
AGRONEGÓCIO

SOLUÇÕES... DEFINIR, DESENHAR E ENTREGAR.

RISCOS E QUESTÕES 
EMERGENTES
A indústria do agronegócio é única na variedade 
e complexidade dos riscos que enfrenta e a tarefa de 
gerenciá-los está se tornando cada vez mais complexa. 
Da variação do clima até a flutuação de preços, o maior 
desafio da indústria é a incerteza. 

Para continuar prosperando em um ambiente volátil como 
o do agronegócio, é preciso ter ao seu lado um consultor 
de riscos que conheça profundamente o seu negócio.

A Marsh possui uma prática dedicada para atender 
as empresas do agronegócio e conta com uma carteira  
de clientes diversificada, incluindo todos os setores 
da indústria.

www.marsh.com.br

Mudanças climáticas, volatilidade das commodities, dependência 
internacional, escassez no fornecimento de água, pragas, doenças, 
contaminação, logística e distribuição são alguns dos fatores que estão 
afetando a indústria do agronegócio.

NOSSO VALOR

Nosso time é composto por especialistas, altamente 
qualificados e experientes, que oferecem soluções 
específicas para todas as partes envolvidas na cadeia 
de fornecimento agrícola.

Além da colocação de seguros, a Marsh é capaz de fornecer 
serviços de consultoria que incluem a identificação, avaliação 
e tratamento de um conjunto abrangente de riscos, como, 
por exemplo, propriedade, produtos e ambiental. 

Nossa missão é ajudar nossos clientes prosperarem. 
Fazemos isso porque acompanhamos as tendências 
e questões emergentes que estão afetando a indústria 
do agronegócio e propomos soluções em gerenciamento 
de risco de acordo com as melhores práticas.

50% dos 20 maiores grupos do agronegócio são clientes da Marsh no Brasil

Colocação de mais de 95 programas de Seguro de Crédito nos últimos 12 meses

Mais de 150 inspeções de risco feitas nos últimos 4 anos para clientes do Agronegócio



A informação contida nesta publicação baseia-se em fontes que consideramos como confiáveis, mas não representamos nem garantimos a sua precisão. A Marsh não faz 
representações ou garantias, explícitas ou implícitas, com relação à aplicação dos termos de apólice ou condição financeira ou de solvência de seguradoras ou resseguradores. 
Declarações relativas a assun tos fiscais, contábeis e legais são observações gerais baseadas unicamente em nossa experiência como corretora de seguro e consultora de risco e não 
devem ser tomadas como parecer le gal, fiscal ou contábil, que não temos autorização para fornecer. Quaisquer assuntos relativos a essas questões deverão ser objeto de consulta 
junto a seus advogados ou contadores. A Marsh faz parte do grupo das empresas Marsh & McLennan Companies , in cluindo Guy Carpenter, Mercer, e Oliver Wyman Group 
(incluindo Lippincott e NERA Economic Consulting). Esse documento ou qualquer parte de informação nele contida não poderá ser copia do ou reproduzido sob nenhuma forma 
sem a permissão da Marsh Inc., salvo no caso de clientes de qualquer uma das empresas da Marsh & McLennan Companies que usarem este relatório para fins internos, contanto 
que esta página seja incluída em todas as cópias ou reproduções. Copyright Marsh LLC 2016. Todos os direitos reservados. Nº de Compliance 005/2016.

Para saber mais sobre como a Marsh pode ajudá-lo, entre em contato pelo telefone (11) 3741-1899 ou visite nosso site: www.marsh.com.br

AgroGAP

Além dos serviços de transferência e colocação de riscos, a Marsh oferece às empresas, clientes da Prática de  Agronegócio, 
uma revisão do seu programa de seguros com base em benchmarks da indústria. Este trabalho visa identificar oportunidades 
de melhoria em relação a custos e condições para propor soluções pautadas nas melhores práticas de mercado.

RISCOS NO AGRONEGÓCIO

A Prática de Agronegócio da Marsh oferece soluções  
de gestão de risco personalizadas para todos os setores  
da indústria, desde o plantio até a comercialização.
Temos uma ampla compreensão dos riscos aos quais  
as companhias estão expostas, os principais são:

 Variação Climática

 Quebra de Safra

 Risco Florestal

 Riscos Ambientais

 Doenças e Pragas

 Responsabilidade Civil / Produtos

 Riscos Operacionais

 Lucros Cessantes / Continuidade de Negócios

 Produção Animal

 Equipamentos Agrícolas

 Cadeia de Suprimentos

 Recebíveis

Além destes, há uma série de outros riscos emergentes 
devido a constante transformação global do Agronegócio. 

SOLUÇÕES DE RISCO 
PARA O AGRONEGÓCIO

Variação Climática: Excesso e falta de chuva, calor 
excessivo e temperaturas baixas e a falta de sua variação 
são intempéries climáticas que podem afetar toda a 
cadeia de valor do agronegócio. A Marsh oferece soluções 
sob medida para reduzir as exposições das empresas 
às condições climáticas que possam impactar o seu 
rendimento financeiro, proporcionando vantagens como, 
por exemplo, a mitigação do risco de crédito e exposição a 
preços mais altos de commodities, caso haja a necessidade 
de compra adicional.

Soluções Ambientais: Atualmente as empresas 
do agronegócio enfrentam uma série de controles 
ambientais e uma ampla gama de riscos, como o manejo 
de substâncias químicas, resíduos ou armazenamento 
de cargas perigosas. Isto faz com que estejam expostas a 
grandes perdas ambientais. Através de uma abordagem 
consultiva, a Marsh pode assessorar sua empresa na 
identificação e quantificação dos riscos ambientais-chave  
e propor opções para transferi-los, aprimorando sua gestão 
de riscos atual e programas existentes.

Cobertura Integralizada da Cadeia de Suprimentos: 
A cobertura integralizada foi criada para proporcionar 
maior competitividade ao custo total do risco (Total Cost 
of Risk – TCOR) uma vez que libera capacidade na apólice 
patrimonial e adiciona mais capacidade ao mercado de 
seguros de transportes. Neste caso, a apólice de transportes 
pode ser estendida para cobrir os estoques em diversas 
fases do processo logístico e existe também a possibilidade 
de englobar inclusive locais de terceiros, quando aplicável.


