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Crise financeira e internacionalização das empresas
brasileiras aumentam demanda por apólices para executivos
ANA BORGES, DE SÃO PAULO

s acionistas da Sadia e da empresa
de celulose Aracruz vão demorar para
esquecer a crise de 2008. As duas em-
presas sofreram prejuízos bilionários.
Seus gestores financeiros foram pegos
desprevenidos pela alta inesperada
do dólar no segundo semestre do ano
passado. Como resultado, o controle
acionário de ambas mudou. Não foi uma
transição tranqüila. Vários acionistas
contestaram os termos das vendas na
Justiça e muitos diretores foram proces-

sados, o que colocou em risco seus patri-
mônios pessoais. Os processos alertaram
os executivos para o fato de que um erro
de gestão pode falir uma empresa - e os
acionistas não vão aceitar o fato de bra-
ços cruzados. A preocupação maior com
o patrimônio pessoal elevou a demanda
por seguros de responsabilidade civil de
executivos. Mais conhecido como apóli-
ces para directors & officers, ou D&O, esse
tipo de seguro viu sua demanda crescer
consideravelmente no ano passado.

No primeiro semestre de 2008, o real
se apreciava continuamente em relação
ao dólar, o que afetou o caixa de muitas
empresas e aguçou a cobiça de algumas.
Os especialistas de mercado estimam
que, nesse período, pelo menos 300 com-
panhias recorreram aos derivativos cam-
biais para se protegerem da valorização
do real - ou para especular com ela.
Quando a tendência se inverteu a partir
do terceiro trimestre, o que era proteção
virou pesadelo.



Os prejuízos foram pesadíssimos.
No caso da Aracruz, o rombo chegou a
US$ 2 bilhões. De 2003 até a crise, o lucro
com os derivativos havia somado US$
350 milhões. O erro estratégico colocou
os diretores na mira dos processos dos
acionistas, o que deixou outros executi-
vos em alerta. "As empresas contrataram
mais apólices D&O ou aumentaram as
coberturas existentes", diz Edson Togu-
chi, executivo da seguradora Allianz.

A crise internacional foi um divisor
de águas para o D&O. O mercado tornou-
se muito mais avesso ao risco e, por isso,
os resseguros escassearam. "A crise foi
muito profunda, o que retraiu a oferta e
elevou os preços", diz Antônio Trindade,
da Itaú Seguros. "Essa situação deve du-
rar dois ou três anos."

AMÉRICA LATINA
O aumento da busca por seguros para
executivos brasileiros também vem
crescendo devido à internacio-
nalização da economia. Em-
presas que operam em países
vizinhos estão mais sujeitas a
sofrer processos devido ao des-
conhecimento do mercado e
a atitudes protecionistas. Da
mesma forma, executivos bra-
sileiros de empresas internacio-
nais podem ser envolvidos em
problemas ocorridos nos países
de origem. Outro fator é a disse-
minação das práticas de gover-
nança corporativa nos países
latino-americanos. "A América
Latina é a menina dos olhos dos
investidores internacionais",
diz Octávio Luiz Bromatti, di-
retor de Riscos Industriais da
seguradora espanhola Mapfre.

Como o D&O é um pré-re-
quisito para todos estes passos,
ao final de 2009 o mercado terá
acumulado um crescimento de
85% em seis anos. Em 2004, o
volume de prêmios era de R$ 76
milhões e, segundo a Aon, deve
atingir R$ 140 milhões ao final
do terceiro trimestre. A Aon é
uma das maiores corretoras de

seguros atuantes no Brasil, com cerca de
30% do mercado de D&O nacional.

O único ano em que o mercado não
mostrou crescimento foi em 2008, quan-
do o número de sinistros bateu recordes,
mas o volume de prêmios caiu 3% em
relação a 2007. "O crescimento vai con-
tinuar por conta da internacionalização
das empresas brasileiras", diz Trindade.

MAIS SINISTROS
O aumento dos riscos fez o gasto das
seguradoras com indenizações dispa-
rar. O aumento em 2007 foi de 468%,
seguido por 198% em 2008. A estimativa
para 2009 é a de que os sinistros atinjam
R$ 15 milhões, um crescimento de 67%
em relação a 2008. "O risco aumentou,
principalmente com as despesas com
advogados. Ainda há pouca indenização.
Os custos dos processos são elevados",
diz o diretor de produtos financeiros da
Aon, Guilherme Mendes. Ele ressalta que

a corretora raramente registrava algum
sinistro no passado, mas agora recebe
de três a quatro reclamações por mês. Os
setores mais afetados são o financeiro e
o de telecomunicações.

Um dos motivos de o setor financeiro
ser alvo de rejeição está relacionado ao
fato de que, quando um terceiro entra
com um processo, um número maior de
executivos é mencionado, o que encarece
a defesa. "No Brasil, ainda há uma boa
avaliação das instituições financeiras,
devido à solidez do sistema, mas como
as contestações abrangem todos os di-
retores estatutários, o seguro fica mais
caro", diz Toguchi, da Allianz. "No caso
das telecomunicações, a sinistralidade é
elevada demais."

A demanda mais recente vem do
setor de construção civil, conseqüência
do crescimento acelerado das empresas
e das perspectivas de aumento de ne-
gócios por conta dos eventos esportivos

agendados para o Rio de Janeiro.
Com as obras da Copa do Mundo
de 2014 e os trabalhos das Olim-
píadas previstos para se encer-
rarem em 2016, as construtoras
têm investido na tranqüilida-
de jurídica de seus executivos.
Obras tão grandes, em geral,
colocam seus responsáveis na
posição de vítimas de acusações
de superfaturamento de obras
ou má gestão dos processos. As
apólices, porém, não cobrem
acusações do primeiro tipo.

Ter ou não seguro D&O faz
parte da gestão de risco das
companhias, mas proporcionar
essa segurança ao alto escalão
ainda não é visto como um di-
ferencial pelos profissionais que
atuam no Brasil. "Os executivos
não descartam uma companhia
porque ela não oferece o segu-
ro", diz o presidente do Instituto
Brasileiro de Relações com In-
vestidores (Ibri), Geraldo Soares.
"O D&O não reduz a responsabi-
lidade do executivo, porém dá
mais tranqüilidade para atuar",
ressalta Soares.
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