão

Finanças Mais.

2018
2017
◆ Reafirmação do Rating Fitch:

A-(bra)

◆ Líder de Mercado em Seguro

Garantia

◆ Market share de 17% em

Seguro Garantia

◆ Início das operações em

Seguro Aeronáutico, Rural e
RD -Equipamentos

◆ Início da operação em

Depósito Recursal

2020

2021

2019
◆ Líder de mercado

em Seguro Garantia

◆ Market share de 19,2% em Seguro Garantia
◆ Reafirmação do Rating Fitch: A-(bra)
◆ Vice-liderança em Fiança Locatícia
◆ Início da operação do Compreensivo

Residencial – Seguro Incêndio

◆ 1º lugar na categoria Riscos Financeiros, do

prêmio Estadão Finanças Mais, pelo segundo
ano consecutivo

◆ Upgrade no Rating Fitch: A(bra)
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NOSSOS PRODUTOS

LÍDER EM SEGURO GARANTIA
A Pottencial é líder de mercado em Seguro Garantia
há 4 anos consecutivos.

Fonte: SUSEP - Prêmios de seguros – janeiro a dezembro de 2017, 2018, 2019 e 2020.

VICE-LÍDER EM FIANÇA LOCATÍCIA

POTTENCIAL GARANTIA

POTTENCIAL GARANTIA
O Pottencial Garantia é um ramo de seguros cuja finalidade é garantir o fiel cumprimento das
obrigações assumidas pelo tomador junto ao segurado, conforme estabelecido na apólice. É a
modalidade mais utilizada para garantir contratos assinados entre empresas e órgãos
públicos, principalmente aqueles referentes à construção, fornecimento ou prestação de
serviços. É também utilizado 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 muitas outras modalidades.

POTTENCIAL GARANTIA - MODALIDADES
GARANTIA BID/LICITANTE
Garante que, nas licitações públicas ou privadas, o tomador vencedor do certame
mantenha sua proposta e assine o contrato nas condições apresentadas e dentro
do prazo estabelecido no edital. Ideal para empresas do ramo da construção,
fornecimento e prestação de serviço.

GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO (PERFORMANCE)
Garante o cumprimento de todas as obrigações assumidas no contrato para
construção, fornecimento ou prestação de serviços, protegendo o segurado contra
o risco de inadimplência do tomador. Ideal para empresas do ramo da construção,
fornecimento e prestação de serviço.

POTTENCIAL GARANTIA - MODALIDADES
GARANTIA DE RETENÇÃO DE PAGAMENTO
Há contratos que preveem a retenção de parte do pagamento até que o objeto do mesmo
seja totalmente concluído. Nestes contratos, o Seguro Garantia pode ser apresentado para
substituir estas retenções, liberando integralmente o pagamento. Ideal para empresas do
ramo da construção, fornecimento e prestação de serviço.

GARANTIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTOS
Garante que os valores recebidos a título de adiantamento nos contratos sejam destinados à
execução imediata do objeto contratual, ou seja, a realização da etapa prevista, até sua
conclusão. Ideal para empresas do ramo da construção, fornecimento e prestação de serviço.

POTTENCIAL GARANTIA - MODALIDADES
MANUTENÇÃO CORRETIVA
Garante a execução das ações corretivas apontadas pelo segurado e necessárias para a
reparação da disfunção ocorrida por responsabilidade do tomador. Ideal para empresas
do ramo da construção, fornecimento e prestação de serviço.

GARANTIA PARA CONCESSÕES
Garante que o tomador vai cumprir todas as obrigações assumidas no contrato de
concessão para exploração de um serviço ou bem público. Ideal para qualquer tipo de
empresa que vá ter concessão junto a órgãos públicos, como concessionárias de rodovias
e aeroportos, empresas de coleta de lixo.

POTTENCIAL GARANTIA - MODALIDADES
COMPLETION
Garantia geralmente exigida por investidores ou financiadores (bancos) que
aportam recursos para o desenvolvimento e/ou construção de determinado
empreendimento. Garante a implantação do projeto no prazo e nas especificações
previstas no contrato a ser assinado, em harmonia com o Contrato de
Financiamento. Ideal para empresas do ramo da construção.

GARANTIA PARA COMPRA E VENDA DE ENERGIA
Utilizada nos contratos de compra e venda de energia, garante ao vendedor
(segurado) que a empresa compradora (tomador) vai honrar com a obrigação do
pagamento das faturas. Ideal para qualquer empresa que consuma uma grande
quantidade de energia, como fábricas, indústrias.

