


PIB. Há hoje vasta concorrência e garantia de pre-
ços estáveis. Mas há gargalos nada desprezíveis: 
carência de mão de obra capacitada, modelo lici-
tatório defasado e entraves ambientais. 

Os valores envolvidos nos grandes projetos são 
capazes de assustar e, ao mesmo tempo, de aguçar 
o apetite de qualquer megagrupo segurador inter-
nacional: a extração de petróleo na camada do pré-
sal irá requerer algo tem torno de R$ 200 bilhões; 
a construção do trem de alta velocidade outros 
R$ 33 bilhões (estimativa do governo; ou de até R$ 57 
bilhões na do mercado); a montagem da infraes-
trutura em geral, perto de R$ 37 bilhões; a Copa de 
2014 demandará aporte de R$ 23 bilhões; e os Jogos 
Olímpicos, que serão realizados dois anos depois, 
no Rio, mais R$ 30 bilhões. Sozinha, a usina de Belo 
Monte consumirá entre R$ 18 bilhões (oficial) e 
R$ 27 bilhões (mercado). Para Marcelo Elias, dire-
tor de infraestrutura da Marsh Brasil, as cifras gi-
gantescas só poderiam atrapalhar se cada etapa de 
construção não pudesse ser tratada de forma fatia-
da do resto, o que torna suportável a cobertura por 
várias seguradoras e resseguradoras. 

Nas grandes obras, a tendência é que se costu-
re um pool de companhias para garantir o seguro. 
Segundo estudo da Marsh, uma obra que repre-
senta risco de engenharia de até R$ 1,5 bilhão não 
implica complicados exercícios para a montagem 
da apólice. Entre R$ 1,5 bilhão e R$ 5 bilhões, a 
oferta já não é tão abundante, o que exige acionar 
as resseguradoras internacionais. Um projeto or-
çado acima de R$ 5 bilhões requer a definição de 
paradigmas mais complexos de risco. Nele, várias 
companhias deverão estar envolvidas. Uma mega-
obra como a do trem-bala terá de ser fatiada. Cada 
etapa irá corresponder a um risco diferente, não só 
os mais de 100 quilômetros de túneis, pontes e via-
dutos. Mas se o governo conseguir atrair os capitais 
necessários à construção, as seguradoras arrumam 
capacidade para segurá-la. De acordo com o dire-
tor executivo da Itaú Seguros, Antônio Trindade, o 
mercado só tem dúvida em relação ao trem de alta 
velocidade que interligará Campinas e Rio de Janei-
ro. Não há garantia de que ele vá sair do papel, nem 
quando e em quais condições. O resto precisa ser 
feito, o mais cedo possível. "As pessoas estão com-
preensível mente ligadas na Copa e nas Olimpíadas. 
Mas se não forem feitas as hidrelétricas, as termelé-
tricas, as rodovias, os portos, os aeroportos, o país 
para. E os nós que formam o custo Brasil irão travar 
o desenvolvimento", alerta. Não é apenas para aten-

0mercado segurador está confiante na ca-
pacidade do governo de executar todas as 
obras de infraestrutura já programadas no 

prazo combinado e, mais importante, ao mesmo 
tempo. Não falta vontade política nem flexibili-
dade para atrair os capitais privados, muito me-
nos capacidade por parte das seguradoras. Desde 
2008, com o fim do monopólio estatal dos resse-
guros, as companhias vêm se preparando para os 
desafios do crescimento. A demanda se expandiu 
em função do PAC I, que investiu R$ 444 bilhões, 
e o setor vem crescendo o dobro da evolução do 



der os empreendimentos governamentais que o 
mercado segurador se preparou intensamente nos 
últimos três anos. O setor privado experimenta um 
boom imobiliário e de consumo. 

