
Um negócio para lá de arriscado: como o Lloyd’s de Londres garante seu futuro  

Como CEO da Lloyd’s, venerável seguradora de Londres, Richard Ward é responsável por US$ 
33 bilhões em prêmios de risco todos os anos. São seus segurados, entre outros, o sorriso da 
estrela do seriado de TV Betty, a feia, os joelhos do jogador de futebol David Beckham e as 
cordas vocais da cantora Celine Dion. 

Tudo isso faz parte da tradição do Lloyd’s, uma empresa com 321 anos de história, mais 
conhecida como mercado britânico de seguros e não como seguradora, porque serve de ponto 
de encontro para uma variedade de agentes que agrupam e pulverizam o risco. Ao longo de 
sua história, o Lloyd’s emitiu apólices que cobriam as pernas de Betty Grable, atriz de cinema 
dos anos 40, possíveis responsabilidades legais de paternidade do astro de rock dos anos 80 
David Lee Roth e até mesmo a língua do degustador chefe da rede de cafés Costa Coffee, do 
Reino Unido. Tudo isso para não falar do primeiro voo comercial aéreo, primeiro voo comercial 
ao espaço, e todo tipo de ponte, plataforma de petróleo, frotas diversas, ativos imobiliários em 
regiões de clima hostil e investimentos de empresas em países politicamente instáveis. 

Conforme disse Ward durante palestra recente sobre liderança na Wharton: “São muitas e 
variadas as atividades nas quais estamos envolvidos. O que fazemos, basicamente, é 
assegurar coisas que outras pessoas não podem ou não querem segurar.” 

O segredo do sucesso das 50 franquias do Lloyd’s e de todas as suas apólices incomuns 
resume-se a uma lição simples a ser seguida por investidores, bancos multinacionais e por 
quem quer que esteja no ramo empresarial: entenda seus riscos. O Lloyd’s emprega um 
exército de pesquisadores que analisam dados como a idade dos jatos da frota particular do 
sultanato de Omã e as ameaças que poderiam ter prejudicado os Jogos Olímpicos de Pequim 
de 2008. 

Se essa coleção de cérebros não for capaz de entender alguma coisa, diz Ward, aí está uma 
boa razão para que a empresa se mantenha à distância dela. “Quando não gostamos de um 
risco, não o subscrevemos.” Essa foi uma lição que o Lloyd’s aprendeu da maneira mais difícil 
nos anos que antecederam o ingresso de Ward à frente da mais famosa seguradora do mundo 
há três anos. “No passado, o Lloyd’s subscrevia um volume muito grande de risco financeiro 
institucional”, observou Ward. “Dávamos uma cobertura enorme a dois grandes gigantes: a 
Enron e a WorldCom. Como consequência disso, tivemos de arcar com indenizações vultosas.” 

Por causa disso também, o Lloyd’s decidiu “reduzir a escala de exposição das instituições 
financeiras que cobria, porque não nos sentíamos à vontade com esse tipo de risco”, disse 
Ward. “Na verdade, não compreendíamos muito bem o segmento. Quando isso acontece, o 
melhor é não nos envolvermos. Reduzimos nossa escala de exposição a uma dimensão tal que 
agora, na esteira do escândalo do subprime, dos casos Madoff e R. Allen Stanford, ela se 
tornou mínima em se tratando de reclamações oriundas de instituições, empresas e do 
subprime. Portanto, no tocante aos problemas decorrentes da crise financeira, nossos negócios 
serão conduzidos como sempre.” 

Os “nomes” 

A célebre seguradora havia passado por duas grandes tempestades na década anterior à 
chegada de Ward. Uma delas em meados dos anos 90, à medida que as reclamações devidas à 
exposição ao amianto durante anos nos EUA começaram a ser requeridas. “Chegamos a pagar 
um total de US$ 15 bilhões em reclamações”, disse Ward. “Nos anos 90, US$ 15 bilhões era 
muito dinheiro.” 

 



Os prejuízos marcaram o fim da era dos membros individuais donos de grandes fortunas — 
conhecidos como “os nomes”. Gente que sob a estrutura pouco comum do Lloyd’s hipotecava 
toda a sua estrutura pessoal para subscrever as apólices de seus consorciados. Alguns desses 
nomes, porém, acusaram a seguradora de fraude em grande escala por recrutar novos 
membros ocultando deles o enorme volume de reclamações prestes a serem executadas. A 
ação legal resultante, disse Ward, já é o caso com maior número de horas na história dos 
tribunais britânicos. 

O Lloyd’s acabou reformulando sua estrutura organizacional. A empresa pôs fim ao 
recrutamento de novos nomes de “responsabilidade ilimitada” e criou, a um custo elevado, 
uma divisão à parte para os negócios anteriores a 1993 batizada de Equitas. Para isso, a 
empresa se desfez de vários ativos, entre eles o edifício símbolo da empresa em Londres. 
“Vendemos praticamente tudo, exceto a prata”, disse Ward. “Foi uma lição muito importante 
para nós. Depois de lidarmos com o passivo tóxico e com o bom passivo, e depois de criarmos 
um novo veículo, pudemos seguir em frente com nossas atividades.” 

