
Surge
um mercado

bilionário
Esta é a melhor fase do setor de seguros no

Brasil. As companhias se preparam para dar um
salto garantindo obras gigantescas, como as da
Copa e do PAC, e atraindo milhões de brasileiros

que nunca tiveram seguro Giullana Napolitano

A
usina hidrelétrica Santo An-
tônio, em construção em
Rondônia, tem hoje o maior
seguro do país. Somados to-
dos os riscos do projeto, que

prevê investimentos de 14 bilhões de
reais até 2012, a apólice custou cerca de
180 milhões de reais às empresas envol-
vidas na obra — entre elas a construtora
Norberto Odebrecht e a estatal de energia
Furnas. Em pouco tempo, porém, é pro-
vável que a hidrelétrica do rio Madeira
perca a primeira posição no ranking. No
pacote de obras ligadas à Copa do Mun-
do, à Olimpíada, ao PAC e à exploração

da camada do pré-sal, já existem quatro
projetos maiores do que o de Santo An-
tônio — os de duas refinarias, o da usina
Belo Monte e o do trem-bala Rio-São
Paulo — e a expectativa é de novos anún-
cios gigantescos daqui para a frente. Ao
todo, estimativas conservadoras indicam
que haverá investimentos de 300 bilhões
de reais em infraestrutura no Brasil nos
próximos seis anos. "Jamais vimos tanta
coisa para acontecer em tão pouco tempo
no país", diz Antônio Trindade, diretor
de produtos empresariais da seguradora
Itaú Unibanco, que lidera o segmento de
apólices para grandes obras.

Text Box
Foto



Espera-se que os novos projetos ge-
rem uma receita extra de cerca de 8 bi-
lhões de reais em seis anos para as segu-
radoras — o que faria o segmento das
apólices para empresas quase triplicar de
tamanho. Nenhuma construção do porte
de uma fábrica, uma ferrovia ou um es-
tádio de futebol sai do papel se não esti-
ver amparada por uma série de seguros.
São apólices que indenizam empreiteiras,
bancos, governo e pessoas caso haja pro-
blemas nas obras — como atrasos, aci-
dentes, desastres ambientais e processos
contra executivos. Um exemplo de como
isso funciona ocorreu em 2007, em São
Paulo, quando um canteiro de obras da
Linha 4 do metrô paulistano desabou.
Sete pessoas morreram, moradores de
casas próximas foram desalojados, carros
foram danificados, a construção atrasou
e estima-se que o Unibanco, que tinha o
seguro do projeto, tenha pago cerca de
40 milhões de reais em indenizações.

Os estrangeiros investem
O fato é que o setor vive hoje a melhor
fase de sua história no país. Em 2008,
enquanto o mercado mundial de seguros
sofreu queda de 3% em termos reais, o
brasileiro cresceu 7%. Neste ano, estima-
se que o crescimento por aqui chegue a
10%. Uma pesquisa exclusiva da consul-
toria Accenture feita com 104 seguradoras
em 16 países mostra que 62% delas pla-
nejam crescer fora de seus mercados-sede

— e que os países do Bric estão no topo
da lista de prioridades. "Os executivos
dessas seguradoras sabem que as chances
reais de crescimento estão fora dos países
desenvolvidos", diz Silas Devai, respon-
sável pela área de finanças da Accenture.
É provável que isso explique a recente
agressividade das seguradoras estrangei-
ras no Brasil. A americana Liberty con-
tratou nove executivos no país e no exte-
rior para montar uma divisão de apólices
empresariais. A japonesa Tokio Marine
tem quase 700 milhões de reais para apli-
car na operação brasileira. A alemã
Allianz, uma das líderes do mundo, colo-
cou como meta dobrar a carteira de segu-
ros para grandes obras — comenta-se que
a empresa estaria estudando uma parceria
com o Itaú Unibanco, que encerrou re-
centemente um acordo com a XL Capital
(as companhias negam).

