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SCOR inicia operações como Resseguradora Local 

no Brasil por meio de sua nova entidade local 
SCOR Brasil Re 

 
 
A SCOR anuncia a criação de uma entidade local no Brasil, SCOR Brasil Resseguros SA (SCOR 
Brasil Re), após ter obtido a licença para atuar como Resseguradora Local, concedida pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) em 26 de agosto de 2014.    
 
Em seguida a tal importante passo, a SCOR Brasil Re está iniciando operações de Vida e Ramos 
Elementares no Brasil, com capital de 100 milhões de reais. A nova entidade está sediada no Rio de 
Janeiro e possui uma filial em São Paulo.   
 
Os regulamentos brasileiros atuais de resseguros favorecem pesadamente os Resseguradores 
Locais, dando-lhes acesso privilegiado a negócios cedidos. Portanto, a nova entidade brasileira da 
SCOR desempenhará um papel chave em termos de oferecer as melhores oportunidades de 
negócios a nossos clientes brasileiros tanto nos Ramos Elementares como nos de Vida.      
 
Para os Ramos Elementares, a estratégia é continuar o desenvolvimento de especialidades, 
aplicando o conhecimento específico global do Grupo por meio da licença de Ressegurador Local 
para tornar-se uma das três maiores resseguradoras de especialidades no Brasil. No ramo de Vida, a 
SCOR tenciona tornar-se uma das maiores resseguradoras e provedoras de soluções de valor 
agregado para seus clientes.          

 
 
Denis Kessler, Presidente e Diretor Executivo da SCOR, comentou: “Estou muito satisfeito com 
nosso novo status de Ressegurador Local no Brasil, pois ele nos permitirá participar de modo 
completo neste dinâmico mercado, atender a uma maior variedade de clientes e cobrir maior número 
de riscos. A SCOR está comprometida com a região no longo prazo, dando apoio às necessidades 
atuais dos seguradores e provendo nosso conhecimento especializado de subscrição para novas 
oportunidades.  Conforme o plano estratégico denominado “Dinâmica Ótima”, estabelecer-se como 
Ressegurador Local no Brasil permitirá à SCOR uma maior expansão de sua franquia nos mercados 
emergentes.” 
 

 
 

* 

*           * 

 
 
 
 
 
 
Declarações prospectivas 
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A SCOR não emite "previsões de lucro" no sentido estabelecido pelo artigo 2 do Regulamento (CE) N.° 809/2004 
da Comissão Europeia. Portanto, quaisquer declarações prospectivas contidas nesta comunicação não devem ser 
consideradas correspondentes a tais previsões de lucro. As informações contidas nesta comunicação podem 
conter "declarações prospectivas", incluindo, sem limitação, declarações que prevejam ou indiquem eventos, 
tendências, planos ou objetivos futuros, com base em certas premissas, e incluindo quaisquer declarações não 
diretamente relacionadas a um fato histórico ou atual. As declarações prospectivas 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 tempo futuro ou no modo condicional, como, entre outros, "será", "deverá", "iria" e "poderia". Não é 
recomendável basear-se excessivamente nessas declarações já que, pela sua própria natureza, elas 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 (agência reguladora do mercado 

financeiro da França) no dia 5 de março de 2014 sob o número D.14-0117 (o “Documento de Referência”) para 

uma descrição de certos fatores, riscos e incertezas importantes que podem afetar os negócios do Grupo 

SCOR.   Como resultado da volatilidade extrema e sem precedentes e da descontinuidade causada pela atual 

crise financeira global, a SCOR está exposta a significativos riscos financeiros, riscos do mercado de capitais e 

outros riscos, incluindo mudanças em taxas de juros, spreads de crédito, preços de ações, e alterações cambiais, 

mudanças em políticas e práticas de agências de classificação e o rebaixamento ou perda da potência financeira 

ou outras classificações. As informações financeiras do Grupo são preparadas com base no IFRS e interpretações 

emitidas e aprovadas pela União Europeia. Estas informações financeiras não constituem um conjunto de 

demonstrações contábeis para um período intermediário conforme definido pela norma IAS 34 “Apresentação de 

Demonstrações Contábeis Intermediárias”.   