Mais tarde, em 2001, os ataques terroristas aos EUA e as calamidades subsequentes que 
sobrevieram às indústrias de viagens e de transportes colocaram o Lloyd’s novamente em 
risco. Como maior seguradora do World Trade Center, o Lloyd’s respondia por US$ 11 bilhões 
de um total de US$ 40 bilhões em reclamações. “Um dia depois do episódio do WTC, nosso 
pessoal não tinha outro pensamento: ‘Vamos falir. Não temos como pagar US$ 11 bilhões”, 
disse Ward. “Foi incrível como que logo depois dos problemas dos anos 90 tivéssemos de lidar 
com um problema semelhante.” 

A questão imediata era de liquidez: os órgãos reguladores americanos receavam que o Lloyd’s 
não tivesse dinheiro suficiente para continuar no mercado. Depois de várias reuniões muito 
agitadas em Washington, a crise foi revertida. Contudo, disse Ward, “aquele foi, de fato, um 
divisor de águas para nós, um momento em que a gerência do Lloyd’s concluiu: ‘Agora vamos 
de ter de fazer as coisas de um modo muito diferente se quisermos que a empresa sobreviva.” 

Um exemplo do que teria de acabar: embora o World Trade Center estivesse segurado pelo 
Lloyd’s, não havia apólice alguma de fato. O que havia era apenas um documento que 
estipulava preços e termos — um problema, aliás, comum a essa indústria. “Se sua empresa é 
líder de mercado, e seu diretor de risco lhe diz que uma determinada apólice existe, peça-lhe 
para vê-la”, advertiu Ward à plateia.  

Por fim, o Lloyd’s introduziu uma nova estrutura de gestão que Ward chama de “o McDonald’s 
do Lloyd’s”. A exemplo da rede de fast food, a estrutura é de franquia. “Ronald McDonald 
consegue estipular padrões que alcançam toda a rede de franqueados, os quais, por sua vez, 
passam a agir da mesma forma”, disse Ward. O que é bom para o Big Mac e para as fritas que 
o acompanham é bom também para o padrão de risco estabelecido. “Quem quiser fazer 
negócio no mercado do Lloyd’s terá de fazê-lo de acordo com os padrões por nós 
estabelecidos.” 

No novo mundo do Lloyd’s, disse Ward, “se você pertence à empresa A e subscreve riscos no 
Lloyd’s, analisamos primeiramente os riscos subscritos; em seguida, analisamos de que 
maneira os riscos de sua empresa, associados aos de outras contribuem, no total, para a 
exposição em geral. Isso se dá para que, em primeiro lugar, seu capital seja suficiente para 
dar sustentação ao seu negócio e; em segundo lugar, para que o capital do mercado seja 
suficiente para dar sustentação aos riscos de todo o mercado”. 

 

 



Em 2005, os prejuízos decorrentes dos furacões Katrina, Rita e Wilma chegaram a US$ 60 
bilhões, sendo a parte do Lloyd’s de US$ 16 bilhões — maior até do que as reclamações no 
valor de US$ 11 bilhões que teve de enfrentar depois do 11 de setembro. Contudo, enquanto 
os ataques de 2001 custaram ao mercado do Lloyd’s US$ 5 bilhões, os riscos agora eram 
suficientemente diversificados para que o total de prejuízos fosse de apenas US$ 160 milhões. 
Ward batizou a nova disciplina de “mudança de vida”. 

Modernizando a bolsa 

A escolha de Ward para chefiar o Lloyd’s, em 2006, foi recebida com surpresa. Afinal, fez seu 
doutorado em química — foi um dos primeiros a pesquisar a tecnologia de      LCD — e tinha 
experiência apenas em negociação de commodities. Contudo, a pesquisa científica, disse ele, 
proporciona um bom treino para o profissional de empresa. “Trata-se de uma disciplina que 
favorece a abordagem intelectual mais rigorosa. É muito exigente, exige que se batalhe 
continuamente em busca de fundos, há muita política envolvida [...] O sujeito tem de saber 
vender”, principalmente quando se trata de conseguir doações para fins de pesquisa 
acadêmica. 

No início de sua vida profissional, Ward ocupou vários postos diferentes na BP, tendo passado, 
inclusive, algum tempo no setor de compra e venda de derivativos em Londres — uma decisão 
que ele considera corajosa da parte da empresa, que deu um grande salto baseado no palpite 
de que um cientista respeitado, sem experiência prévia no mundo dos negócios, seria capaz de 
agregar valor a suas operações. Durante o tempo que passou ali, swaps, opções e toda a 
gama de proteções que se tornaram tão conhecidas nos últimos anos e que, na época, 
estavam começando a despontar, deram a Ward uma boa experiência prévia nos meandros 
complicados pelos quais o risco é avaliado e negociado. 