Embora envolvam somas brutais, não
são apenas as obras de infraestrutura que
devem movimentar o mercado nos próxi-
mos anos. Espera-se um salto no ramo de
pessoas físicas — que ainda compram
poucos seguros no Brasil. Uma pesquisa
do Centro de Políticas Sociais da Funda-
ção Getulio Vargas mostra que menos da
metade dos consumidores das classes A
e B, que têm renda familiar superior a
4 800 reais por mês, possui seguro. A pre-
sença é ainda menor na baixa renda — na
classe C, só 16% das famílias têm alguma
apólice; na classe D, o percentual é'de
apenas 4%. "Vender para esse público é
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uma de nossas prioridades, é um ramo
que deve estar entre os de maior cresci-
mento nos próximos anos", diz Marco
Antônio Rossi, presidente da Bradesco
Seguros. De forma geral, as seguradoras
descobriram o potencial da baixa renda
bem depois dos bancos — as apólices
populares, como os seguros de vida que
custam 5 reais por mês, só começaram a
ser vendidas em larga escala nos últimos
três anos. Hoje, esse é um mercado que
cresce cerca de 50% ao ano e vem atrain-
do cada vez mais investimentos.

A pesquisa da FGV também mostrou
que o seguro mais contratado por consu-
midores de todas as faixas de renda é o de
saúde — representa mais da metade dos
gastos com seguros das famílias entrevis-
tadas. Hoje, esse setor está na mira de
fundos de private equity. Em setembro, a
Tempo, holding controlada pela GP Inves-
timentos, comprou a seguradora de saúde
do Unibanco por 55 milhões de reais —
fora outros 45 milhões de reais que podem
ser pagos em até 12 meses de acordo com
o desempenho da empresa. "Esse é um
setor pouco afetado por crises, porque a
demanda por planos de saúde é gigantes-

ca no Brasil", diz Luiz Eugênio Figueire-
do, sócio da gestora Rio Bravo e presiden-
te da Associação Brasileira de Private
Equity e Venture Capital. A Rio Bravo
investiu na Exopro, empresa de implantes
odontológicos, e tem outras empresas do
setor sendo avaliadas, segundo Figueire-
do. Espera-se que o setor de seguros de
saúde passe por um processo de consoli-

dação semelhante ao que ocorreu nos
últimos anos nos demais ramos do mer-
cado, como o de automóveis — atualmen-
te, há mais de l 000 operadoras de planos
de saúde no país. Em novembro, já houve
um movimento nessa direção: a Amil
comprou a Mediai por 612 milhões de
reais. "É possível que muitas não tenham
capital suficiente para continuar e nós
procuramos oportunidades de compra",
diz Patrick de Larragoiti, presidente da
SulAmérica, uma das líderes do setor.

O fato é que o mercado está se con-
centrando, até por razões macroeconômi-
cas. Parte das receitas das seguradoras
vem da aplicação financeira dos recursos
reservados para pagar indenizações. Com
a queda dos juros no Brasil, o retorno
desses investimentos diminuiu, e isso au-
mentou a pressão sobre os executivos
para gerar resultados operacionais. "Ter
escala é fundamental agora, porque ajuda
a reduzir custos", diz José Rubens Alon-
so, sócio da consultoria KPMG. Isso ex-
plica o movimento de consolidação que
ocorreu de 2004 para cá, quando a parti-
cipação das cinco maiores seguradoras
nas receitas totais do setor aumentou de
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47% para 60% — hoje, as cinco primeiras
do ranking são Bradesco, Itaú Unibanco,
SulAmérica, Porto Seguro e Banco do
Brasil. Nos últimos meses, seguradoras
locais, como Marítima, Mongeral, India-
na e Minas Brasil, foram compradas por
estrangeiros. Banqueiros de investimento
dizem que as sondagens entre empresas
para fusões, aquisições ou parcerias nun-
ca foram tão freqüentes. "Faço todo ano
um mapa do mercado brasileiro de segu-
ros para a matriz, com um relatório das
20 maiores companhias, indicando qual
poderia agregar valor a nosso negócio",
diz Max Thiermann, presidente no Brasil
da Allianz. "Mas a decisão é tomada lá
fora. O que está claro para a matriz é que
o potencial aqui é enorme."

