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Procon-SP constata leve queda na
taxa média de empréstimo pessoal

BlackRock vê boa perspectiva
para o terceiro trimestre

Pesquisa do Procon-SP constata que a taxa média de juros
do empréstimo pessoal apresentou leve queda em relação
a agosto. Foi a primeira queda desde novembro do ano passado.
Já a taxa média do cheque especial manteve-se estável.
No empréstimo pessoal, a taxa média dos bancos pesquisados foi
de 5,35% ao mês, inferior à do mês anterior, que foi de 5,44% a.m.

O presidente-executivo do BlackRock, Laurence Fink, disse ontem que
vê um fluxo de entrada muito mais forte de investidores no terceiro
trimestre, fazendo as ações do maior gestor mundial de capital subirem
5,5%. “Estamos vendo um fluxo renovado e nosso gargalo nunca foi tão
largo”, afirmou. Fink disse que o fluxo entrante na empresa no terceiro
trimestre até o momento é similar ao do quarto trimestre de 2009.
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Maracanã, um dos estádios
que sediará a Copa de
2014: imprevistos que
levem ao cancelamento
ou adiamento dos jogos
são cobertos por seguro

Faltam profissionais qualificados
No Brasil não há cursos de
graduação voltados para o
mercado de seguros, como
nos EUA, o que gera gargalos

A maior demanda por seguros
que envolvem grandes riscos,
provenientes das grandes obras
de infraestrutura e dos eventos
esportivos que estão por vir no
Brasil, tem encontrado um gar-

galo no mercado brasileiro: a
falta de profissionais especializados em Risk Management
and Insurance (RMI) — gerenciamento de risco e seguros.
Conhecido no mercado como
“subscritor de risco”, esse profissional é responsável pela
análise e subscrição dos riscos.
“Os subscritores de risco no
Brasil geralmente têm formação

Maior demanda
começou a ser
sentida com a abertura
do segmento de
resseguros, em 2008

seguro
foi de US$ 350 mi
(D&O), patrimonial, seguro de
equipamentos e de transportes.
“Essas são as coberturas de praxe”, comenta Mauro Leite, líder
da Especialidade de Responsabilidade Civil e Ambiental da Marsh
Brasil. Há, porém, coberturas
adicionais que podem ser contratadas de acordo com as necessidades locais do evento esportivo.
Uma delas é a de sequestro.
“É importante que o gerenciamento de riscos e o programa de seguros comece a ser
discutido quatro ou cinco anos
antes do evento”, alerta Harper, da Marsh Atlanta, que participou do programa de gerenciamento de riscos das Olimpíadas de Atenas (2004), Torino
(2006) e Beijing (2008). ■

em engenharia ou atuária. Com
a abertura do mercado de resseguro, porém, o mercado começou a buscar pela melhor avaliação do risco, o que gera necessidade de maior sofisticação”, avalia Bruno Martins, da
divisão de seguros da Michael
Page. Segundo ele, os profissionais que atuam no segmento
com formação em engenharia,
atuária, matemática e estatística não são substituíveis, mas
complementares. “Em riscos
patrimoniais há mais engenheiros e na subscrição de produtos
de vida, mais atuários”, explica.
A maior demanda começou a
ser sentida depois da abertura do
resseguro, em 2008, não só pela
sofisticação dos produtos de seguro, mas também porque seguradoras e resseguradoras vieram
para o país procuraram profissionais com a formação específica
de seguros e não o encontraram.
Isso acontece porque lá fora,
principalmente nos Estados
Unidos, há cursos de graduação,
mestrado e doutorado voltados
para profissionais do mercado
de seguros, conta Luiz Augusto
Carneiro, professor da Faculdade de Economia, Administração
e Contabilidade da Universidade de São Paulo (Fea/USP). “Nos
Estados Unidos há, inclusive,
qualificações profissionais para
ser subscritor de seguros ou liquidador de sinistros”, diz o
professor. A Wharton School,
universidade da Pensilvânia, é
referência no curso de Gestão de
Risco do Seguro, cita Carneiro,
que pleiteia a criação dessa formação também na USP.
Sem formação específica, no
Brasil as seguradoras formam os
profissionais no dia-a-dia. “Algumas companhias montam estruturas trazendo profissionais
de fora ou mandam seus executivos para fora para se especializarem”, diz Martins. ■ T.F.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 set. 2010, Primeiro Caderno, p. 41.

CARACTERÍSTICAS DO SEGURO DE CANCELAMENTO DE EVENTOS

1

2

3

Análise
do risco

Risco de
terrorismo

Frequência
de ocorrências

Para dar cobertura, o mercado
segurador considera o ambiente
de risco político (guerra,
agitação interna, terrorismo),
a exposição aos perigos naturais
(terremoto, tempestade)
e a experiência do país anfitrião
em hospedar grandes eventos.

Na época do atentado
às Torres Gêmeas nos
Estados Unidos, em 2001,
o preço da cobertura de
terrorismo subiu muito por
conta do evento. Hoje, porém,
as taxas desse seguro já
voltou a patamares normais.

Em geral, o seguro de
cancelamento é um dos
mais demandados em
eventos esportivos. Por isso,
também é um dos mais caros.
Muita chuva, neve e outras
intempéries são mestres em
cancelar provas ao ar livre.

■ CANCELAMENTO
Na Copa da África do Sul,
Munich deu cobertura de

US$

350

mi

■ COPA 2010

Demanda por cobertura,
segundo estimativa

US$

5

bilhões

