SCOR adquire participação majoritária na AgroBrasil,
empresa inovadora e líder do setor
de seguros agrícolas no Brasil
Paris, 7 de fevereiro de 2020 – A SCOR adquiriu o controle da AgroBrasil Administração e
Participações Ltda (“AgroBrasil”), empresa familiar do segmento de seguros agrícolas que
atua como MGA (gerenciadora de riscos agrícolas). Posicionada como líder em seu
segmento, a AgroBrasil oferece aos agricultores brasileiros soluções de seguro contra riscos
de perda de produção ou de qualidade da safra para culturas de frutas e grãos.
A operação representa um marco importante para a estratégia de Seguros Especializados da
SCOR:
•

Como parte de seu Plano Estratégico Quantum Leap, a SCOR comprometeu-se a
desenvolver, no âmbito da divisão P&C, uma plataforma de gestão de riscos 360°,
proporcionando acesso a oportunidades de crescimento rentável e reforçando sua
expertise técnica em matéria de riscos, mediante um conhecimento mais profundo
tanto dos clientes como dos riscos.

•

A aquisição da AgroBrasil é a porta de acesso a um mercado rentável em plena
expansão para as operações de resseguro e seguros especiais da divisão P&C. Além
disso, a operação consolida a expertise da SCOR no segmento agrícola, abrindo
caminho para um maior compartilhamento de conhecimentos, melhores serviços aos
clientes e novas oportunidades de negócios, fruto da plataforma global da divisão P&C
da SCOR.

A SCOR é um protagonista de longa data no setor de seguros e resseguros para o mercado
do agronegócio no Brasil, um dos mais avançados e sofisticados do mundo. Reconhecida
como especialista em seu setor de atuação, a AgroBrasil teceu relações privilegiadas com os
produtores rurais, respaldando-se em uma rede especializada de engenheiros agrônomos e
em uma plataforma digital exclusiva.
A SCOR vem trabalhando com a AgroBrasil há 15 anos, atuando inicialmente como
resseguradora e, desde 2013, como seguradora, por meio da ESSOR Seguros, empresa
brasileira que em 2018 se tornou subsidiária integral da SCOR.
A AgroBrasil manterá suas operações e continuará trabalhando com os mesmos profissionais
competentes que formam atualmente suas equipes. Mas, a partir de agora, passará a contar
também com o suporte do Grupo SCOR, promovendo planos de desenvolvimento de seus
negócios e reforçando os investimentos nas tecnologias necessárias às atividades comerciais
da empresa, em seu crescimento rentável e no desenvolvimento de novos produtos. Laura
Neves permanecerá na direção executiva da AgroBrasil e deverá integrar o Conselho de
Administração da ESSOR (nomeação condicionada à autorização das entidades
reguladoras).
Laurent Rousseau, diretor-geral adjunto da SCOR Global P&C e diretor-geral da divisão
de Seguros Especiais, declarou: “Graças à aquisição da AgroBrasil, a SCOR está
consolidando sua atuação no ramo de Seguros Especiais e sua plataforma para MGA. A
operação permitirá também que a SCOR reforce sua expertise em seguros agrícolas, um
segmento extremamente complexo e um desafio à altura de seu protagonismo em matéria de
conhecimento técnico de riscos, evidenciando a capacidade da empresa de promover a
inovação de produtos, a fim de levar satisfação a seus clientes em todas as regiões do
planeta”.
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Laura Neves, diretora executiva da AgroBrasil, completou: “Com o apoio de uma
resseguradora global de primeira linha, a AgroBrasil poderá consolidar seu posicionamento
como protagonista do mercado brasileiro, ampliar sua oferta de produtos e reforçar sua
infraestrutura. Nossas equipes vêm trabalhando juntas há vários anos e estou muito feliz com
a perspectiva de integrar o Grupo SCOR”.
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