O otimismo atrapalha?
Hoje, a penetração dos seguros na econo-
mia brasileira é baixíssima. O setor repre-
senta 3% do PIB, um dos menores per-
centuais entre os países emergentes. No
passado, o que brecou o desenvolvimen-
to dos seguros foi a mão pesada do gover-
no. Uma estatal, o IRB, deteve até 2008
o monopólio da engrenagem que faz esse
setor funcionar, o resseguro — que, de
forma simplificada, é o seguro do seguro.
Quando uma seguradora faz uma apólice
em que o risco de perda é alto demais (o
que inclui praticamente todas as grandes
obras), ela repassa parte do contrato para
uma resseguradora. Nos tempos de mo-
nopólio, só o IRB podia trabalhar com
resseguros — e sua capacidade era limi-
tada. "Numa obra de 10 bilhões de reais,
conseguíamos segurar 2 bilhões", diz
Marcos Lima, diretor da Odebrecht Cor-
retora de Seguros, que administra as apó-
lices do grupo. O setor, agora, está numa
fase de adaptação — por enquanto, o IRB
ainda faz 80% das apólices. Espera-se
que, aos poucos, o setor privado assuma
o papel que foi do governo. "Entramos no
mundo real depois de décadas de merca-
do fechado. Ainda vivemos a transição",
diz Octávio Luiz Bromatti, diretor de ris-
cos industriais da Mapfre.

Apesar de a expectativa de crescimen-
to nunca ter sido tão alta, ainda há obstá-
culos para que os seguros se tornem real-
mente populares. "O brasileiro, em geral,
é um otimista e isso pode fazer com que
ele ache que não precisa de seguro", diz
Marcelo Neri, economista da FGV. Neri

estuda o setor de seguros e coordenou um
levantamento sobre as perspectivas dos
jovens em relação ao futuro, comparando
seus resultados com os de 131 países.
Embora tenham uma visão apenas par-
cialmente favorável do presente, os bra-
sileiros são os que esperam um futuro
mais róseo. Há, além disso, uma barreira
cultural — a maioria dos brasileiros nun-
ca fez um seguro na vida. A julgar pelo
apetite das seguradoras, a aposta é que,
em pouco tempo, essa cultura de certo
descaso com o futuro vá mudar.
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realização do sonho da advoga-
da paulista Nidia Bastos, de 24
anos, já tem data marcada: 30
de abril de 2010. Os preparati-
vos para o desejado casamento

estão quase todos prontos — a igreja está
reservada, o serviço de bufê está contra-
tado e as alianças estão escolhidas. Ainda
faltam alguns detalhes, como a impressão
dos convites e a confecção do vestido —
na visão da família da noiva, não há bre-
chas na organização do evento que pos-

sam estragar a cerimônia. Mas Nidia sabe
que os imprevistos não mandam aviso e
decidiu tomar cuidados adicionais — ain-
da mais agora que o noivo concordou com
tudo. Por isso, ela contratou uma apólice
para a cerimônia. "O seguro só não cobre
a desistência do noivo", diz a noiva. Nidia
não está exagerando. O seguro cobre as
despesas já pagas com transporte, serviço
de bufê, fotografias, vídeo e som em caso
de cancelamento por acidente ou morte
de um dos noivos ou adiamento por uma

série de motivos: doença grave de paren-
tes diretos, condições climáticas extremas
que impeçam a maioria dos convidados
de chegar ao casamento, desmoronamen-
to, alagamento ou incêndio no local da
cerimônia, entre outros.

Lançada há sete meses, a apólice-
casamento da Chubb Seguros, empresa
americana com operação no Brasil, é um
exemplo do processo de especialização
que está ocorrendo no mercado brasilei-
ro. Com o objetivo de ampliar a cliente-
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la, as seguradoras criaram uma espécie
de "sistema à la carte" de garantias. Na
área de saúde, já existem seguros redu-
zidos que cobrem apenas as despesas
referentes às doenças que o cliente esco-
lher no momento da contratação. A seg-
mentação também é visível no tradicio-
nal mercado de automóveis. As apólices
de alto valor, que cobrem diversos tipos
de imprevistos, como roubo, furto e aci-
dentes, deram lugar a proteções menos
abrangentes. As redes de lojas C&A e
Riachuelo, por exemplo, oferecem um
seguro de assistência de veículos 24 ho-
ras por menos de 10 reais ao mês, cuja
principal cobertura é o serviço de resga-
te em casos de emergência.