O diretor executivo da Allianz, Angelo Co-
lombo, detectou um impulso de aquecimento 
da atividade seguradora já no último trimestre 
de 2010, sob a forma de obras de metrô, portos 
e hidrelétricas, após certo retardo decorrente 
das eleições presidenciais e estaduais. "O atraso 
foi benéfico para que as seguradoras pudessem 
se preparar melhor para o momento da decola-
gem", diz ele. Elas acumularam gordura no pe-
ríodo para gastar nos três segmentos que serão 
as vedetes do mercado: seguro-garantia, risco 
de engenharia e risco operacional. O primeiro 
assegura que a obra será entregue no prazo; o se-
gundo cobre o momento da execução; e o tercei-
ro abrange os riscos da atividade depois de sua 

execução. Nos dois últimos, um seguro acoplado 
- o de responsabilidade civil - precisa ser fechado 
para cobertura de danos a terceiros. E o seguro 
de vida dos funcionários que trabalham na obra 
acompanha todo o seu desenvolvimento. 

"Não falta nem faltará capacidade financeira 
para as seguradoras assumirem os riscos", diz o 
CEO da MDS Corretora, Hélio Novaes. Depois do 
fim do monopólio do IRB, em 2008, o mercado 
como um todo se beneficiou do ingresso de quase 
90 novas resseguradoras no país. A primeira pro-
vidência das companhias estrangeiras foi enten-
der como, nos grandes contratos, são formados os 
consórcios de construtoras. Frequentemente há 
um acúmulo das mesmas empreiteiras realizando 
obras imensas ao mesmo tempo. Foi possível criar, 
para os projetos de longo prazo, um mecanismo de 
acompanhamento anualizado. "Cada construtora 
tem suas parceiras no mercado segurador, com 
as quais já trabalha há muitos anos. Esse conheci-
mento facilita e acelera os contratos", diz Novaes. 

Para o diretor corporativo da Bradesco Seguros, 
Humberto Siqueira, as construtoras brasileiras 
unidas em consórcio têm know-how vasta e inter-
nacionalmente conhecido. O preocupante seria o 
ingresso no mercado de um player desconhecido, 
com risco ainda não completamente mensurado. 
O diretor geral da seguradora do Banco do Brasil/ 
Mapfre, Wady Cury, acrescenta mais um fator fa-
vorável aos consórcios: se surgir algum problema 
com qualquer das empresas participantes, as ou-
tras irão prontamente assumi-lo, sem prejuízos à 
qualidade e ao prazo da obra. "Ao estabelecer uma 
solidariedade entre seus integrantes, o consórcio 
mitiga o acúmulo de riscos", diz Cury. 

Se as obras de infraestrutura, sobretudo as que 
cercam a realização da Copa do Mundo, tiverem 
de ser aceleradas, Colombo não prevê, em princí-
pio, nenhuma dificuldade pelo lado do seguro. A 
construção de aeroportos, estádios, estradas, me-
trôs e equipamentos urbanos impõe riscos já bem 
conhecidos do mercado. "Teoricamente, o risco 
aumenta quando existe a premência da entre-
ga, mas, nos casos mais tradicionais, mesmo que 
maiores, os riscos são dimensionáveis", diz. 

Dada a magnitude dos projetos previstos, os 
riscos financeiros terão de ser avaliados caso a 
caso. Será feita uma medida criteriosa de cada eta-
pa das obras, sobretudo as mais longas, como as 
hidrelétricas e o trem-bala. Podem surgir riscos 
não plenamente identificáveis do ponto de vista 
do Brasil, mas, quaisquer que sejam, são conheci-
dos internacionalmente. E o mercado segurador 
local se internacionalizou rapidamente desde a 
abertura, há três anos. Os principais entraves às 
obras não são relativos nem à tecnologia de cons-
trução nem ao suporte financeiro. 



