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MUDANÇA NA FORMA DE

regulamentação do setor
de seguros, que ocorre
.mundialmente, passando

de reativa para preventiva, veio a rebo-
que de crises financeiras que afetaram

praticamente todos os setores da eco-
nomia. "O mundo mudou cm gestão

de riscos desde a quebra de empresas
como Enron, Parmalat e Worldcom.

Em seguros, o processo foi intensifica-
do a partir de 2001. Quem iria imagi-
nar que dois aviões iriam colidir com

as torres gêmeas nos Estados Unidos
em setembro de 2001 ? Cerca de 600

seguradoras nos Estados Unidos fali-
ram naquela época", comenta Samuel

Monteiro, vice-presidente administra-
tivo e financeiro da Bradesco Seguros

e Previdência, a maior seguradora da
América Latina.

O objetivo dos órgãos regulado-
res é minimizar a probabilidade de
insolvência de uma seguradora, tra-

zendo maior proteção aos consumi-

dores. Entre as principais causas de
insolvência em seguros estão riscos
como deficiência de provisão, cres-

cimento acelerado, fraudes, ativos

superestimados e catástrofes natu-
rais. A preocupação com perdas fi-

nanceiras também é grande, princi-

palmente por que as seguradoras de
previdência já precisam administrar
o risco da longevidade. "As pessoas

morriam aos 55 anos. Hoje, a mé-
dia é de 76 anos. Ainda bem que o
subprime não chegou ao Brasil", diz

Monteiro, da Bradesco.
Alexandre Penner, diretor da Su-

perintendência de Seguros Privados

p (Susep), órgão que fiscaliza e regula-
| menta o setor de seguros, previdên-

| cia aberta e capitalização, informa
l que desde 2003 a autarquia vem
í publicando regulamentações, que

vão desde a criação de comitês de

auditoria interna até o primeiro pilar
do Solvência II - equivalente ao Ba-
siléia II dos bancos, porém voltado

para o setor de seguros. Desde então,

apenas 18 empresas entraram em
regime especial de direção fiscal por
apresentarem sinais de má gestão.

"A Susep avançou muito no ar-

cabouço regulatório do setor. Hoje,
a estrutura das exigências é boa no
que díz respeito a governança, com-

plíance, auditoria interna e externa,

São até mesmo melhores do que as
regras de bancos porque a Susep
avançou ao prever um comitê de au-

ditoria independente", diz José Ru-
bens Alonso, consultor da KPMG.

Lacunas
Segundo Alonso, as segurado-

ras vêm implementando as normas
de forma gradual, por isso o nível
de adequação ainda não é 100%.
As grandes companhias estão mais
avançadas, embora muitas vezes o
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desenho do organograma não cor-
responda à realidade. "Uma coisa
é criar e outra é fazer funcionar.
Até os maiores grupos se sujeitam
a formas banais de controle inter-
no quando a cultura da organi-
zação não leva com seriedade as
funções dos diversos componentes
do sistema."

Mas ainda falta muita coisa a
fazer neste setor que faturou RS
83 bilhões em 2007 e tem cerca de
cem empresas. "Atuar no segmento
de seguros ajuda muito, pois prever
e mitigar risco é um processo ine-
rente a nossa atividade. Mas é pre-
ciso fazer um grande trabalho para
implementar tudo o que foi criado",
diz Simone Morelato, gerente da au-
ditoria e controles internos da Porto
Seguro, única seguradora listada no
Novo Mercado da Bovespa.

Segundo ela, a Porto criou vá-
rios mecanismos para se adequar
aos níveis de governança exigidos
pelo Novo Mercado. "No ano pas-
sado levamos quatro meses para
atualizar a matriz de controle inter-
no abrangendo toda a corporação."
Simone explica que os controles
de riscos já estão implementados
e fazem parte do día-a-dia - mas
quando se cria um novo produto, é
preciso avaliar todos os riscos evo-
luídos, o que leva tempo. "Os riscos
mais difíceis de monitorar são os
operacionais: pelo seu alto grau de
subjetividade, exigem não apenas
modelos matemáticos mas talento
administrativo", acrescenta.

Uma área em que as seguradoras
não avançaram é a formação de co-
mitês para determinados aspectos,
como o de investimento. "Os comi-
tês deveriam incluir pessoas das áreas
interna e externa para enriquecer e

arejar as discussões sobre temas es-
tratégicos da companhia. Os profis-
sionais externos podem trazer uma
visão independente", diz Alonso.
O especialista também aponta o
atraso em relação ao acordo Sol-
vência II: segundo ele, no Brasil,
apenas o primeiro dos cinco riscos
previstos pelo modelo (subscrição,
mercados, legal, crédito e operacio-
nal) está normarizado. E mesmo as-
sim, restrito ao segmento de ramos
elementares (seguros de bens e de
responsabilidade civil, além de vida
em grupo).

Monteiro, da Bradesco, acredita
que o grupo estará pronto para o
risco de crédito no início do segun-
do semestre. "Estamos prontos para
o risco de subscrição de ramos ele-
mentares e de previdência. O risco
legal está bem adiantado, deve ter-
minar até maio, bem como o risco
de mercado", cita. A Bradesco tem
uma área de gestão de risco integra-
da com o banco. "Por pertencermos
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ao banco, muitos procedimentos
já foram tornados para cumprir o
prazo de adaptação ao Basiléia II",
informa Monteiro.

Mas o exemplo da Bradesco é
um dos poucos que pode ser citado.
"As empresas deveriam ter aloca-
ção de capital para esses riscos,
que é parte integrante do processo
de administração da organização.
Deveriam, até mesmo, antecipar-se

aos outros riscos que ainda faltam
ser regulamentados", opina^Hqnso.
Os ramos de previdência e seguro1

de vida individual, que represen-
tam quase a metade das vendas do
setor, foram atropelados pela aber-
tura do resseguro, que se tornou o
centro das atenções da Susep no ano
passado. "Mas acredito que estudos
preliminares para discussão com o
setor deverão estar prontos ainda nes-

te ano ,
prevê Pen-
ner. "Também já
estamos discutíndo
dois outros ríscos
previstos no Solvem
cía II: operacional e
crédito," acrescenta.
O risco legal, último da
lista e que inclui danos à imagem,
ainda não está previsto.
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