POTTENCIAL GARANTIA - MODALIDADES
GARANTIA IMOBILIÁRIA
Garantia das obras na construção de edificações residenciais e comerciais, bem como a
entrega do imóvel, nas condições fixadas em contrato. Ideal para empresas do ramo da
construção/empreiteiras (que constroem um prédio para vender os apartamentos, por
exemplo).
1. ADQUIRENTES: garante a entrega das unidades autônomas adquiridas antes da
conclusão do projeto (adquiridas "na planta").
2. PERMUTA: garante a entrega das unidades autônomas permutadas pelo terreno.

GARANTIA ADUANEIRA
Garante à Receita Federal o pagamento dos impostos de importação (suspensos por inclusão
do tomador em Regime Aduaneiro Especial), caso o tomador descumpra as condições que
lhe permitiram o benefício da referida suspensão. Ideal para empresas que estão importando
(temporariamente) máquinas, equipamentos, peças e componentes.

POTTENCIAL GARANTIA - MODALIDADES
GARANTIA DE PAGAMENTO
É a modalidade de seguro garantia que garante ao Segurado, até o valor fixado na apólice, o recebimento
de eventuais prejuízos que possa sofrer em consequência da falta de pagamento das parcelas pecuniárias
a ele devidas e não pagas pelo Tomador, em virtude do contrato garantido celebrado entre Tomador e
Segurado. Ideal para empresas de todos os segmentos.

GARANTIA DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL
Garante o pagamento do saldo devedor remanescente da rescisão do parcelamento administrativo de
créditos fiscais, assumido pelo tomador junto à administração pública.

GARANTIA ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

Atesta a veracidade dos créditos tributários informados pelo tomador no DCA - Demonstrativo de
Créditos Acumulados - em processos administrativos no âmbito federal, estadual ou municipal. Usado
para liberar os referidos créditos e ainda para cobrir a permanência do tomador em regimes especiais
de tributação.

POTTENCIAL GARANTIA - MODALIDADES
Garantia Judicial
Modalidade de seguro específica para processos judiciais, tais como processos cíveis, trabalhistas,
cautelares, dentre outros. Possui ampla aplicação como alternativa ao pagamento de cauções,
depósitos judiciais em dinheiro, penhora de bens e fianças bancárias. Ideal para empresas que
possuam ações cíveis e trabalhistas.

Garantia Judicial de Execução Fiscal
Substitui o Depósito Judicial. Garante o pagamento do valor da condenação (ou do valor fixado
através de acordo), durante o andamento do processo judicial de execução fiscal. Ideal para empresas
que possuam execuções fiscais e demais ações relacionadas a débitos fiscais, tais como ação cautelar,
ação anulatória, ação de descontinuação de crédito tributário, mandado de segurança etc.

Garantia Judicial Depósito Recursal
A nova CLT traz a possibilidade de utilização do seguro como garantia do valor dos depósitos
recursais, anteriormente depositados em dinheiro, ou como substituição dos valores dos depósitos em
dinheiro já realizados no âmbito de determinado processo trabalhista. Ideal para empresas que
desejem utilizar o seguro como garantia do valor dos depósitos recursais.

POTTENCIAL GARANTIA - MODALIDADES
GARANTIA JUDICIAL DEPÓSITO RECURSAL – SIMPLES
A lei 13.467, de 13 de julho de 2017, denominada “Reforma Trabalhista”, alterou o artigo 899, parágrafo 11°,
da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, para, entre outros pontos, acrescer a possibilidade de utilização
do Seguro Garantia nos processos em fase de conhecimento, isto é, para fins de Depósitos Recursais,
quando da interposição dos recursos na Justiça do Trabalho, ao invés de se realizar o pagamento em
dinheiro para que a parte possa recorrer. Antes, ao entrar com um recurso depois de uma decisão
desfavorável, as empresas precisavam fazer depósitos em dinheiro para garantir a admissibilidade do pedido
perante os tribunais. Os custos desses depósitos são fixos, tabelados pelo próprio Tribunal Superior do
Trabalho (TST), e ficam caucionados até o final do processo.

GARANTIA JUDICIAL DEPÓSITO RECURSAL – SUBSTITUIÇÃO
De forma rápida e prática, a empresa pode resgatar os valores depositados em processos trabalhistas
referentes ao pagamento dos recursos e substituí-los pelo Seguro Garantia Judicial Depósito Recursal.

22

POTTENCIAL ALUGUEL

POTTENCIAL ALUGUEL
O Pottencial Aluguel é a modalidade de seguro que
substitui outras garantias para locação de imóvel e que
protege o proprietário em caso de não pagamento de
aluguel e encargos por parte do inquilino.