Inspiração internacional
A idéia de criar produtos cada vez mais
específicos foi copiada do mercado in-
ternacional. Na Inglaterra, é possível
contratar seguros de veículos por apenas
um dia — uma opção para quem não
quiser se arriscar ao dirigir um carro em-
prestado, por exemplo. Na Austrália,
existem coberturas de veículos em que
o preço do seguro varia conforme o nú-
mero de quilômetros que o cliente roda.
Tanto lá quanto aqui, uma das principais
causas desse fenômeno é a queda da ren-
tabilidade — conseqüência da guerra de
preços gerada pelo aumento da compe-
tição entre as seguradoras. Dados da
consultoria AT Kearney mostram que as
taxas de retorno dos seguros de veículos
mais tradicionais no Brasil caíram de
10% para 2% entre 2006 e 2008.
Para tornar viáveis os seguros mais ba-

ratos, as seguradoras buscam cada vez
mais canais de distribuição alternativos,
como os balcões de redes de varejo e as
contas de luz ou telefone. O alvo das com-
panhias são parceiros que possuam uma
base de clientes de, no mínimo, 100 000
pessoas. "Só é possível lançar esses pro-
dutos porque as prestadoras de serviços
públicos e os varejistas possuem uma es-
trutura de cobrança montada e um rela-
cionamento fiel com o grupo de clientes",
diz Thomas Batt, presidente da RSA Se-
guros, uma das seguradoras que atuam
nesse mercado. A apólice-casamento
comprada por Nidia será vendida a partir
das próximas semanas em cadeias de lo-
jas que organizam listas de presentes. O
caso mais bem-sucedido da estratégia de

oferecer seguros longe das agências dos
bancos e sem o contato direto de um cor-
retor é o da garantia estendida, que pror-
roga o prazo oferecido pelos fabricantes
de eletroeletrônicos. Graças ao trabalho
dos vendedores de grandes redes varejis-
tas, o total arrecadado pelas seguradoras
com esse tipo de apólice passou de 137

milhões de reais para mais de l bilhão de
reais nos últimos dois anos.

Embora o alvo das seguradoras não
seja exclusivamente a população de baixa
renda, os consumidores das classes C e D
formam o grosso da clientela dos novos
produtos. O motivo é o preço das apólices
— em geral, entre 2 e 15 reais por mês.
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ainda está por vir e depende da criação
dos chamados microsseguros — apólices
de segmentos tradicionais, como saúde e
vida, destinadas para a população com
renda de até três salários mínimos.

A índia é um dos países referência
nesse campo. No início da década, o go-
verno indiano privatizou o mercado de
seguros e, ao mesmo tempo, criou incen-
tivos para que as seguradoras exploras-
sem as áreas rurais e as regiões mais
carentes do país. Uma das mudanças foi
a permissão para que não corretores pu-
dessem vender apólices. Em menos de
dez anos, o mercado de seguros da índia
pulou de 2,3% para 4,6% do PIB, mais
que os 3% do Brasil. Por aqui, a Supe-
rintendência de Seguros Privados, a au-
tarquia que fiscaliza as seguradoras, es-
tuda a adoção de medidas, como a redu-
ção de impostos, que possam estimular
o mercado de baixa renda. Pelas suas
estimativas, a adoção do microsseguro,
se acontecer, aumentará o número de se-
gurados de 40 milhões para 140 milhões
de pessoas no prazo de oito anos.

Ainda à espera de uma definição do
governo, as seguradoras estão testando
produtos que facilitem o acesso a novos
clientes de baixa renda. No Nordeste, a
Cardif do Brasil, uma das únicas que atu-
am exclusivamente com canais alternati-
vos de distribuição, lançou em junho o
projeto piloto de um seguro de automóvel
que cobre apenas roubo e furto — e cus-
ta metade do preço dos seguros de veícu-
los convencionais. "Praticamente todas
as apólices vendidas nesse projeto foram
para clientes que nunca compraram se-
guros", diz Adriano Romano, vice-presi-
dente executivo da Cardif. A corretora
Aon Affmity formatou um seguro volta-
do especialmente para os caminhoneiros,

Embaladas pelo aumento da renda dos
brasileiros, as seguradoras estão atentas
às demandas desse segmento — a carioca
Capemisa lançou em setembro o seguro
do sambista, que cobre acidentes pessoais
e é vendido por todas as escolas de samba
do grupo especial de São Paulo. "As pes-
soas só começam a pensar em seguro

quando têm algo a perder. Com o aumen-
to do consumo na baixa renda, há cada
vez mais gente nessa situação", diz Luís
Meirelles Reis, diretor da área de afinida-
de da Zurich Brasil Seguros, operação
brasileira do grupo suíço. Na visão dos
executivos das seguradoras, porém, o
grande salto na base da pirâmide social

vendido por meio de revistas e eventos
do setor, que garante a renda da família
em caso de acidente. A estabilização da
economia e o crescimento econômico já
criaram a onda de consumo do frango,
do iogurte e das geladeiras. A esperança
das seguradoras é que agora esteja che-
gando a vez das apólices. •
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Rumo à
primeira divisão

