


Estas são algumas das constatações obtidas 

pela pesquisa "Brasil, bola da vez - Negócios 

e investimentos a caminho dos megaeventos 

esportivos", realizada pela Deloitte em conjunto 

com o Instituto Brasileiro de Relações com 

Investidores (IBRI) e que produziu um mapeamento 

importante das expectativas tanto das companhias 

que dispõem de áreas de Relações com Investidores 

(Rls) quanto dos próprios organismos investidores 

em relação à realização dos dois grandes eventos 

esportivos no País. Participaram da pesquisa 

60 profissionais de RI e 36 agentes investidores, 

que responderam a questionários em abril e maio 

deste ano. "Acreditamos que os profissionais de 

RI terão um papel importante de catalisadores 

nesse processo, medindo a impressão dos 

investidores e verificando o compor tamento do 

mercado e o tempo das iniciativas", afirma 

Ricardo Florence, diretor-presidente do IBRI. 

Para José Paulo Rocha, sócio-líder da área de 

Corporate Finance da Deloitte e responsável 

técnico pelo estudo, "um ponto importante a 

ser destacado nessa pesquisa é a preocupação 

manifestada pelos entrevistados em relação à 

execução dos projetos necessários para que o 

Brasil possa sediar, de forma bem-sucedida, os dois 

eventos", aponta. Quando perguntado sobre quais 

são as principais questões que o Brasil necessitará 

responder para comprovar que conseguirá efetivar 

os megaeventos, a maior parte dos entrevistados 

na sondagem apontou forte preocupação com a 

capacidade de realização das cidades-sede, bem 

como com a administração dos investimentos 

públicos e com a resolução dos problemas de 

Infraestrutura e logística do País. 

Por outro lado, apenas 2 6 % dos profissionais 

de Rls entrevistados reportaram que as empresas 

em que trabalham já contam com planos relativos 

às oportunidades a serem geradas pelos eventos 

- 12% disseram que suas companhias já têm um 

plano específico e outros 14% afirmaram que suas 

organizações dispõem de um plano específico a 

ser implantado. Outros 3 5 % af irmaram que as 

suas empresas pretendem se preparar para essas 

oportunidades. Não deverão elaborar ou implantar 

um plano específico as empresas de 21% dos 

entrevistados. Outros 18% não souberam informar 

- o que é um indicativo de que poderá aumentar 

o número de organizações que adotarão planos 

específicos para se adequarem à realização dos 

eventos. 

"As empresas parecem ainda não ter despertado 

e definido claramente qual será.o seu papel 

e como se beneficiar desses eventos", explica 

Rocha. "Entretanto, acreditamos que, com a 

proximidade deles, muitas poderão mudar de idéia 



e encontrar boas formas de participar", acrescenta. 

Apesar do baixo nível de preparação verificado até o 

momento, 53% mostraram otimismo, afirmando 

que a maioria das empresas do País conseguirá se 

adequar. Outros 21% apontaram que as organizações 

do mercado estão em fase de preparação e se 

tornarão aptas até a realização dos megaeventos. 

Nesse mapeamento, os setores destacados com 

maior freqüência pelos entrevistados como aqueles que 

serão diretamente impactados pelos eventos esportivos 

são a indústria da construção (65% dos entrevistados), 

o segmento de turismo, hotelaria e lazer (55%) e o de 

transporte aéreo e infraestrutura portuária (53%). Entre 

os que terão as atividades indiretamente impactadas, 

o comércio foi o que recebeu mais indicações dos 

entrevistados (88%), seguido pelo setor de bancos e 

serviços financeiros (48%). Um segmento que não foi 

abordado pela pesquisa, mas que também promete 

passar por transformações profundas em decorrência 

dos megaeventos, é o de resseguros 

(leia mais na próxima página). 



A realização da Copa do Mundo e da Olimpíada 

no Brasil deverá contr ibuir para a consolidação e 

o amadurec imento de um segmento da economia 

que começou a receber novo fô lego há cerca de 

dois anos, quando terminou um longo período de 

monopo l io estatal: o setor de resseguros. As obras 

de infraestrutura que serão realizadas para permit ir 

que o Pais sedie os dois megaeventos deverão 

ampliar os negocios e diversificar a demanda por 

produtos nessa área, que atua na divisão dos riscos 

com as empresas seguradoras, proporc ionando 

maior segurança e solidez para a construção dos 

empreendimentos. 

A abertura desse mercado, determinada pelo f im 

do monopól io que era exercido pelo Instituto de 

Resseguros do Brasil (IRB) desde 1939, ocorreu com 

a publicação, em 15 de janeiro de 2007, da Lei 

Complementar número 126 e foi respaldada pela 

Resolução n° 168 da Superintendência de Seguros 

Privados (Susep), de 17 de dezembro do mesmo 

ano. As novas regras do setor passaram a permitir a 

operação de três tipos de resseguradoras no mercado 

brasileiro: a local, que é aquela que possuí sede no 

Brasil, constituida na forma de sociedade anônima e 

com capital mínímo de R$ 60 milhões; a admitida, 

que tem sede no exterior, mas possui escritório no 

Brasil e mantém um depósito de US$ 5 milhões 

vinculado à Susep; e a eventual, que é a empresa 

sediada no exterior, sem escritório no Brasil, mas 

que recebe autorização para operar, mantendo um 

representante legal no País. 

