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Concorrência internaépequena

D
oze de outubro é o
Dia do Corretor de
Seguros. Profissio-
nal damaior impor-
tância, o corretor

desegurosnãosózelapelosinte-
resses diretos de seu cliente,
mas,principalmente,pelobem-
estar da sociedade que ele aju-
daaproteger,contratandoead-
ministrandoasapólicesdesegu-
ros de seus segurados.
A lei brasileira, ao contrário

da maioria das legislações dos
países mais ricos, ao tratar do
corretor de seguros, é mesqui-
nha em definir suas reais atri-
buições. Ela se limita a nomeá-
lo “o intermediário legalmente
autorizado a angariar e promo-
ver contratos de seguros entre
as sociedades seguradoras e as
pessoas físicas ou jurídicas de
direito privado”.
Vale dizer, de acordo com

ela,ocorretordesegurosbrasi-
leiro, ao contrário do que ocor-
re no resto do mundo, não tem
lado, não temcomomissãopre-
cípuaadefesados interessesdo
seuseguradofrenteàsegurado-
ra durante toda a vigência da
apólice por ele intermediada.
Mais grave do que isso, a Lei

dos Corretores de Seguros e o
decreto-lei nº 73/66, que é a lei
que regulamenta oSistemaNa-
cional de SegurosPrivados, são
omissosnoquetangeafigurado
agente de seguros, peça funda-
mental para a distribuição das
apólices,mas comatribuições e
responsabilidades completa-
mente distintas do corretor.
Hoje, no Brasil, por conta

dessas deficiências, há confu-
sãosobreopapeldocorretorde
seguros. Como não há o agente
de seguros, todos os envolvidos
comadistribuição das apólices
são, oficialmente, chamados
corretores de seguros.
Todavia, seadefinição inter-

nacional para esse profissional
foraceita,atipificaçãodecorre-
tor de seguros deve ser apenas
paradefinir o profissional autô-

nomo, independente e sem ne-
nhum vínculo com companhia
de seguros, que assessora o se-
gurado, escolhendo os melho-
res produtos e seguradoras pa-
ra atender às suas necessida-
des, contratando as apólices e
participando da regulação dos
sinistros.
O corretor de seguros res-

pondeporeventuais falhaspro-
fissionais que causem prejuízo
aos seus segurados por conta
de sua atuação.
Já o agente de seguros é um

profissionalautônomoque,nor-
malmente, representa uma se-
guradoranumdeterminadoes-
paço geográfico predetermina-
do. Ele vende as apólices para
os segurados e pode regular os
sinistros,masemnomedasegu-
radora.
A realidade prática brasilei-

ra, como não poderia deixar de
ser, contempla as duas figuras,
aindaqueambastravestidasde
corretoresdeseguros.Boapar-
te dos chamados corretores se
aproximammuitomais dadefi-
nição de agente de seguros, en-
quantoumporcentualdeprofis-

sionais mais bem preparados e
com melhores conhecimentos
técnicos atua efetivamente co-
mo corretor de seguros.
Averdadeéque,paraopúbli-

co,seriamuitomais interessan-
te que a distinção entre eles,
alémdeprática,tivesseembasa-
mento legal. Corretor é corre-
tor e agente é agente, cada um
comsuasatribuições,responsa-
bilidades e remuneração.
As duas profissões são im-

portantes para o funcionamen-
to da atividade seguradora.
Além disso, são profissões dig-
nas e que engrandecem seus
membros, já que se revestem
de grande interesse social, na
medida em que esses profissio-
nais têm comomissão oferecer
mecanismos de proteção para
patrimônios e capacidades de
atuação eventualmente em ris-
co,atravésdacolocaçãoedaad-
ministração das apólices de se-
guros.
Quanto antes a diferencia-

çãoestiverclaramentedefinida
em lei, melhor para todos. Ao
longo das últimas décadas, to-
dos os corretores de seguros

brasileiros experimentaram
um consistente processo de
aprimoramento profissional,
que os transformou no princi-
pal canal de vendas do setor.
Mas essa situação, diante dos
desdobramentos domercado e
daredefiniçãodosgrandesgru-
pos seguradores, pode mudar.
Assim, nada melhor que o Dia
do Corretor de Seguros para
alertarsobreaimportânciades-
se profissional e a necessidade
dasuapresençacomcontornos
nítidosparao futurodaativida-

de seguradora nacional.
Antonio Penteado Mendon-

ça éadvogado, sócio dePentea-
do Mendonça Advocacia, pro-
fessor da FIA-FEA/USP e do
PEC da Fundação Getúlio Var-
gasecomentaristadaRádioEl-
dorado. ●
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Ministro da Agricultura defende
política de incremento da produção
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A decisão estratégica de incre-
mentaraproduçãodefertilizan-
tes no Brasil pôs os ministros
ReinholdStephanes(Agricultu-
ra) e Edison Lobão (Minas e
Energia)emrotadecolisão.Em
entrevista ao Estado, Stepha-
nessedisse“angustiado”coma
demora na definição de medi-
das que reduzam a dependên-
cia dos produtores brasileiros
emrelação aos fertilizantes im-
portados.
Nofimdoanopassado, aalta

