Aon reconhecida como a melhor Correctora de Seguros a
nível mundial pela Global Finance Magazine

Lisboa, 18 de Novembro - A Aon, a maior fornecedora de gestão de risco, consultoria de
recursos humanos e outsourcing a nível mundial, foi nomeada a Melhor Correctora Global de
Seguros, a melhor Correctora de Seguros da Europa Central e de Leste e a Melhor Correctora
de Seguros de África. Estas distinções inserem-se na competição Best Global Insurers 2013
award da Global Finance, que reconhece e premeia as empresas que demonstrem uma
estratégia de gestão de risco inovadora e um serviço ao cliente de excepção.

A Aon foi distinguida pelas suas inovadoras soluções de risco, como por exemplo a recente
Sidecar Solution, um mecanismo alternativo que possibilita adicionar capacidade com um
elevado rating às colocações da Aon no mercado de Londres; pelas suas soluções de risco de
cobertura multinacional, através de uma rede global sem rival; uma capacidade analítica e
benchmarking baseada em estatísticas e factos concretos, conforme atesta a plataforma de
Global Risk Insight da Aon, a maior base de dados de seguros e informação sobre a indústria a
nível mundial.
“Os nossos 65 mil colegas em todo o mundo trabalham diariamente para proporcionar um
serviço excepcional aos nossos clientes, ajudando-os a gerir os desafios que enfrentam ao
nível das pessoas e dos riscos, tornando estes desafios em oportunidades.” Destaca Michael
O’Connor, CEO da Aon Risk Solutions, a operação global de gestão de risco da Aon.
‘É uma honra para nós sermos reconhecidos pela Global Finance como os melhores naquilo
que fazemos.’ Acrescentou.
Os vencedores dos prémios são seleccionados de acordo com as respostas recolhidas num
inquérito a mais de 1 200 leitores em todo o mundo, bem como os inputs de um painel de
executivos financeiros e especialistas em gestão de risco.Os nomeados são avaliados segundo
a sua inovação e criatividade, bem como o alcance geográfico e a qualidade do fornecimento
de serviço.

“As conclusões do inquérito contêm informações que podem ser úteis para os leitores que têm
que fazer decisões críticas no que respeita a escolher estratégias de gestão de risco e
respectivos fornecedores. Congratulamos os vencedores deste ano e agradecemos aos
participantes no nosso inquérito, bem como aos especialistas que integram o nosso painel’
destacou Joseph D. Giarraputo, Presidente e Dono da revista Global Finance.

Sobre a Aon
Aon corporation (NYSE: AON) é o líder mundial em serviços de corretagem e consultoria de seguros,
resseguro e gestão de riscos, e em consultoria de recursos humanos e soluções de outsourcing. Através
dos seus mais de 61,000 colaboradores em todo o mundo, a Aon une-se com o intuito de criar
resultados para clientes em mais de 120 países através de inovadoras e eficientes soluções e também
através de recursos e conhecimentos técnicos líderes globais do seu sector. A Aon foi várias vezes
nomeada, por múltiplas fontes do sector, como a melhor corretora de seguros, melhor intermediário de
seguros, intermediário de resseguros, gestor de cativas e empresa consultora recursos humanos. Visite
www.aon.com para mais informações sobre a Aon e www.aon.com/manchesterunited para saber mais
sobre a parceria e o patrocínio da camisola do Manchester United.

