
Liderança mundial  
em resseguros



Com mais de 150 anos de experiência e liderança 
mundial em resseguros*, aplicamos novas 
perspectivas, conhecimento e capital para antecipar e  
gerenciar riscos. É assim que criamos soluções  
mais inteligentes para nossos clientes, ajudando  
o mundo a se reconstruir, renovar e seguir em frente. 
* Prêmios emitidos em 2016

Nosso propósito é tornar o mundo mais 
resiliente, entregando proteção de alto 
nível aos nossos clientes.

Nós somos a Swiss Re Brasil Resseguros, uma companhia do Grupo Swiss Re.
 
A Swiss Re Brasil Resseguros faz parte 
do Swiss Re Group, líder global em 
resseguros fundada em Zurique, na 
Suíça, em 1863. Nós operamos em todo 
o mundo e temos cerca de 14.200 
funcionários que contribuem para o 
nosso sucesso.

 
Somos uma companhia de resseguros 
que oferece soluções tradicionais e 
inovadoras para os mais diversos 
segmentos. Nossa inovação, solidez 
financeira e alta capacidade técnica 
permitem que nossos clientes atuem 
com segurança em um ambiente de 
negócios sempre desafiador, com riscos 
cada vez mais complexos.

 
Nossa experiência técnica em subscrição 
de riscos, excelência no atendimento a 
clientes, capacidade financeira e alcance 
global permitirão que sua companhia 
atue com segurança em um ambiente de 
negócios desafiador, com riscos cada vez 
mais complexos. Além disso, orientamos 
permanentemente nossos clientes 
buscando antecipar as tendências de 
risco que possam impactar o cenário  
de riscos ao qual nossos clientes estão 
expostos.
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Força financeira e alta capacidade  
de subscrição. 
Oferecemos uma das maiores 
capacidades de subscrição de riscos do 
mercado mundial de seguros, com um 
portfólio de riscos diversificado 
globalmente e com excelente 
estabilidade financeira:
 ̤ Standard & Poor’s: AA-/estável;
 ̤ Moody’s: Aa3/estável;
 ̤ A.M. Best: A+/estável.

Soluções inovadoras e profundo  
conhecimento técnico.
Atuando em estreita colaboração com 
nossos clientes, dedicamos consideráveis 
recursos para identificar riscos e 
desenvolver produtos e soluções 
inovadoras que atendam às necessidades 
e desafios de sua operação.

Nosso modelo de atendimento a 
sinistros faz toda a diferença.
Na Swiss Re os sinistros são 
gerenciados de forma proativa, justa, 
transparente e com os melhores serviços 
de atendimento e regulação em cada 
segmento. Nossos peritos prestam 
assistência profissional e atendimento 
rápido.
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No Brasil, associamos o alto padrão de excelência Swiss Re, ao profundo conhecimento técnico dos  
nossos colaboradores.

Desde que fechamos o primeiro contrato 
no Brasil em 1924, temos ampliado 
nossa presença e crescido de forma 
contínua. Atualmente, contamos com o 
suporte dos mais de 70 colaboradores 
alocados em nosso escritório na cidade 
de São Paulo impulsionados, 
especialmente, por nossa: 

 ̤ Integridade;
 ̤ Foco no cliente;
 ̤ Agilidade;
 ̤ Espírito de equipe;
 ̤ Paixão pelo desempenho.

Oferecemos uma ampla e inovadora 
linha de soluções de transferência de 
riscos, com o suporte de uma equipe de 
especialistas em resseguros. 
Oferecemos aos nossos clientes 
diversas soluções em produtos de 
resseguros, abrangendo as seguintes 
linhas: 

 ̤ Vida & Saúde;
 ̤ Patrimonial;
 ̤ Responsabilidade Civil;
 ̤ Marine;
 ̤ Rural;
 ̤ Energia;
 ̤ Aviação;
 ̤ Engenharia;
 ̤ Crédito e Garantia.

Também oferecemos aos nossos  
clientes soluções de gerenciamento de 
capital permitindo benefícios como: 

 ̤ Proteção do Balanço Patrimonial;
 ̤ Flexibilização no crescimento da 

cedente através da diminuição da  
necessidade de liquidez e capital;

 ̤ Otimização do ROE;
 ̤ Flexibilização no pagamento de  

dividendos.
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Nós, da Swiss Re Brasil Resseguros  
traduzimos expertise global e 
conhecimento local em soluções sob 
medida para nossos clientes. Nosso 
portfólio está bem posicionado para o 
crescimento futuro, apoiado por  
uma equipe altamente experiente, com 
sólida experiência em subscrição,  
nos tornando um parceiro poderoso  
no fornecimento das soluções mais 
adequadas aos nossos clientes.

Entre em contato com a nossa equipe e 
conheça as soluções e diferenciais que 
oferecemos para tornar o mundo mais 
resiliente.

Tel.: 11 3073 8000

We’re smarter together

Nos últimos 
150 anos, 
uma coisa 
não mudou: 
nosso 
propósito 
de tornar o 
mundo mais 
resiliente.

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 
 
Produto(s) comercializado(s) por: Swiss Re Brasil Resseguros S.A. | CNPJ: 15.047.380/0001-97 
 
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. 
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