recorde dos preços dos fertili-
zantes, aliada à queda no valor
das commodities, criou sérios
problemasparaosagricultores
brasileiros.Por isso,Stephanes
tempressionado colegas de go-
verno, principalmente o minis-
troLobão,responsávelpelapolí-
tica de exploraçãomineral.
“O Brasil não tem nenhuma

política de exploração de jazi-
das minerais para fertilizan-
tes”, reclamou Stephanes.
“Nós temos apenas uma estru-
tura cartorial que dá licenças
de pesquisa e de exploração e,
mesmo assim, com quase ne-
nhumcontrole.”
Hoje, o Brasil importa 91%

dopotássioutilizadonaagricul-
tura. No entanto, há uma imen-
sa jazida em Nova Olinda do
Norte,naAmazônia,semexplo-

ração. Há indícios de que essa
podeseraterceiramaiorreser-
va do mundo, atrás apenas da
Rússia e doCanadá.
Algosemelhanteocorrecom

ofósforo.OPaís importa51%de
suas necessidades, quando o
elementoexisteemabundância
aqui. “O fósforo vem doMarro-
cos,atravessaoOceanoAtlânti-
co, chega ao Porto de Parana-
guá ou de Santos, passam-se
diasousemanascomonavioes-

perando para descarregar, aí
descarrega, bota num cami-
nhão, roda trêsmil quilômetros
até o norte doMato Grosso. Só
que no norte do Mato Grosso
tem jazida de fósforo”, disse.

‘VULNERÁVEL’
Acada ano, são gastosUS$ 140
milhões apenas com a “demur-
rage”, a taxa dedemora nodes-
carregamento de navios com
fertilizantes. Outros US$ 300
milhões são recolhidos a título
Adicional de Frete para Reno-
vação da Marinha Mercante
(AFRMM).
Detodoocompostodenitro-

gênio, fósforo e potássio (NPK)
utilizado nas lavouras a cada
ano, o Brasil produzia apenas
35%em2006.Em2009,porcau-
sa do aumento do consumo, a
participação caiu para 27%. A
Argentina, por exemplo, pro-
duz 77%doNPKque utiliza. “O
Brasil, além de dependente, é
vulnerável à manipulação de
preços, e poderá se tornar vul-
nerável quanto ao atendimento
de suas necessidades.”
O principal ponto de diver-

gência entre Stephanes e Lo-
bão é a regulamentação da ex-
ploração dasminas de potássio
efósforo.OministrodaAgricul-
tura quer uma lei específica. O
deMinaseEnergiaquerumalei
mais geral, um novo Código de
Mineraçãoque“prevêasupera-
çãodosproblemasquehojedifi-
cultamodesenvolvimentodeto-
do o setormineral”.
Stephanes insiste em uma

leiespecíficaporquetemequeo
Código deMineração de Lobão
levemuitos anospara ser apro-
vado pelo Congresso. Por tra-
tarde todososminerais, anova
lei pode contrariar interesses
variados,oquetornariasuatra-
mitação difícil. No entanto, há
pressa. “A nós, (o novo Código)
não satisfaz.”
Lobãonãovênecessidadede

um marco específico, até por-
queaminadepotássionaAma-
zônia pertence à Petrobrás. No
momento,aestatalestudaavia-
bilidade técnica, econômica e
ambiental da exploração da re-
serva,“paraseuposteriorapro-
veitamento, conforme decisão

do governo federal”.
Stephanes disse que vem se

reunindo com Lobão para tra-
tar do problema. Além disso, a
ministra-chefe da Casa Civil,
DilmaRousseff, teriaconcorda-
do com a legislação específica,
segundo Stephanes. Ele expli-
cou que é necessário as condi-

ções de exploração, pois há in-
vestidores interessados.
AChina,grandedependente

depotássio, jáprocurouoMinis-
tério da Agricultura. Na sema-
na passada, autoridades chine-
sas indicaram que ampliariam
investimentos de seu fundo so-
berano em recursos naturais.

