


DIAS ATRÁS, O BANCO DO
Brasil fincou novamente sua
bandeira no topo do ranking

de ativos do setor financeiro, domina-
do durante nove meses pelo concor-
rente Itaú Unibanco. Mas a vitória,
conquistada nas frentes de batalha
do crédito e da compra de bancos
estaduais, não encerrou a guerra cor-
dial pela liderança do setor. As forças
dos grandes banquei-
ros foram deslocadas
para novas trincheiras,
desta vez ao redor do
mercado de seguros.
Sitiada pelo Bradesco
ao longo dos últimos
meses, a Porto Seguro,
líder do ramo de veícu-
los, resistiu à rendição
e surpreendeu a todos
ao firmar uma aliança
estratégica com o Itaú
Unibanco na semana
passada. O Banco do Brasil, enquanto
isso, tem recebido emissários das
seguradoras Mapfre e Principal para
renegociar suas atuais parcerias com
elas e, assim, avançar no terreno dos
concorrentes privados. O Bradesco,
ainda na posição de maior grupo
segurador do País, continua em
busca de reforços para defender seu
território, ao passo que o grupo ING,
sócio da SulAmérica, estaria se pre-

parando para bater em retirada.
Isso sem contar as disputas pelos
resseguros, que têm atraído muitas
companhias estrangeiras ao País. O
que está por trás de tantas movi-
mentações? Dinheiro, claro.

O mercado de seguros tem crescido
a passos largos no Brasil. Seguindo a
trilha da inclusão bancária da nova
classe média, quase triplicou de tama-

nho desde 2001, passan-
do de 1,3% para cerca
de 3,5% do PIB. O volu-
me anual de prêmios,
em torno de R$ 70
bilhões, e as reservas
técnicas das segurado-
ras, de R$ 65 bilhões,
são apenas a ponta de
um iceberg de presta-
ção de serviços pelos
bancos de varejo. Como
grandes supermercados
financeiros, eles têm se

esforçado ao máximo para preencher
suas prateleiras com produtos atrati-
vos e rentáveis para conquistar os
milhões de brasileiros que emergiram
para o mercado de consumo. Mais de
20 milhões de pessoas subiram na
pirâmide social e são cobiçadas pelos
conglomerados financeiros. "Nada
disso estaria acontecendo se o merca-
do de seguros não estivesse crescendo.
A estabilidade econômica e a melhoria



na redistribuição de renda estão tra-
zendo novos clientes para o setor",
resume Arthur Farme, vice-presiden-
te de relações com investidores da
SulAmérica Seguros e Previdência.

Depois da explosão do crédito que
aconteceu com a queda gradual dos
juros, os consumidores compraram
automóveis, imóveis e outros bens
que precisam ser segurados. Apólices
de vida e planos de previdência tam-
bém ganham espaço cada vez maior.
Os executivos das seguradoras espe-
ram que seu mercado cresça para o
patamar de 4% a 6% do PIB até 2015,
especialmente com base nas carteiras
voltadas para as pessoas físicas das
classes C e D e para as pequenas e
médias empresas. É o que mostrou
pesquisa das consultorias Accenture
e Rating de Seguros realizada em
agosto passado. "E um mercado que
pode dobrar em pouco tempo. A cul-
tura de seguros ainda está se forman-
do no Brasil", afirma lago Whately,

analista do Fator. Nesse contexto, os
bancos tentam aumentar sua presen-
ça. No Bradesco, a área de seguros,
previdência e capitalização já respon-
de por um terço dos lucros. No BB, a
fatia é de 12% e no Itaú Unibanco, de
13,5%. Daí a movimentação de ambos
nas últimas semanas.

A última tacada dos banqueiros
Pedro Moreira Salles e Roberto
Setúbal, do Itaú Unibanco, surpreen-
deu o mercado na segunda-feira 24,
com o anúncio da criação da Porto
Seguro Itaú Unibanco Participações,
a nova controladora da Porto Seguro.
Numa estratégia totalmente diferente
da do Bradesco, que pretendia com-
prar o controle e ficar com a gestão
da empresa, os comandantes do Itaú
Unibanco aceitaram ser sócios mino-
ritários do empresário Jayme Brasil
Garfinkel. Em troca de 47% do capital
da nova PSIUPAR - um nome suges-
tivo, dado o sigilo e a rapidez das
negociações -, o Itaú Unibanco cedeu

sua carteira de veículos e residências,
um patrimônio avaliado em R$ 950
milhões. Agora, a nova Porto Seguro,
fortalecida, poderá vender suas apóli-
ces desses dois ramos em toda a rede
do segundo maior banco do País. "O
modelo foi brilhante e bem bolado. Um
lado reconhece a competência técnica
e o outro consegue um novo balcão
para vender seguros", afirma Luiz de
Campos Salles, da LECS Consultoria.
Na prática, o Itaú Unibanco diminuiu
sua participação de mercado de segu-
ros de 17,8% para 16,4%, enquanto a
Porto Seguro aumentou a sua de 5,2%
para 6,5%, segundo a Austin Rating.