O mercado de seguros, considerado o menos
glamouroso do setor financeiro, contrata

como nunca no Brasil — e seus executivos já
sentem as delícias de seu novo status Giuliana Napolitano

E
m 2008, depois de receber o aval
da matriz nos Estados Unidos
para ampliar as operações da
empresa no Brasil, Luis Mau-
rette, presidente da seguradora

Liberty, teve de colocar parte de sua equi-
pe para analisar o mercado internacional.
O objetivo não era mapear a concorrência
ou identificar produtos que poderiam ser
lançados aqui, mas encontrar executivos
capazes de tocar as novas áreas de negó-
cios, como o segmento de riscos indus-
triais, e expandir a atuação da empresa
no país. "Falta gente com experiência
nesses ramos no Brasil e os bons profis-
sionais estão cada vez mais disputados",
diz Maurette. Aproveitando o baque da
crise mundial sobre o mercado america-
no e o europeu, a Liberty contratou, des-
de o fim do ano passado, sete diretores
— entre eles, um inglês, um alemão e três
brasileiros que trabalhavam em compa-
nhias de seguros no exterior. Um dos
recém-chegados é Rafael Citelli, carioca
de 35 anos que estava há um ano na Par-
tnerRe, em Zurique, na Suíça, e antes
disso havia passado três na seguradora
Allianz em Munique, na Alemanha. "Eu
pretendia ficar mais um tempo no exte-
rior, mas ficou claro que o crescimento
está aqui", diz Citelli.

A Liberty talvez seja uma das mais
agressivas, mas ela não está sozinha na
estratégia de reforçar a equipe. Estima-se
que, nos últimos dois anos, tenham sido
abertas cerca de 200 vagas de gerente,
diretor e vice-presidente nesse setor, es-
pecialmente nas resseguradoras (empre-
sas especializadas em fazer o seguro das
seguradoras). Após a quebra do monopó-

lio do governo nesse setor, em 2008, de-
zenas de resseguradoras estrangeiras se
instalaram no país. Parte dessas novas
vagas ainda não foi preenchida. "Como o
mercado era fechado e cresceu pouco até
os anos 90, criou-se uma lacuna de pro-
fissionais. Há pouquíssimas pessoas de
35 a 45 anos que conhecem o setor, sabem
chefiar equipes e falam inglês fluente",
diz Jorge Maluf Filho, sócio da consulto-
ria Korn Ferry International, que acaba de
concluir uma pesquisa de perfil profissio-
nal feita com 18 seguradoras. "E como se
a área de seguros estivesse passando pelo
processo de modernização que os bancos
brasileiros viveram há 15 anos."

No mercado, diz-se que o setor está
saindo da "segunda divisão". Os profis-
sionais dessas companhias ainda ganham
menos que seus colegas em bancos e di-
retorias financeiras de empresas — a de-
fasagem é de cerca de 30% na alta cúpu-
la. Mas a distância começa a encurtar.
"Alguns de meus funcionários receberam
propostas para ganhar o dobro na concor-
rência", diz o presidente de uma segura-
dora. Além disso, pagar bônus, algo rarís-
simo até três anos atrás, está se tornando
mais comum. A corretora Marsh instituiu
um programa de remuneração variável
baseado no desempenho individual em
2008 — antes, os executivos só tinham
participação nos lucros da companhia,
que era igual para todos. "Convencemos
a matriz a montar uma área de resseguros
no país e, por isso, precisamos ficar mais
competitivos para trazer os profissionais",
diz Thomaz Menezes, presidente da Mar-
sh, que neste ano contratou dez executivos
no mercado.
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Na alemã Allianz, o bônus da alta
cúpula já representa cerca de 40% da re-
muneração total — percentual próximo
ao dos bancos, que em geral são bem mais
agressivos nas recompensas aos executi-
vos. Até o IRB-Brasil Re, empresa públi-
ca de resseguros, começou a premiar seus
funcionários, muito assediados pelas
companhias privadas. Mas nos moldes
estatais, claro. A partir do nível gerencial,
quem cumpriu suas metas em 2008 rece-
beu quatro salários a mais no fim do ano.
Até mesmo profissionais que nunca tra-
balharam em empresas de seguros estão
sendo atraídos pelo potencial de negócios
— e pela expectativa de que isso gere

bônus polpudos. A corretora de seguros
Lazam-MDS, associação entre os grupos
Suzano e Sonae, de Portugal, recentemen-
te contratou executivos de AmBev, CPFL
e Sadia para gerências e diretorias.