Em 1999, Ward saiu da BP para chefiar a Bolsa de Petróleo Internacional, que é a bolsa de 
commodities de Londres. Embora as proteções negociadas fossem modernas, as operações da 
bolsa, na época, eram tudo menos modernas. O formato de negociação empregado era 
ultrapassado e tendia a beneficiar o sujeito alto, forte e de timbre de voz poderoso, mas “cujo 
futuro era, creio eu, limitado” num mundo todo conectado. 

Como CEO, Ward introduziu o comércio eletrônico, que permitiu às bolsas rivais se abrirem a 
mercados novos, vastos e distantes. Contudo, a ideia não animava os operadores de então — 
muitos dos quais de físico avantajado e talhado especialmente para trabalhar no pregão 
tradicional. “Quando você desafia o jeito que alguém faz negócios e coloca na berlinda a 
maneira como se ganha dinheiro, sua proposta se torna extremamente ameaçadora”, disse 
Ward. Ele se lembra de ser interpelado no banheiro por um operador muito alto que lhe disse: 
“Vou acabar com você.” 

Por fim, porém, Ward descobriu um grupo de operadores da bolsa que sabia das vantagens da 
nova ideia. Ward percebeu que muitos deles gostavam de jogar pôquer eletrônico nos 
momentos de baixa nas negociações. Ele lhes disse que se negociassem pela via eletrônica, na 
tela, e não pessoalmente, poderiam continuar a jogar enquanto negociavam. “O segredo era 
encontrar essas pessoas, reuni-las num pequeno grupo e convencê-las do valor da troca. Em 
seguida, usar essa célula como vírus que se espalharia pela comunidade de operadores.” 

O pregão tradicional fechou em 2005, depois de um período em que Ward teve de viajar 
acompanhado de um destacamento de guarda-costas do Serviço Aéreo Especial do Reino 
Unido. O motivo pelo qual ele não abandonou a ideia foi, como ele mesmo conta, “a certeza de 
que era a coisa certa a fazer. Eu estava convicto de que tinha de seguir uma agenda de 
mudanças apesar da hostilidade extraordinária que enfrentei. Aprendi lição muito importante 
sobre negócios na ocasião.” 



Para Ward, sua função no Lloyd’s consiste na necessidade de se adaptar a novas tecnologias 
que desafiem a maneira tradicional de fazer as coisas. Numa indústria em que vendedores e 
corretores sempre desempenharam um papel de enorme importância, a Internet, com a 
democratização da informação e a facilidade de comparação e compra que traz, é uma força 
de ruptura. Ward disse também que o subproduto das calamidades financeiras dos últimos 
dois anos vai mudar a perspectiva de todos os CEOs. As futuras empresas pós-AIG e pós-
Lehman Brothers, prevê Ward, vivenciarão um tempo de mais regulação, maior protecionismo 
e doses mais fortes de intervenção por parte do governo, para não falar de mais impostos 
sobre as empresas e queda de confiança do público em seus líderes. 

“É incrível a rapidez com que uma reputação pode ser prejudicada e o tempo que demora para 
restaurá-la”, disse Ward. “No Lloyd’s, levamos dez anos para reconstruir nossa reputação, 
perdida da noite para o dia nos anos 90 e perdida mais uma vez por ocasião dos atentados ao 
World Trade Center. Costumávamos ser aqueles que avisavam sobre a iminência de desastres. 
Se eu estivesse aqui cinco anos atrás — bem, a verdade é que eu não estaria aqui. Vocês não 
teriam me convidado. Quem estaria aqui, em vez de mim, seria o CEO do banco Lloyd’s.” 

Sem relação com a seguradora, esse banco específico, de desempenho excelente há não muito 
tempo, recebeu, no outono, uma infusão multibilionária em dólares da parte do contribuinte 
britânico para não falir. Seus ativos tóxicos foram estimados em mais de 250 bilhões de libras. 

Qual a lição aqui? “As expectativas estão mudando no que diz respeito à forma como devemos 
nos comportar enquanto líderes de empresas”, disse Ward. “Não é mais aceitável dizer 
simplesmente que você faz alguma coisa em busca de lucro simplesmente. Todas as partes 
envolvidas, empregados, acionistas e clientes também esperam um pouco mais [...] Eles 
esperam que os líderes de empresas sejam pessoas íntegras. Todos esperam que eu, como 
líder de empresa, diga: ‘Faço o que faço porque considero correto, não porque todo o mundo 
está fazendo o mesmo.’ A responsabilidade pessoal agora é muito maior.” 

Fonte: Wharton/Universia Knowledge. [Portal]. Disponível em:                 
<http://www.wharton.universia.net>. Acesso em: 18 dez. 2009. 


