
Suas necessidades

̤̤ Desenvolver e fazer crescer sua 
carteira agro;

̤̤ Desenvolver e precificar seguros 
paramétricos;

̤̤ Melhorar a qualidade de sua carteira;
̤̤ Lançar novas soluções para o 

mercado.

Seus benefícios

̤̤ Transparência na solução de seguros 
paramétricos;

̤̤ Melhor avaliação do risco;
̤̤ Facilitar interação com clientes;
̤̤ Fortalecimento da conexão e 

melhoria do serviço aos agricultores 
por meio de tecnologia;

̤̤ Melhoria na operação e nos custos.

Nossas soluções

Nossas ferramentas ajudam as 
seguradoras a ofertar produtos 
customizados e serviços adequados aos 
seus clientes:
̤̤ Twister̤Re: Uma plataforma para 

desenvolver e precificar seguros 
paramétricos.

̤̤ Opti-crop: Um aplicativo para 
informar aos agricultores o estado de 
suas culturas.

̤̤ AgroApp: Um aplicativo para Ipad 
que ajuda na captura de dados da 
cultura.

̤̤ Soil̤Moisture:̤Uma solução que 
permite aos seus clientes 
acompanhar a disponibilidade de 
água no solo e prever o rendimento 
das culturas.

Agronegócio 

Atualmente, 75% da produção agrícola global não é 
segurada. Falta de conhecimento do mercado local,  
a baixa eficiência na distribuição de seguros, o acesso 
limitado a soluções inovadoras e geralmente a má 
qualidade dos dados prejudica o crescimento do mercado. 
Na Swiss Re queremos resolver este problema com você.



Agronegócio

Sobre o Grupo Swiss Re

O Grupo Swiss Re é um dos principais provedores mundiais de resseguros, seguros e outras formas de transferência de riscos 
baseada em seguros, cujo trabalho é voltado para tornar o mundo mais resiliente. Trabalha prevendo e administrando riscos – de 
catástrofes naturais a mudanças climáticas e do envelhecimento da população aos crimes cibernéticos.  O Grupo Swiss Re está 
organizado em três Unidades de Negócios, cada uma com estratégia e objetivos diferentes, que contribuem para a missão geral 
do Grupo. Para mais informações, visite www.swissre.com/brasil ou siga-nos no twitter.com/swissre
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Nossos diferenciais

̤̤ Possuímos uma equipe de 
especialistas com vasto 
conhecimento no setor agropecuário 
brasileiro para atender às diferentes 
necessidades do segmento;

̤̤ Contamos com uma equipe de 
especialistas em nível global que 
permite a transferência de tecnologia 
e soluções internacionais para o 
mercado brasileiro;

̤̤ Inovação: fomos pioneiros no 
desenvolvimento de soluções 
inovadoras para o mercado de 
seguros agropecuários no Brasil, 
como o Seguro de Receita e o Seguro 
Paramétrico;

̤̤ Solidez financeira que permite alocar 
capacidades expressivas.

Nossas soluções em resseguro

̤̤ Contratos ou Programas facultativos 
para produtos de seguro tradicionais 
nos seguintes ramos: Agrícola, 
Florestal, Pecuário, Animais, Aquícola 
e Estufas Agrícolas.

̤̤ Também oferecemos suporte técnico 
para o desenvolvimento de Produtos 
Paramétricos, como Climático, de 
Rendimento e Receita.

Fale com a gente

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

Tel.:̤11̤3073̤8000

SRBR0718