Em qualquer lugar do mundo, o setor
de seguros é o menos glamouroso do mer-
cado financeiro — e isso já é histórico.
No filme Se Meu Apartamento Falasse,
de 1960, o protagonista, interpretado por
Jack Lemmon, é um entediado funcioná-
rio de uma seguradora. Com essa ima-
gem, o setor atrai até hoje uma pequena
fração dos estudantes das escolas de ne-
gócios internacionais. "Nenhum de meus
100 colegas de classe trabalha nessa área",

diz Newton Queiroz, gerente de ressegu-
ros da corretora Aon Risk no Brasil, que
se formou na York University, no Canadá,
em 2004. Lá fora, porém, quem vence o
preconceito inicial e resolve entrar no
setor descobre que as companhias de se-
guros estão entre as mais dinâmicas do
mundo, movimentam trilhões de dólares
todos os anos e pagam bônus interessan-
tes — menores, é verdade, do que os de
bancos de investimento. É bom lembrar
que o bilionário Warren Buffett, talvez o
maior investidor de todos os tempos, apli-
ca boa parte do patrimônio que adminis-
tra em seguradoras — e ele não é exata-
mente do tipo que rasga dinheiro.
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A onda verde
nos seguros

Em tempos de sustentabilidade, as seguradoras
tentam ganhar dinheiro com o incipiente

setor de apólices contra danos ao meio ambiente
Soraia Abreu Pedrozo

S
eguindo uma regra mundial da
matriz, a operação brasileira da
fabricante de pneus Michelin
contratou em 2004 um seguro
ambiental com a seguradora do

Unibanco, até agora a única a lançar esse
produto no mercado. Mais do que se pro-
teger de um acidente em uma de suas
fábricas ou de incêndios em fazendas on-
de estão suas seringueiras, a empresa
queria uma cobertura para danos ambien-
tais que levam semanas, meses ou anos
para aparecer. Paga cerca de 200 000 reais
anuais por isso. "Queremos proteção pa-

ra casos como o de um vazamento não
identificado inicialmente, mas que pode
dar problemas no futuro", diz Gutenberg
Sousa, diretor de meio ambiente e preven-
ção da Michelin na América do Sul.

O número de apólices ambientais no
Brasil não passa de 20. Juntas, elas movi-
mentam cerca de 20 milhões de reais por
ano — um grão de areia num mercado de
96 bilhões de reais. Mas o potencial de
crescimento desse tipo de negócio parece
enorme. Para 2010, o mercado acredita
numa expansão de 30% dessa modalidade
de seguro. Zurich, Liberty, Ace e Allianz,

quatro das 20 maiores em operação no
Brasil, prometem entrar nesse mercado
nos próximos meses. O foco serão os se-
tores mais propensos a ter problemas am-
bientais, como o químico e o de energia,
e as multinacionais — tanto nas que já
estão instaladas aqui como nas que estão
por vir. "Com o aumento dos investimen-
tos em infraestrutura nos próximos anos,
nenhuma empresa internacional vai que-
rer ver seu nome envolvido em um caso
de desastre ambiental sem ter certeza de
que as despesas serão pagas imediatamen-
te", diz Jeferson Bem, superintendente de
seguros de responsabilidade civil da se-
guradora Ace. Um levantamento realizado
pela empresa de pesquisa Economist In-
telligence Unit no ano passado com 320
empresas na Ásia, na Europa, na Austrália
e nos Estados Unidos mostrou que quase
um terço delas trata da questão do risco
ambiental quando planeja uma expansão
geográfica. Mais de 40% das companhias
afirmaram que consideram o tema quando
desenvolvem novos produtos e serviços.
A expectativa das seguradoras instaladas
no Brasil é que todo o barulho em torno
do conceito de sustentabilidade se tradu-
za, no curto prazo, também em apólices
de seguro ambiental.
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