Como o Itaú Unibanco não irá incor-
porar os ativos da Porto Seguro, não
ameaçou a liderança do Bradesco no
ranking das seguradoras, mas tirou do
cenário um concorrente relevante que
poderia ser absorvido por ele no futu-
ro. No final do dia, irá ganhar mais ao
participar de um negócio com maior
potencial de crescimento, auferindo
lucros proporcionais ao seu investi-
mento. "Quem se deu melhor foi o
Garfinkel, que continua controlando a
empresa e ampliou seu canal de distri-
buição", avalia Erivelto Rodrigues,
presidente da Austin Rating. Os novos



sócios da PSIU par pensam diferente.
Para eles, todas as partes envolvidas
saem ganhando nessa nova sociedade.
É a mesma filosofia de negócios - unir
as forças e compartilhar o poder - que
permitiu a histórica fusão do Itaú com
o Unibanco e exigiu desprendimento
das famílias Villela, Setúbal e Moreira
Salles, nove meses atrás.

Assim como naquela ocasião, as con-
versas sigilosas ocorreram na residên-
cia de Israel Vainboim, conselheiro do
Itaú Unibanco, em São Paulo.
Começaram no dia 14 de agosto, uma
sexta-feira, um dia depois de Garfinkel
ter-se encontrado com Luiz Carlos
Trabuco Cappi, presidente do
Bradesco, para encerrar definitiva-
mente as negociações que eram reali-
zadas desde dezembro do ano passado.
Em apenas nove dias depois, o negócio
foi selado, para satisfação de Garfinkel.
"Fiquei encantado", afirmou, antes de
posar para a DINHEIRO ao lado dos
novos sócios. "Antes, sentia que não
queriam minha gestão, que ficaria sem
liberdade. Tive receio de não ser feliz",
revelou. Mais uma vez, os princípios
da parceria foram definidos antes e os
detalhes foram deixados para depois.
"Conosco, o negócio é mais olhando
nos olhos e menos com advogados. Foi
fácil tomar a decisão", resumiu
Setúbal à DINHEIRO. Não há dúvi-
das sobre quem vai tocar a operação,
que terá dois conselheiros indicados
pelo Itaú Unibanco. "O Jayme e a

família vão ser os controladores, e nós,
os minoritários", confirma Pedro
Moreira Salles. As marcas Porto
Seguro, Azul, Itaú e Unibanco conti-
nuarão ativas. "Olhamos o mundo da
mesma maneira, com uma seguradora
maior, mais eficiente e com várias
marcas", complementa Moreira Salles.

O tempo vai dizer qual estratégia
trará mais resultados. Já se sabe que
o modelo vitorioso do Bradesco, de
ser também um gigante dos seguros
além de banco, não é fácil de ser
seguido. O Banco do Brasil, maior
concorrente dos privados, já enten-
deu isso e aposta nas parcerias com
outras empresas para crescer no mer-
cado segurador. "É absolutamente
natural que os bancos busquem asso-
ciações com grupos experientes em
seguridade e previdência. Os bancos
de varejo, paralelamente à atuação no

crédito, precisam se fortalecer nestes
ramos", afirmou à DINHEIRO o pre-
sidente do BB, Aldemir Bendine, na
quarta-feira 26. O banco tem participa-
ções relevantes em cinco seguradoras:
Aliança do Brasil (100%),
Brasilveículos (70%), Brasilprev
(49,99%), Brasilcap (49,99%) e
Brasilsaúde (49,92%), segundo o balan-
ço do segundo trimestre. A
SulAmérica é sua sócia para os ramos
de automóveis, saúde e capitalização; a
Principal, em previdência privada; e a
Icatu Hartford e a Aliança da Bahia,
em capitalização. Na controlada Nossa
Caixa, a parceira em vida e previdên-
cia é a Mapfre. Bendine quer rever a
participação nessas coligadas, mas não
dá detalhes das negociações.

Comenta-se nos bastidores do mer-
cado que a Mapfre e a Principal teriam
mais poder de fogo para continuar
sócias do BB, pagando um novo prê-
mio para atuar em outros ramos que
não os atuais. Segundo a SulAmérica,
a empresa não foi sequer consultada.
"Se nos chamarem para conversar, ire-
mos", diz Farme. Quarta maior do
ranking geral, a SulAmérica continua
apostando no crescimento por meio da
rede de corretores (26 mil). E nega
que seu principal sócio, o ING, esteja
indo embora, como se comenta no
setor. "O ING está satisfeito com a
parceria e não há indicação de que
queira sair do negócio", afirma o dire-
tor de RI da seguradora.
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