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SCOR é aceita no mercado brasileiro de 

resseguros  
 
 

O grupo SCOR foi aceito como “Resseguradora Admitida” para atuar no resseguro de 
Ramos Elementares e  Responsabilidade Civil Geral no Brasil. Além disso, o grupo está 
neste momento concluindo as formalidades para que a empresa de resseguros SCOR 
Global Life US receba também o registro de “Resseguradora Admitida” , para operar no 
ramo de Vida no país. O licenciamento no Brasil faz parte dos planos estratégicos da 
SCOR para a expansão das suas atividades na América Latina.     
 
A aprovação da autoridade brasileira de resseguro, SUSEP (Superintendência de 
Seguros Privados do Ministério da Fazenda), permitirá que a SCOR fortaleça ainda mais 
a sua forte posição de mercado no Brasil, o maior mercado de seguros da América Latina. 
A SCOR opera no Brasil há muitos anos e possui dois escritórios no país, um no Rio de 
Janeiro e outro em São Paulo. José Carlos Cardoso será o responsável pelo escritório de 
representação no Brasil. Blenio Rodrigues e Ronaldo Novis juntam-se agora à nossa 
equipe no Rio de Janeiro, assumindo  a Gerencia de Contratos de Resseguros.  
 
Denis Kessler, Presidente e Diretor Executivo da SCOR, comentou: "Estamos muito 
satisfeitos com a nossa aceitação no mercado brasileiro de resseguros. Dado o nosso 
vasto conhecimento do mercado local e o nosso forte relacionamento com seguradoras e 
corporações locais, estamos confiantes de que agora seremos capazes de fornecer à 
economia brasileira serviços de gestão de risco ainda mais abrangentes. Juntamente 
com o licenciamento do Grupo no mercado de resseguros na China em fevereiro, a nossa 
aprovação no mercado brasileiro constitui a segunda maior oportunidade do ano para que 
a SCOR possa fortalecer e desenvolver os seus compromissos e relações de negócio 
num mercado de seguros em rápido crescimento”.  
 
Até agora, a SCOR disponibilizava a sua capacidade de resseguradora para o mercado 
brasileiro atuando como retrocessionária do IRB Brasil Re para os riscos de incêndio, 
lucros cessantes, engenharia, e com destacada atuação no resseguro agrícola. No futuro 
próximo,  a SCOR oferecerá também resseguro para os ramos de responsabilidade civil 
geral , aeronáutico, garantia de obrigações contratuais , transporte terrestre e marítimo, 
além de oferecer sua capacidade técnica no resseguro de plataformas de petróleo e 
construção naval. 
 
Na área de Vida, a SCOR sendo a quinta maior resseguradora do mundo, utilizará toda a 
sua gama de produtos e os seus próprios e altamente avançados centros de pesquisa em 
mortalidade, longevidade, doenças / enfermidades , invalidez para oferecer ao mercado 
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novos produtos, além de soluções e serviços de resseguro incluindo a subscrição e 
análise médica e financeira, e respectiva tarificação. Através da sua competência e 
experiência em áreas como Bancassurance e doenças críticas e da sua inovação em 
termos de produtos e serviços, o objetivo da SCOR é participar da firme expansão do 
mercado de resseguros também no ramo Vida no Brasil.  

 
 
* 

*    * 
 
 
 
 

 
Demonstrações futuras  
A SCOR não comunica "previsões de lucro" no sentido estabelecido pelo Artigo 2 do Regulamento 
(CE) n°809/2004 da Comissão Européia, portanto, as demonstrações futuras contidas neste 
documento podem incluir "demonstrações futuras", incluindo mas não se limitando a 
demonstrações que prevêem ou indicam futuros eventos, tendências, planos ou objetivos, com 
base em certas hipóteses, e incluem demonstrações que não estão diretamente relacionadas a um 
fato histórico ou atual. As demonstrações futuras são tipicamente identificáveis por palavras ou 
frases como, entre outras, "antecipar", "presumir", "acreditar", "continuar", "estimar", "esperar", 
"prever", "pretender", "poderá aumentar" e "poderá flutuar" e expressões similares, além de por 
verbos conjugados no futuro ou no tempo condicional, como, entre outros, "será", "deverá", 
"poderá" e "poderia". Não é recomendável confiar excessivamente nessas declarações já que, 
pela sua própria natureza, estas estão sujeitas a riscos conhecidos e não conhecidos, incertezas e 
outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes dos resultados 
expressados ou implícitos nesta comunicação.    
 
Consulte o documento de referência da SCOR registrado na AMF (Autoridade Financeira na 
França) no dia 10 de abril de 2007 sob on número D.07-0294 (e atualizado através da segunda 
nota complementar registrada na AMF no dia 12 de junho de 2007 sob o número 07-183, o 
“Documento de Referência") para uma descrição de certos fatores, riscos e incertezas importantes 
que podem afetar os negócios do Grupo SCOR. Consulte também o prospecto de admissão da 
SCOR registrado na AMF no dia 10 de abril de 2007 sob o número 07-0115, atualizado através da 
primeira nota complementar registrada na AMF no dia 23 de abril de 2007 sob o número 07-0131 e 
da segunda nota complementar registrada na AMF no dia 12 de junho de 2007 sob o número 07-
183 para uma descrição de certos riscos e incertezas relacionados à Oferta e à colaboração com a 
Converium.  