GRANDES CONTRATOS 

Elias, da Marsh: 
fatiar em etapas 
a construção torna 
suportável a 

cobertura 

A concentração de obras vultosas em curto pe-
ríodo pode gerar um "apagão" de mão de obra, 
não só de operários mas também de engenheiros 
e de pessoal técnico. Outro obstáculo, alerta o 
diretor de negocios da Austral Seguradora, Car-
los Frederico Ferreira Leite, está sendo colocado 
pelas regulamentações. A recente liberalização 
das concessões para construção, ampliação e mo-
dernização dos aeroportos afetou positivamente 
as seguradoras, sobretudo em relação ao seguro-
garantia. Ainda falta definir o marco regulatório 
dessas concessões. Ainda não foram esclarecidas 
as regras em relação ao modo como se dará a atua-
ção da iniciativa privada. Não está estabelecido 
se ela poderá atuar tanto na construção da pista 
como do terminal ou do entorno ou se a participa-
ção será mais limitada. De qualquer forma, a atra-
ção de companhias privadas mais ágeis aumenta 
o volume de prêmios da modalidade de seguro-
garantia, que já é maior que o proporcionado pe-

las apólices referentes aos riscos de engenharia. 
Resta agora simplificar o processo de licitações 
por meio da criação de um regime diferenciado 
de contratações. 

O terceiro entrave vem das licenças ambientais. 
Para Marcelo Elias, da Marsh Brasil, a criação de 
uma agência especial para a energia renovável já é 
um passo importante para agilizar os procedimen-
tos. Wady Cury, da BB/Mapfre, diz que em determi-
nadas hidrelétricas, como Belo Monte - uma obra 
orçada em R$ 27 bilhões -, não há meio-termo: ou a 
autorização é dada e faz-se a obra ou preserva-se o 
meio ambiente e buscam-se outras fontes de ener-
gia. "Trata-se de estabelecer prioridades", diz. 

E quanto antes, melhor, dada a complexidade 
da estrutura de seguros de uma grande obra. Cury 
diz que, antes de aplicar as várias apólices, o merca-
do estuda três variáveis: a perda normal esperada, 
que pode ser evitada, o dano máximo provável e a 
perda máxima possível, o pior cenário se as medi-
das anteriores falharem. A partir daí, definem-se 
as várias espécies de seguro. "Num trajeto de 600 
km, como o do trem-bala, muitas comunidades por 
onde ele passará merecerão um estudo específico 
sobre impactos", diz o diretor geral do BB/Mapfre. 
"Todo contrato é perfeito, até que o sinistro mostre 
suas imperfeições", acrescenta. 

Apesar da forte demanda por seguro e ressegu-
ro esperada como conseqüência das grandes obras, 
não há expectativa de elevação de preços das apóli-
ces. Não só porque o mercado já se preparou para o 
atual momento, ampliando a capacidade, mas por-
que permanecem as condições de excesso de liqui-
dez vigentes no mercado internacional. Mesmo as 
catástrofes registradas recentemente - os desastres 
japoneses, as inundações na Austrália e os tornados 
nos EUA - não afetam globalmente o mercado no 
curto prazo. Apenas um acontecimento global de 
vastas proporções - como uma elevação dos juros 
básicos nos EUA - parece ter o poder de restringir 
a liquidez, reduzir capital e forçar uma alta genera-
lizada de preços. Mas tal evento ainda não se apre-
senta no horizonte. 

O presidente da Munich Re do Brasil, Kurt Mul-
ler, diz que, a exemplo do mercado financeiro, o de 
resseguro também atua em ciclos, com períodos 
alternados de maior ou menor restrição de cober-
tura e preço. "Um evento catastrófico como o ocor-
rido no Japão possivelmente contribuirá para a 
mudança de ciclo, fazendo com que se eleve o custo 
de capital, refletindo-se em um encarecimento dos 
preços finais. Sendo o Brasil um país não suscetível 
a eventos catastróficos de magnitude equivalente, 
é possível que os efeitos nos preços não sejam sen-
tidos de imediato. Espera-se, no entanto, que pela 
internacionalização do mercado os efeitos sejam 
sentidos a médio prazo", diz Muller. 
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