
Nossas soluções

Para cobertura de variação de preço, no 
momento da contratação da apólice, 
nossos profissionais altamente 
especializados determinam, a partir das 
seguintes bases, a receita esperada pelo 
produtor rural:

̤̤ O valor da commodity no mercado 
futuro (Bolsas CBOT-CME, ICE e 
BM&F);

̤̤ A produtividade média esperada;
̤̤ A taxa de câmbio na data.

Esta solução é baseada no conceito do seguro 
multirrisco tradicional, ou seja, cobre a plantação 
contra perdas causadas pelos principais eventos 
climáticos e traz como grande diferencial a cobertura 
para a variação de preço. Com ela, protegemos a 
renda do produtor rural não apenas em relação aos 
riscos ligados à produção, mas também àqueles 
relacionados à volatilidade do preço da commodity. 
 
Esse tipo de seguro, muito difundido nos EUA,  
foi introduzido no Brasil de forma inovadora, pela 
Swiss Re Corporate Solutions, em 2010, para a 
cultura de soja.

Agrícola de Receita 

Ao final da safra, verifica-se a receita real 
obtida pelo produtor e, caso ela 
apresente um valor inferior à receita 
coberta indicada na apólice, o seguro  
é acionado.



Agrícola de Receita

Sobre a Swiss Re Corporate Solutions Brasil

A Swiss Re Corporate Solutions Brasil é uma seguradora controlada pela Swiss Re Corporate Solutions Ltda. e tem o respaldo da força financeira e da experiência 
do Grupo Swiss Re. Em julho de 2017, em um movimento que marcou a indústria de seguros, firmou parceria com a Bradesco Seguros, passando a ter acesso  
exclusivo à sua rede de distribuição e transformando-se em uma das líderes no segmento de grandes riscos do país. A gama de produtos, direcionada a pequenas, 
médias e grandes empresas, vai desde a transferência de riscos padronizados e programas multilinha, até opções altamente customizadas às necessidades dos 
clientes, como seguro patrimonial, responsabilidade civil, marine, rural, garantia, aviação, engenharia, energia, entre outros. Para mais informações, visite  
www.corporatesolutions. swissre.com.br ou siga-nos em Twitter@SwissRe_CS.
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Nossos diferenciais

̤̤ Equipe altamente especializada, 
composta por profissionais com 
profunda experiência neste mercado;

̤̤ Coberturas para a maior parte dos 
riscos climáticos (seca, granizo, chuva 
excessiva, geadas e vendaval);

̤̤ Adicionalmente, coberturas para 
queda do preço; 

̤̤ Não se aplica franquia;
̤̤ Receita coberta pode ser escolhida 

pelo segurado.

Fale com a gente

Para mais informações sobre nossos 
serviços e soluções, entre em contato 
com nossa equipe:

Tel.:̤11̤3073̤8000

Exemplo̤de̤cálculo̤para̤indenização̤do̤seguro:̤
̤
Cultura̤ Soja
Unidade segurada 150 hectares
Produtividade média 50 sacas ha
Preço da cultura no plantio  49 R$ sacas
Receita esperada 367,500 R$
Nível de cobertura 70 %
Rendimento protegido 35 sacas ha
Receita coberta 257,250 R$
Evento Seca
Produtividade obtida 35 R$ sacas
Preço de colheita1 47 %
Receita obtida 246,750 R$
Indenização̤ 10,500̤ R$

̤www.corporatesolutions.swissre.com.br

Cálculo do seguro

O seguro é calculado caso a caso e  
seu custo depende basicamente das 
seguintes variáveis:

̤̤ Cultura;
̤̤ Região;
̤̤ Receita coberta;
̤̤  Valor da commodity.

1 Com base no valor médio mensal da commodity no mercado futuro, conforme opção escolhida e expressa 

na apólice: CBOT-CME (Bolsa de Chicago),ICE (Bolsa de Nova York); ou BM&F (Bolsa de São Paulo).


