
 

   

   

Zurich adquire operações da QBE para se tornar a seguradora líder 
na Argentina 
 

Comunicado à 
Imprensa 
 

• A Zurich se tornará uma das três maiores seguradoras do Equador, e crescerá 
ainda mais no Brasil, na Colômbia e no México  

• Espera-se que a operação exceda sem problemas a taxa mínima de 10% do retorno 
sobre investimento ainda no primeiro exercício após a conclusão da operação 

 

Zurique, 25 de fevereiro de 2018 – A Zurich Insurance Group (Zurich) celebrou um 

contrato de aquisição das operações na América Latina da seguradora australiana QBE 

Insurance Group Limited (QBE) pelo valor total de US$ 409 milhões, sujeito a ajustes 

no fechamento. A operação, sujeita a aprovações regulatórias, posicionará a Zurich 

como a seguradora líder na Argentina enquanto amplia o escopo e as capacidades do 

grupo no Brasil, na Colômbia e no México e se torna a terceira maior seguradora do 

Equador. 

“Essa operação nos posicionará como a seguradora líder na Argentina, um mercado que 

demonstra crescimento robusto, uma economia estável e um ambiente positivo para o 

setor de seguros. Com isso aprofundaremos nossas capacidades nos negócios de varejo e 

corporativos, gerando apoio à nossa estratégia de nos tornarmos a seguradora 

preferencial de negócios de varejo e corporativos na região, protegendo nossos clientes e 

ajudando-os a atingir seu potencial máximo”, afirma Claudia Dill, Chief Executive 

Officer da Zurich para a América Latina. “Damos as boas-vindas aos nossos novos 

clientes, distribuidores e colegas na Zurich”. 

As operações adquiridas totalizam prêmios brutos emitidos (GWP) de 

aproximadamente US$ 790 milhões em 2017, com uma oferta de produtos altamente 

diversificada, além de forte distribuição. 

A Argentina representa cerca de 50% das operações adquiridas. A operação quase 

dobrará os negócios de Ramos Elementares (P&C – Property & Casualty) da Zurich na 
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Argentina, que se tornará a seguradora líder do país nos negócios de P&C e de Vida, 

com 8,4% de participação de mercado e o terceiro maior negócio individual de P&C 

com uma participação de mercado semelhante. As operações adquiridas complementam 

os negócios já existentes da Zurich na Argentina e aumentam suas capacidades de 

distribuição e produtos principalmente para clientes corporativos de pequeno e médio 

porte.  

No Brasil, na Colômbia e no México, o Grupo obterá uma gama de capacidades 

adicionais e acesso a novos canais de distribuição. No Equador, o negócio adquirido está 

classificado em terceiro no país. 

A Zurich espera atingir um retorno sobre investimento total que exceda tranquilamente 

a taxa mínima de retorno do Grupo, 10%, ainda no primeiro exercício completo após a 

conclusão da operação. Espera-se que a aquisição seja concluída até o fim de 2018, 

sendo financiada com recursos internos. 

 

 

A Zurich Insurance Group (Zurich) é uma seguradora multilinha líder que atende clientes em 

mercados globais e locais. Com cerca de 53 mil funcionários, ela oferece uma vasta gama de 

produtos e serviços de seguros de ramos elementares e de vida em mais de 210 países e 

territórios. Sua carteira de clientes inclui pessoas físicas, empresas de pequeno e médio porte e 

grandes empresas, bem como multinacionais. A sede do Grupo está localizada em Zurique, 

Suíça, onde foi fundada em 1872. Sua holding, a Zurich Insurance Group Ltd (ZURN), está 

listada na Bolsa de Valores Suíça SIX e tem nível I no programa de American Depositary 

Receipt (ZURVY), negociado no mercado de balcão OTCQX. Para mais informações sobre a 

Zurich, acesse www.zurich.com. 

 

  

http://www.zurich.com/
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Contato 

Zurich Insurance Group Ltd 

Austrasse 46, 8045 Zurique, Suíça 

www.zurich.com  

Bolsa de Valores Suíça SIX/SMI: ZURN, Valor: 001107539 

 

Relações Públicas 

Neil Gordon-Henderson, Riccardo Moretto 

telefone +41 (0)44 625 21 00  

twitter @Zurich 

media@zurich.com 

 

Relações com Investidores 

Richard Burden, Francesco Bonsante, Gianni Vitale 

Telefone +41 (0)44 625 22 99, fax +41 (0)44 625 36 18 

investor.relations@zurich.com 
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