POTTENCIAL ALUGUEL
PARA VOCÊ
A melhor garantia para você que deseja alugar um imóvel para morar ou para o seu
negócio. Com ele você não precisa se preocupar com fiador nem deixar seu dinheiro
parado com caução ou capitalização.
PARA SUA EMPRESA
Se sua empresa precisa de garantia para alugar uma sala, uma loja, um prédio, um
galpão, ou qualquer outro tipo de imóvel, o Pottencial Aluguel é a melhor opção. Temos
coberturas adequadas a sua necessidade, para que você não precise de fiador ou fiança
bancária.
PARA SUA IMOBILIÁRIA
Para as imobiliárias que precisam ser competitivas num mercado cada vez mais
disputado, temos as melhores opções de planos (precificado e taxa fixa – mensalizado)
com várias opções de múltiplos de aluguel para indenização - LMI.

POTTENCIAL IMOBILIÁRIO

POTTENCIAL IMOBILIÁRIO
O Pottencial Imobiliário é o Seguro Incêndio feito para as imobiliárias e
destinado às locações residenciais, que protege o patrimônio do
proprietário e oferece tranquilidade ao inquilino.

POTTENCIAL IMOBILIÁRIO
PARA OS INQUILINOS
Tranquilidade ao alugar um imóvel, com coberturas adicionais que protegem seus bens de
prejuízos inesperados, além de assistência 24 horas gratuita com mão de obra especializada.
PARA OS PROPRIETÁRIOS
Segurança e proteção ao alugar o seu patrimônio, contando com cobertura em caso de
prejuízos causados por incêndio, explosão, fumaça, queda de raios e aeronave, oferecendo
também coberturas como perda ou pagamento de aluguel, dentre outros.
PARA AS IMOBILIÁRIAS
Seguro que atende às exigências da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91) de forma
descomplicada e prática, protegendo seus proprietários e inquilinos de possíveis imprevistos.

POTTENCIAL
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

POTTENCIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
O Seguro Pottencial Máquinas e Equipamentos garante a sua tranquilidade, protegendo
os mais diversos tipos de equipamentos. Seja qual for o seu negócio ou a atividade da
sua empresa – agronegócio, indústria ou serviços –, a Pottencial oferece coberturas
personalizadas para atender as suas necessidades.

POTTENCIAL
RISCOS DE ENGENHARIA

POTTENCIAL RISCOS DE ENGENHARIA
O Seguro Pottencial Riscos de Engenharia proporciona a tranquilidade
necessária na condução dos projetos de engenharia. Tem cobertura ampla e
diversificada, garantindo o pagamento de indenização de prejuízos
decorrentes de acidentes ocorridos durante a fase de execução da obra e/ou
de serviços de instalação e montagem. O seguro pode ser contratado para
construções, reformas e ampliações.

POTTENCIAL
RISCOS DE ENGENHARIA REFORMAS

POTTENCIAL RISCOS DE ENGENHARIA - REFORMAS
O seguro Pottencial Riscos de Engenharia - Reformas foi
desenvolvido para proporcionar tranquilidade durante a
execução de projetos de reformas, além de também
poder garantir proteção aos danos causados a terceiros.
As coberturas oferecem ampla proteção contra prejuízos
à obra. Ele pode ser contratado para reformas não
estruturais, ampliações e implantações de projetos de
energia solar.

POTTENCIAL RISCOS DE ENGENHARIA - REFORMAS
EMISSÃO NA PONTA
Emissão online da apólice e boleto, em apenas alguns cliques.
AGILIDADE NA ANÁLISE
Nosso sistema realiza a análise e apresenta os resultados de forma instantânea.
DIVERSIDADE DE ATENDIMENTO PARA PEQUENAS E MÉDIAS REFORMAS
Nosso seguro atende pequenas e médias reformas, como em shoppings, agências bancárias,
escritórios, escolas, entre outros, em que o início da obra apenas é permitido com a
apresentação da apólice de seguro.

DISCLAIMER
Este material de apresentação contém informação confidencial a respeito da Pottencial
Seguradora. Ao aceitar receber uma cópia do material, os interessados (empresas ou
investidores) se comprometem a garantir que seus diretores, gerentes, funcionários e
representantes utilizarão o material e suas informações somente para uso interno e para
nenhuma outra finalidade, e que não divulgarão nenhuma de suas informações para terceiros.
As informações contidas neste material foram fornecidas diretamente pela Pottencial
Seguradora. Quaisquer estimativas e projeções aqui descritas foram preparadas pelos
administradores da Empresa, salvo indicação em contrário, e envolvem um relevante
componente de julgamento subjetivo.

A Pottencial Seguradora não faz qualquer representação ou garantia, expressa ou implícita, a
respeito da exatidão ou da integridade das informações contidas neste material, e nada nele
contido é fornecido como uma promessa ou representação a respeito do passado ou do
futuro. Este material não pretende conter toda a informação necessária para avaliar uma
possível oferta de aquisição dos ativos.

