
 

 

 

Lucro da Zurich Santander cresce 32% em 2014, para R$ 631 
milhões 

 
 Resultado operacional atinge R$ 742 milhões, alta de 25% em 12 meses 
 

 Provisões técnicas sobem 14,3% e somam R$ 28,66 bilhões no fim do ano 
 
 
 
São Paulo, 27 de fevereiro de 2015 – A Zurich Santander Brasil registrou lucro 
líquido de R$ 631 milhões em 2014, crescimento de 32,2% na comparação com os R$ 
477 milhões de igual período do ano anterior. O lucro operacional somou R$ 742 
milhões em dezembro, uma alta de 25% sobre o resultado de 2013. 
 
O patrimônio líquido no fim do ano passado somou R$ 2,36 bilhões, ante R$ 2,07 
bilhões em 2013. Já as provisões técnicas de seguros e previdência atingiram R$ 
28,66 bilhões, aumento de 14,3% sobre os R$ 25,07 bilhões apresentados em 
dezembro de 2013. 
 
“Para este ano queremos sustentar o ritmo de expansão dos negócios, aumentar o 
volume de prêmios e manter a forte atuação comercial, sempre com o contínuo foco 
na qualidade de atendimento aos clientes, na gestão de custos operacionais e na 
qualidade e solidez do balanço”, destaca José Garcia Naveros, diretor financeiro da 
Zurich Santander.   
 
Ainda segundo o executivo, a estratégia de crescimento dos negócios está baseada 
no lançamento de produtos inovadores, que gerem benefícios para os clientes, 
acionistas e contribuam para o desenvolvimento do mercado brasileiro de seguros. 
 
 
Sobre a Zurich Santander  
A Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência é uma joint venture dos grupos 
Zurich e Santander, dois dos maiores conglomerados do mundo nos setores 
segurador e financeiro. A empresa foi criada em outubro de 2011, a partir de um 
acordo global em que a Zurich adquiriu 51% das operações de seguros do Santander 
no Brasil, México, Chile, Argentina e Uruguai e o Santander manteve 49% do capital 
da holding.  
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