
Mesmo com toda a tecnologia em insumos, sementes e 
maquinários para otimizar sua produtividade, o agronegócio 
ainda depende de boas condições climáticas para garantir 
seu sucesso. 
 
Por isso, desenvolvemos o seguro de índices climáticos, uma 
solução inovadora por meio da qual o produtor rural reduz 
sua exposição às condições climáticas adversas e protege-se 
dos efeitos da instabilidade cada vez maior do nosso clima, 
melhorando seu fluxo de caixa e garantindo a sobrevivência 
e longevidade de seu negócio.

Proteção Climática: Agronegócio 

Nossas soluções

Com produtos customizáveis, em que  
o cliente pode definir 100% dos 
parâmetros de cobertura, nossos seguros 
de Proteção Climática são simples e 
fáceis de entender e vão muito além da 
proteção contra catástrofes previstas em 
apólices mais tradicionais. Eles alcançam 
os principais índices que impactam a 
produtividade do agronegócio. Entre eles, 
alguns exemplos: 
̤̤ Excesso de chuva / Falta de chuva;
̤̤ Calor excessivo / Risco de baixas 

temperaturas;
̤̤ Falta de variação de temperatura;
̤̤ Índices contra a perda de biomassa.

 
Como funciona a cobertura

Selecionamos junto ao cliente os 
parâmetros a serem medidos para 
estimar eventuais perdas. O pagamento 
de indenizações se dará em função do 
parâmetro medido. Nossos especialistas 
trabalham junto com o cliente para 
adequar modelos agrometeorológicos 
precisos alinhados aos riscos a a que o 
produtor está exposto.

Como funciona a cotação

Como a cotação é 100% customizada a 
partir das necessidades do cliente, o 
processo segue os seguintes passos: 
 
1 - Identificação dos riscos climáticos; 
2 - Quantificação do valor destes riscos 
      para o cliente; 
3 - Estruturação de uma solução sob 
      medida.

Para essa identificação, usamos 
provedores meteorológicos confiáveis, 
dados de estações meteorológicas 
oficiais e/ou dados de satélites.

A cotação do Seguro de Proteção 
Climática exige uma carência mínima de 
90 dias, antes do início efetivo do risco 
contratado.
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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 
oferecendo soluções personalizadas 
para riscos relacionados e 
dependentes do clima, com 
vasto conhecimento do setor 
agropecuário brasileiro;

̤̤ Inovação: fomos pioneiros na 
comercialização de seguros 
paramétricos no Brasil;

̤̤ Solidez financeira, que permite alocar 
capacidades expressivas em grandes 
riscos.

Fale com a gente

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

Tel.:̤11̤3073̤8000

Exemplo̤de̤cálculo:̤

Risco contratado: Excesso de chuva no período 
Período de cobertura: 15/01/14 - 15/03/14
Provedor meteorológico:  CHIRPS-CHG
Local avaliado: Nova Mutum, MT, Brasil
Variável meteorológica observada: 1200 MM/período
Gatilho (MM): 900 MM/período
Tick (R$/MM): 10.000 R$/MM
Valor indenizável: 3.000.000 R$
Limite Máximo de Indenização: 2.000.000.00 R$
Indenização̤Total:̤ 2.000.000̤ R$

̤www.corporatesolutions.swissre.com.br

Cálculo do custo do seguro

O custo do seguro depende 
basicamente das seguintes variáveis:

̤̤ Região;
̤̤ Risco selecionado;
̤̤ Período de risco contratado;
̤̤ Nível de cobertura selecionado;
̤̤ Valor em risco a ser coberto.


