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Depois que a AIG, a maior seguradora do mundo, foi à lona com um prejuízo de US$ 61,7 
bilhões, cada um de nós que tem alguma coisa segurada (inclusive a própria vida) fica se 
perguntando se a sua seguradora está bem das pernas... E, se nós, como clientes, não 
estamos arriscados de um momento para outro a levar um calote justamente daquela 
empresa que contratamos para nos proteger daquilo que elas chamam de “sinistros”. 
 
Afinal, nunca nos passou pela cabeça termos que contratar um seguro para a eventualidade 
da seguradora nos dar o cano... E mesmo se isso tivesse sido possível, quem garante que a 
resseguradora também não quebraria e nos deixaria a ver navios? 
 
E as seguradoras brasileiras, em que situação estão? Bom, a do Unibanco era (ou é...) 
associada ao AIG e fazia disso bastante alarde, pois, sem dúvida, a união com a maior do 
mundo passava mais segurança aos clientes brasileiros. Porém, quando o AIG quebrou, 
tiraram correndo os logos do AIG e apressaram-se a dizer que a operação brasileira é 
totalmente independente, que não sofreu nada etc...  Todos queremos (e precisamos) 
acreditar que isto seja verdade. E a SulAmérica então? Pois é... O grupo financeiro holandês 
ING, sócio da SulAmérica no Brasil, anunciou em fins de janeiro último um prejuízo de € 3,3 
bilhões nos últimos três meses do ano passado e a demissão de 7 mil funcionários. 
 
Na ocasião, a seguradora brasileira emitiu nota procurando se desvincular das medidas do 
parceiro internacional: “A SulAmérica informa que não mantém vínculos operacionais ou 
financeiros de seguros ou resseguros com o Grupo ING, com o qual mantém sociedade desde 
2002. A companhia esclarece ainda que as recentes notícias sobre o ING não trazem qualquer 
relação com a operação da seguradora no Brasil”. 
 
Para qualquer comum mortal é difícil de entender como podem ter quebrado empresas 
multinacionais gigantescas como estas de que todos nós dependemos e que, além disso, 
sabem cobrar muito bem e são mestras na arte de não gastar. Pelo que pude deduzir o 
problema delas foi o mau uso da montanha de dinheiro que arrecadaram... Em vez de 
simplesmente deixar este dinheiro guardado ou aplicado em investimentos totalmente 
seguros para garantir o pagamento das indenizações a seus clientes, em sua sede de ganhar 
mais dinheiro a qualquer custo, andaram fazendo investimentos arriscadíssimos e quando 
estes foram para o buraco elas foram junto. 
 
Bom... e as seguradoras brasileiras, principalmente as associadas a estas grandonas que 
quebraram lá fora? Será que também não andaram fazendo investimentos de risco? O que 
nos garante que elas não tem nada a ver com o peixe americano ou holandês? Pois é, em 
fevereiro último, logo após a quarta-feira de cinzas, a SulAmérica publicou um anúncio de 
página inteira nos cadernos de economia e finanças dos nossos principais jornais, com este 
título: “Recorde de resultados em 2008: é a SulAmérica superando ela mesma”. E o texto 
dizia: “A SulAmérica encerrou o ano de 2008 com lucro recorde de R$ 416 milhões. Um 
resultado que não veio por acaso, fruto de muito trabalho e do respeito que ela sempre 
cultivou pelos funcionários, clientes, corretores de seguros, parceiros e acionistas. Investir na 
SulAmérica é muito mais do que investir em números. É investir numa capacidade construída 
em 113 anos de história e na confiança de milhões de pessoas que, para nós, são muito mais 
que números”. Assinado: “SulAmérica, associada ao ING”... 
  
Gente, ela ainda continua a dizer que é associada ao ING, mas faz questão de dizer que está 
ótima, que dá lucro etc... Principalmente quem (como eu e muitos amigos) é cliente dela, 
quer acreditar que isso seja verdade cristalina. Porém uma pulga atrás da nossa orelha fica 
nos perguntando... Como é que esta companhia, que em 2005 tinha apresentado um balanço 
com prejuízo de R$ 109 milhões, praticamente igual ao prejuízo de 2004 (R$ 111 milhões) 
conseguiu dar este lucro em 2008, justo neste ano em que o último trimestre já foi marcado 
pela crise e em especial pelo quase naufrágio da sua sócia holandesa? 
 



Vamos fazer o jogo do contente e apostar que este lucro veio de operações comerciais 
corretas e bem-sucedidas no Brasil, que ele não seja jogo contábil e que a SulAmérica tenha 
tido uma gestão bastante conservadora do seu patrimônio, para garantir aquele dos seus 
clientes... E vamos torcer para que esta recuperação financeira da SulAmérica depois do 
resultado negativo de 2005 não tenha vindo exatamente do calote que ela começou a dar em 
2006 em toda sua carteira de seguros de vida, tentando simplesmente cancelar os seguros 
de 60 mil clientes, que pagavam pontualmente os seus prêmios desde a década de 70 mas 
que estavam ficando velhos e portanto mais perto de suas famílias receberem as 
indenizações por morte natural... 
 
Sim, porque se todos os clientes desejam que a sua seguradora esteja em boas condições 
financeiras para cumprir com seus compromissos, nenhum deles deseja que a saúde 
financeira da seguradora seja conseguida à custa de um calote no seu seguro, seja ele de 
saúde, de vida ou outro qualquer.  
 
Lanço um desafio à SulAmérica: para provar que ela está realmente bem das pernas e 
conseguir que investidores botem o seu dinheiro nela ou pelo menos que não tirem (pois este 
parece ser o objetivo do seu anúncio recente), que prove que sua saúde se deve a boas 
práticas comerciais e não ao calote dos clientes e que pare imediatamente de recorrer nas 
ações movidas contra ela pelos Ministérios Públicos de vários estados e por milhares de 
segurados idosos, ameaçados de perder os seguros de vida que pagaram por décadas. E que 
no seu próximo anúncio bote os clientes antes dos funcionários, na sua hierarquia de 
“respeito”. Com essas atitudes poderá provar que não mente quando diz que seus clientes 
“são mais do que números”. 
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