"Com a abertura, toda a capacidade do mercado 

internacional foi colocada à disposição do Brasil", 

afirma o presidente da Associação Brasileira das 

Empresas Resseguradoras (Aber), Paulo Pereira. Desde 

a q u e b r a d o monopól io, 118 empresas, entre elas, 

os maiores agentes internacionais do setor, já se 

estabeleceram no Brasil, de acordo com informações 

da associação. 

Clodomir Félix, sócio-líder da Deloitte para o 

atendimento às instituições financeiras, destaca que 

as empresas que desembarcaram no Brasil após o 

f im do monopól io estatal o fizeram atraídas pelo 

potencial de crescimento econômico do País. "O 

Brasil é a bola da vez. A demanda proporcionada pelo 

crescimento econômico já serviu, por si só, de atrativo 

para essas companhias de resseguros", destaca Félix. 

Segundo ele, a abertura vem proporcionando um 

amadurecimento do mercado de resseguros. "A Copa 

do Mundo e a Olimpíada deverão ser aceleradores 

desse processo de amadurecimento", diz. 

Leonardo André Paixão, presidente do IRB Brasil, 

acrescenta que o crescimento do setor de seguros está 

int imamente ligado à expansão do Produto Interno 

Bruto (PIB). "No Brasil, o crescimento da atividade tem 

superado a expansão da economia brasileira e deverá 

continuar assim nos próximos anos", diz Paixão. "Isso 

aumenta a atratividade do Brasil para as seguradoras. 

Já contamos com mais de 80 empresas cadastradas na 

Susep", afirma. "Observamos, desde a abertura, um 

crescimento à ordem de dois dígitos na contratação 



A expectativa da Aber é de que, no caso específico 

desse tipo de apólice, o mercado deve movimentar 

R$ 1,4 bilhão em prêmios neste ano. "Se 

acrescentarmos as obras do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC) nesse cenário, a previsão é 
V 

de um crescimento significativo dos negócios nos 

próximos anos." 

A percepção da Cooper Gay, um dos novos 

competidores do setor de resseguro que se instalaram 

no Brasil, aponta para a mesma direção. "Fizemos 

levantamentos e constatamos que, considerando-se 

as obras do PAC, do PAC 2, da Copa do Mundo de 

Futebol, da Olimpíada e da Petrobras, o País deverá 

tocar na próxima década cerca de 3.500 projetos, que 

absorverão investimentos da ordem de US$ 1 tr i lhão", 

calcula Fábio Basilone, presidente da empresa. "Essas 

obras deverão gerar prêmios que calculamos, por 

baixo, mas por baixo mesmo, em US$ 5,5 bilhões", 

acrescenta. 

Clodomir Félix, da Deloitte, considera que os 

megaeventos esportivos deixarão como legado um 

grande amadurecimento do setor, permit indo a 

entrada de novos produtos que servirão para-amparar 

o processo de crescimento da economia, além de 

possibilitar um aprendizado dos novos competidores, 

que conviverão no mercado ao lado do IRB. De 

acordo com Leonardo André Paixão, além do seguro-

garantia, a expectativa é de que se crie demanda 

para produtos como o seguro de engenharia e de 

performance. O presidente do IRB acrescenta que a 

presença de novos competidores é importante, uma 

vez que permite um compart i lhamento maior dos 

riscos em grandes obras, como as que o Brasil deverá 

tocar nos próximos anos. 

Entre os investidores que manifestaram intenção de 

investir nas oportunidades geradas pelos eventos 

ao longo de 2010 e dos próximos anos, a maior 

parte indica que começará a despender recursos 

efetivamente a partir da virada do primeiro para o 

segundo semestre de 2011. Quanto à expectativa 

de retorno dos investimentos, 65% projetam que, 

no Brasil, ele será equivalente ao dos demais países 

que já sediaram eventos similares, 20% acham que 

será superior e apenas 15% consideram que será 

inferior. A pesquisa alinha ainda o legado que os dois 

megaeventos esportivos deixarão. A grande maioria 

dos profissionais de RI ouvidos (91% do total) afirma 

que o Brasil será beneficiado, por sediar a Copa e a 

Olimpíada, com a efetivação dos projetos relacionados 

à infraestrutura e logística. "É o principal legado. Esse 

t ipo de evento reúne esforços e capital com muito 

mais facilidade e velocidade para a realização de 

importantes obras nos mais diversos setores", aponta 

Rocha, da Deloitte. 

A pesquisa também evidencia que, no longo prazo, os 

principais benefícios dos eventos estão relacionados à 

projeção do Brasil no mundo. A melhoria da imagem 

brasileira no exterior é considerada por 67% dos 

entrevistados como a conseqüência mais duradoura 

da realização dos dois eventos, enquanto 63% 

destacam a qualificação do Brasil como polo turístico 

mundial e 54%, a internacionalização do País. Em 

ordem de grandeza, na seqüência, foram apontadas 

as conquistas internas: maior qualificação da mão de 

obra (40%), aumento da confiança (40%), redução 

do Custo Brasil (16%) e maior transparência pública 

(7%). Somente 1 % afirma que não haverá nenhuma 

melhoria. Enfim, quase todos estão prontos para ver 

os legados acontecerem. E participar deles. • 
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