
ras do Brasil, líder nos segmentos de
veículos e residencial. Até a sexta-feira
anterior à divulgação do acordo, o mer-
cado esperava que algo resultasse das
conversas mantidas, publicamente, com
o Bradesco. Mas a possibilidade de man-
ter o controle do negócio teria seduzido
os controladores da Porto Seguro.

Tão surpreendente quanto o desfe-
cho das negociações com a Porto Segu-
ro é o apetite dos bancos brasileiros pe-
la venda de apólices. A atividade é con-
siderada a bola da vez em uma corrida
pelo primeiro lugar não só em ativos,
mas em rentabilidade, em um setor que
atravessa um momento de mudanças.
Um novo cenário para a atividade ban-
cária no Brasil se desenha lentamente,
há ao menos uma década.

Com a inflação sob controle, o juro em
patamares mais próximos da média in-
ternacional e um ambiente institucio-
nal mais estável, fica cada vez mais di-
fícil sustentar os spreads (diferença en-
tre o custo do banco para captar dinhei-
ro e as taxas cobradas dos clientes) em
níveis elevados. Ampliar a oferta de cré-
dito e incrementar a carteira com pro-
dutos mais rentáveis - como a venda de

seguros - é fundamental para manter os
balanços saudáveis no futuro.

Após a parceria entre Itaú-Unibanco
e Porto Seguro - que, segundo o próprio
banco, deve ser ampliada para outros
segmentos -, o mercado ficou de sobre-
aviso quanto à possibilidade de negó-
cios semelhantes serem anunciados nas
próximas semanas. O Banco do Brasil
estuda ampliar as relações com a SulA-
mérica - segunda maior seguradora do
País, com a qual a instituição mantém
parceria desde a década de 90 nas áre-
as de veículos e saúde. Oficialmente, as
empresas não confirmam as conversas.

Segundo fontes do mercado, o banco
estatal estuda também a possibilidade de
aprofundar as participações nos negócios
com outras duas seguradoras: a espanho-
la Mapfre e a americana Principal. A pri-
meira assinou um contrato neste mês
de agosto com a Nossa Caixa, controla-
da pelo BB, e terá 51% das ações de uma
empresa de seguro de vida e previdência.
E a outra atua com o banco na área pre-
videnciária, em sociedade na BrasilPrev
(49,99% nas mãos do BB, 46,01% da Prin-
cipal e 4% com o Sebrae).

"Isso (o crescimento em seguros) é fun-
damental não só para o BB, mas para qual-
quer banco e para o sistema bancário. A
contribuição da seguridade na composi-
ção de resultado de um banco é extrema-
mente expressiva", afirmou recentemen-
te o presidente do BB, Aldemir Bendine. O
executivo assumiu o posto, em abril des-
te ano, com o compromisso declarado de

A queda do juro
aumentou a pressão
por cortes no spread.
Resta às instituições
buscar opções para
sustentar os lucros

tornar o banco mais agressivo na oferta de
crédito e estimular a competição no setor.
A retomada da dianteira no ranking das
instituições financeiras com maior volu-
me de ativos no Brasil é um sinal de que
Bendine tem seguido a orientação à risca.

O Bradesco, depois de perder a chan-
ce de se unir à Porto Seguro, passou a dis-
por de poucas opções de parceria. Uma de-
las seria associar-se à Allianz, oitava maior
seguradora no País, cuja matriz lidera o ra-
mo na Europa. A seguradora não confirma,
mas teria recebido propostas para se asso-
ciar a bancos brasileiros no nosso mercado.

UMA REVIRAVOLTA ines-
perada, a Porto Seguro
anunciou, na segunda-
feira 24, uma parceria
com o Itaú-Unibanco
com vistas a criar uma
das maiores segurado-



Oportunidades.
Setúbal, Moreira
Salles e Garfinkel
(em sentido horário)
selam acordo,
enquanto Trabuco
(dir), do Bradesco,
e Bendine, do BB,
procuram parcerias

A crise financeira internacional as-
sustou o setor, no fim de 2008: uma
das companhias sob os holofotes mun-
diais foi a AIG, até então a maior se-
guradora do mundo. Para sobreviver, a
empresa teve de sofrer intervenção do
governo dos EUA e receber aportes de
182 bilhões de dólares.

No Brasil, o aperto causado pela mo-
mentânea falta de liquidez no sistema
financeiro provocou apenas problemas
pontuais, segundo especialistas do se-
tor. A Marítima, grande seguradora in-
dependente, chegou a enfrentar proble-

mas, no início do ano, para se adequar
às normas da Superintendência de Se-
guros Privados (Susep), que elevou as
exigências de capital para operar no se-
tor. Mas não seguiu o caminho da asso-
ciação aos bancos. Conseguiu, em maio,
vender 50% de seu capital à japonesa
Yasuda, por 336 milhões de dólares.

"Não consigo entender o porquê desse
frenesi em torno das seguradoras. As em-
presas estão saudáveis", afirma o profes-
sor da FGV Francisco Galiza, diretor da
Rating de Seguros Consultoria. Para o es-
pecialista, a explicação mais plausível é

que haja, de fato, mais interesse dos ban-
cos pelas empresas do setor do que o con-
trário. "Historicamente, não é a primeira
vez que o mercado segurador vai a rebo-
que do setor bancário", diz.