Outro investidor que con-
tinuanopáreoéacanadense
Falcon. Ela se tornou conhe-
cida no Brasil há um ano
quando, por ordemdo presi-
denteLuizInácioLuladaSil-
va, a Petrobrás voltou atrás
na venda à empresa de uma
mina de silvinita, da qual se
extraiopotássio.Aminaven-
dida pela estatal brasileira é
cerca de 10% da jazida da
Amazônia. “A Falcon disse
que está disposta a qualquer
negócio comogoverno”, dis-
se Stephanes.
Segundo Lobão, a Petro-

brásvaidecidir,apósosestu-
dosdeviabilidadetécnica, se
aceitará parceiros privados.
Nessecaso, aFalconpoderia
atuar. Atualmente, a produ-
çãonacionaldepotássioestá
a cargo da Vale, que explora
umaminaemSergipe.Elasu-
pre 9% das necessidades do
País. Mas estudos mostram
a existência de reservas em
todaa faixa litorâneadesdeo
sul de Sergipe até o Espírito
Santo. Há depósitos até no
mar, a profundidades de 100
metros. A ideia é que o novo
marco regule a exploração
nessas novas áreas. ●
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INTERESSEEXTERNO–SegundoStephanes, canadenseFalconestádisposta ‘aqualquernegócio’

●●●As novas regras para a explo-
ração de potássio e fósforo no
Brasil não estão prontas, mas
uma coisa é certa: elas vão procu-
rar aumentar a concorrência no
mercado interno. Oministro da
Agricultura, Reinhold Stephanes,
mandou fazer um levantamento
quemostra que o fornecimento
de fertilizantes no País é domina-
do por três empresas: Bunge, Ya-
ra eMosaic.

“No final, a concorrência é pra-
ticamente nenhuma, porque são
três empresas e elas têm socieda-
des cruzadas”, afirmou. “É uma
situação complicada: milhões de
sujeitos comprando e dois ou três
controlando a venda."

Oministro não acha, porém,

que a alta concentração nomer-
cado brasileiro possa ser contor-
nada commedidas na área de
defesa da concorrência. “Acho
que não é o caminho, até porque
não estamos contra elas”, disse.
Ele entende que as empresas bus-
cammaximizar seus lucros, o
que é legítimo. O problema está
no governo, que falha ao regula-
mentar o setor.

A falta de concorrência facilita
que as empresas de fertilizantes
aumentem seus lucros, segundo
mostra levantamento feito pelo
Ministério da Agricultura. “Eles
controlam os preços de forma
que quando um produto agrícola
sobe de preço eles vão lá e aboca-
nhamuma parte.”● L.A.O. e C.F.

País importa 91%
do potássio usado,
mas possui jazida
sem exploração
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Enquanto o Brasil importa 51%
do fósforoqueutilizanas lavou-
rasacadaano,existemminasjá
mapeadas em Pernambuco e
na Paraíba, com infraestrutu-
ra, prontas para produzir.
“ElaspedempeloamordeDeus
para serem exploradas e nin-
guém sabe por que isso não
acontece”, disse o ministro da
Agricultura, Reinhold Stepha-
nes. Ele defende que as minas
sejam entregues imediatamen-
teparaexploração,depreferên-
cia a empresas que não sejam
as que já dominam o mercado
nacional de fertilizantes.
Essa, porém, pode se tornar
umanovafrentedeatritocomo
Ministério deMinas e Energia.
Issoporqueasminasforampes-
quisadas pela estatal Serviço
Geológico do Brasil (CPRM)
que,peloprocessonormal, ago-
raofereceriaaexploraçãoaem-
presas privadas. Ocorre que o
ministro de Minas e Energia,
Edison Lobão, “congelou” no-
vas concessões de exploração
mineral pelaCPRM,atéque se-
ja aprovado o novo Código de
Mineração.
ACPRMvem fazendo um le-
vantamentodeseusativoseten-
tando resolver problemas jurí-
dicosreferentesa licitações, se-
gundoinformouoMinistériode
Minas e Energia. Essas provi-
dências estão em andamento
“por decisão do ministro Edi-
son Lobão”.
Existem outras formas aju-
dar a aumentar a produção de
fertilizantes, disse Stephanes.
UmadelaséoMinistériodeMi-
nas e Energia propor ao presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva
arevogaçãodeumdecretopre-
sidencial de 1984, que criou a
chamada Reserva Nacional do
Cobre,emMaecuru(AP).Estu-
dos feitos pela Vale indicam
que essa pode ser amaiormina
de fósforo do País. Stephanes
disse que já obteve de Lobão a
promessaqueodecretoseráre-
vogado.
A questão ambiental ainda
impedeaexploraçãodeumami-
na de fósforo em Iperó (SP), na
antiga fazenda Ipanema, que
pertenceu à marquesa de San-
tos. Hoje, ela abriga a Floresta
Nacional de Iperó. “Eu mandei
fotografarafloresta”,disseSte-
phanes,mostrandoafotodeum
morro coberto por mato e al-
guns poucos arbustos. “Está
vendo alguma floresta aí?”
Também está nas mãos do
MinistériodeMinaseEnergiaa
viabilização da exploração de
uma imensamina de fósforo lo-
calizadanoNortedoMatoGros-
so. Ela pertence aos agriculto-
res da região que, no entanto,
não têm recursos para fazer a
chamada pesquisa. São neces-
sários cerca de R$ 15 milhões
para o serviço. ● C.F. eL.A.O.
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