
Nossas soluções

Temos uma grande preocupação com o 
crescimento sustentável da agropecuária 
no mundo. Tanto que nossas ferramentas 
de gestão de riscos buscam fornecer 
coberturas reais em caso de catástrofes 
climáticas e auxilio nos eventos menos 
drásticos, que podem afetar os resultados 
dos negócios.

Para isso, oferecemos soluções para 
toda a cadeia produtiva, ajudando 
agricultores, pecuaristas, indústrias e 
outros players do setor a transferirem 

Oferecemos soluções abrangentes e inovadoras de 
transferência de riscos a clientes corporativos por meio de 
profissionais experientes, com profundo conhecimento do 
mercado local e, ao mesmo tempo, acesso a uma ampla 
rede global de especialistas em seguros. 
 
Apoiados pela força, solidez financeira e mais de 150 
anos de experiência do Grupo Swiss Re, podemos ainda 
fornecer elevadas capacidades, segurança e estabilidade 
às operações de risco, buscando atender às amplas e 
complexas necessidades de clientes nacionais e 
multinacionais presentes no Brasil.

Agronegócio

seus principais riscos evitando, assim, a 
necessidade de grandes desembolsos 
de caixa, quando as coisas não 
acontecerem como planejado.

Seja com produtos tradicionais, 
customizados ou soluções paramétricas, 
buscamos sempre adequar nossa oferta 
às diferentes necessidades de nossos 
clientes para que eles possam trabalhar 
no seu dia a dia com tranquilidade 
e segurança.



Agronegócio

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

̤̤ Uma equipe de especialistas em 
seguros com vasto conhecimento  
no setor agropecuário brasileiro, 
formada por agrônomos, veterinários, 
meteorologistas, financeiros, entre 
outros profissionais capacitados para 
atender às diferentes necessidades 
do segmento;

̤̤ Inovação: fomos pioneiros na 
comercialização de Seguros 
Paramétricos e Seguros de Renda no 
Brasil;

̤̤ Equipe de sinistros altamente 
especializada;

̤̤ Equipe de peritos treinada e 
qualificada para apoiar na avaliação 
dos sinistros; 

̤̤ Solidez financeira que permite alocar  
capacidades expressivas em grandes 
riscos. 

Nossos seguros

̤̤ Seguro Agrícola contra Riscos 
Nomeados;

̤̤ Seguro Agrícola de Receita;
̤̤ Seguro Agrícola Multirrisco;
̤̤ Seguro contra quebra de Safra;
̤̤ Seguro de Bens e Benfeitorias Rurais:
̤̤ Seguro de índices 

Agrometeorológicos;
̤̤ Seguro Florestal;
̤̤ Seguro Pecuário e de Animais  

de Elite. 

Fale com a gente

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

Tel.:̤11̤3073̤8000

̤www.corporatesolutions.swissre.com.br

Nos seguros agrícolas, oferecemos 
coberturas para diversas culturas, tais 
como: frutas, milho, trigo, soja, algodão, 
cana-de-açúcar, café, entre outras.

Nos seguros para animais, trabalhamos 
com as principais atividades, tais como: 
aves, bovinos, caprinos, equinos e 
suínos. Além disso, oferecemos seguros 
tanto para rebanhos quanto para 
animais de elite.

Tabela̤de̤cobertura̤para̤as̤principais̤culturas:̤
̤
	 soja	 milho	 trigo	 algodão	 cana	 frutas	 outros	
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