
Nós podemos ajudar
para que tenha
uma vida tranquila

https://www.woagp.com/


A member of Globalitas Groupwoagp.com
Clique aqui e visite
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nas principais redes sociais
Clique no ícono e visite-nos

O nosso Cículo de Proteção 
signi�ca Proteção Certa e Total 
para você, sua família e sua empresa.
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Nossos consultores ao redor do mundo têm treinamento direto e 
periódico por especialistas das empresas que representamos.

Eles conhecem, em detalhes, as possibilidades de cada produto e 
as articulam para oferecer aos seus clientes a fórmula certa em 
"Cobertura-preço", de acordo com as necessidades de cada cliente.

Além disso, especialistas e executivos em nossos escritórios da 
World of America, formam uma rede de suporte técnico que 
fornece suporte permanente aos assessores e empresas, para que 
cada caso possa ser estudado o mais profundamente possível.

No seguro, cada detalhe conta. E é por isso que o trabalho em 
equipe é a chave que fez da nossa agência uma empresa bem 
sucedida ao longo do tempo.

A experiência de nossos agentes, combinada com os benefícios e o 
suporte dos produtos que representamos e adicionamos o apoio 
de nossa equipe de pro�ssionais, são a garantia de qualidade 
oferecida aos nossos clientes.

https://www.woagp.com/
https://www.linkedin.com/company/woagp/
https://www.instagram.com/woagp/
https://www.facebook.com/woagp


+de 

40
Presença em  24 
países

de experiência
36 anos Seguros de Vida

(Individual e Corporativo)

Seguros de Saúde
(Individual e Corporativo)

Propriedades e Responsabilidade Civil
(Individual e Corporativo)

Benefícios para funcionários e executivos

Seguro de Carga

Seguros de Viagem
(Individual, Corporativo e Gerenciamento de Risco Principal)

Planos de Poupança Internacionais

Seguro Especial e Coleções
(Individual e Corporativo)

Seguro de Invalidez Laboral
(Individual e Corporativo)

Previsão Funeral

Seguro de Doença Grave

Seguro para Conselheiros e Diretores  (D&O)

Nossa lista de produtos é corporativa e geral. Variações e restrições aplicam em mercados locais.

Desde 1982, a World of America tem sido uma agência líder em 
assessoría de seguros individuais, familiares e corporativos.

Nós representamos as companhias de seguros mais conceituadas 
internacionalmente, oferecendo produtos com cobertura mundial. 
Essa ampla gama de empresas e produtos, permite-nos oferecer 
soluções ajustadas às necessidades de proteção e orçamento de 
nossos clientes, em qualquer parte do mundo onde eles estão.

Nosso trabalho é garantir que nenhum evento imprevisto afete 
economicamente nossos clientes, sua família ou sua empresa.
No momento em que algo negativo acontece, os especialistas de 
World of America estarão ao seu lado para ajudá-lo a obter os 
benefícios contratados em seu seguro.

Nossa experiência combinada com pro�ssionais de diferentes 
áreas, somadas à independência pro�ssional, fazem nossa 
assessoría um processo sério e con�ável para nossos clientes.

Com um escritório central em Miami, a World of America também 
conta com escritórios próprios no Equador, Costa Rica e Guatemala; 
assim como com parceiros estratégicos no Brasil, México e Peru.

Nós representamos

companhias de seguros
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Produtos com cobertura global, atendimento com proximidade local

Amanhã poderá ser demasiado tarde
Não pense mais!
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Experiência

+de 37,000 clientes INDIVIDUAIS
150 clientes CORPORATIVOS

65 PRÊMIOS por vendas e qualidade de serviço 

120 anos de experiência combinada

Miami
Equador
Costa Rica
Guatemala

Brasil
México
Peru 

Escritórios Locais

Asociados Estratégicos

woagp.com

woaec.com

woacr.com

woagt.com

Clique no texto 
e visite o site 

de cada escritório

https://www.woagp.com/
https://www.woagp.com/
http://www.woaec.com/
http://www.woacr.com/
http://www.woagt.com/