A Porto Seguro, por exemplo, foi pro-
curada pelos dois maiores bancos pri-
vados do País. "Soubemos que a Porto
Seguro estava negociando com o Bra-
desco e mandamos o nosso emissário
com outra proposta", conta o diretor
de Relações com Investidores do Itaú-
Unibanco, Alfredo Setúbal. O presi-
dente da seguradora, Jayme Garfinkel,
chegou a admitir, após o anúncio for-
mal da parceria, que o fato de se manter
no controle da nova companhia pesou
decisivamente a favor do banco.

Na prática, a operação foi estruturada de
modo a transferir para a Porto Seguro os
seguros de automóveis e residenciais do
Itaú-Unibanco, que em troca terão 43%
de participação na companhia controla-
dora do grupo. "Essa ação era a número l
na nossa lista de sonhos", afirmou o presi-
dente do banco, Roberto Setúbal.

A atração das instituições financeiras
pela venda de apólices, vale lembrar,
sempre existiu e nunca deixou de ser dis-
cutida. Internacionalmente chamada de
bancassurance, a associação das duas ati-
vidades até hoje é barrada em alguns pa-
íses. Nos EUA, a prática só foi liberada há
cerca de uma década. Historicamente,
a atividade bancária e as vendas de se-
guros nasceram em épocas próximas,
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ainda na Idade Média, em resposta às
necessidades do comércio que florescia
em grandes centros europeus, como Gê-
nova e Veneza, na Itália.

No Brasil, um dos primeiros bancos a
oferecer seguros foi o Bradesco, ainda na
década de 70. A importância do negócio
para o grupo é tamanha que o executivo
escolhido para suceder Márcio Cypria-
no na presidência do banco foi Luiz Car-
los Trabuco Cappi, que antes de assumir
o cargo, no início de 2009, comandava a
Bradesco Seguros e Previdência.

Mesmo com o revés na negociação
com a Porto Seguro, o consultor Fran-
cisco Galiza acredita que o Brades-
co continuará no topo do ranking do
setor. O acordo da seguradora com o
Itaú-Unibanco une operações em seg-
mentos específicos e prevê a criação de
uma nova empresa, que não deverá ser
adicionada integralmente ao patrimô-
nio do braço de seguros do banco.

Outro banco a flertar com o mercado de
seguros é o Santander. Em março últi-
mo, o grupo adquiriu 50% das operações
da Real Tokio Marine Vida e Previdên-
cia no Brasil, por 700 milhões de dóla-
res. Além de ampliar a participação nes-
ses segmentos, a filial brasileira do ban-
co espanhol atua em parceria com outras
seguradoras, em sistema de corretagem.
Ou seja, recebe participação pela venda
de apólices em suas agências.

O banco também mostra disposição
para disputar ombro a ombro as primei-
ras posições entre as instituições finan-
ceiras brasileiras. Em 31 de julho, o San-

A associação entre
banco e seguradora,
ou bancassurance,
é antiga, mas ainda
provoca polêmica
em vários países

tander protocolou na Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM) um pedido de
autorização para uma oferta inicial de
ações (IPO, em inglês) na Bovespa equi-
valente a, no mínimo, 15% do seu capital
no País. Se a operação for confirmada, o
banco se aproximará ainda mais do Bra-
desco, hoje em terceiro lugar, atrás do
Banco do Brasil e do Itaú-Unibanco.

"Abriga tende a apertar entre os bancos
e o crescimento em seguros é, sem dúvi-
da, um caminho bastante atraente. A rede
de agências facilita a captação de clientes
e, no caso do financiamento de veículos,
a venda da apólice é um produto comple-
mentar", avalia o presidente da consulto-
ria EFC, Carlos Daniel Coradi. De acordo
com o consultor, a tendência a diversificar
atividades vem do início da década de 90,
mas a queda da taxa básica de juro, a Selic,
acelerou a busca por atividades mais ren-
táveis do que a compra de títulos públicos
e até mesmo que os empréstimos.

Embora os financiamentos continuem a
representar a atividade bancária por exce-
lência, há barreiras à expansão das cartei-
ras. "Bancos não crescem como supermer-
cados, e o crédito não é um produto que,
quanto maior o consumo, melhor. O cres-
cimento sem critérios rígidos de concessão
pode quebrar uma instituição, como mos-
tram os exemplos nos EUA", afirma o ana-
lista de instituições financeiras Luís Mi-
guel Santacreu, da Austin Ratings.

Nos últimos meses, os bancos públicos
puxaram a expansão do crédito no País.
Segundo um estudo do Instituto de En-
sino e Pesquisa em Administração (Ine-
pad), entre agosto de 2008 e junho deste
ano, a oferta de empréstimos pelas insti-
tuições estatais cresceu quase 30%, an-
te 7,5% nas carteiras dos grupos priva-
dos. "Foi uma ação anticíclica do gover-
no, mas ainda não dá para avaliar o im-
pacto nos balanços", diz Santacreu.

Presidente da Federação Brasileira de
Bancos (Febraban) e do Santander, Fábio
Barbosa prevê que a inadimplência, que
cresce há oito meses seguidos, se man-
tenha em elevação ainda no terceiro tri-
mestre, mas desacelere nos últimos três
meses do ano. As dúvidas tendem a per-
durar ao menos até que o cenário econô-
mico internacional permita definir limi-
tes mais claros à expansão saudável do
crédito. Até lá, o que há de certo é que
atividades como a venda de apólices po-
dem garantir a tranqüilidade não só dos
segurados, mas também das instituições
financeiras que as negociam. •
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