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Finanças

S e g u ro s Apesar de demonstrar interesse, clubes se
preocupam com possível preço elevado do produto

Apólice específica
para atletas é
lançada no Brasil

ERIC GAY/AP

O jogador de basquete Leandrinho já ficou de fora de jogo da seleção brasileira por falta de um seguro específico

Carolina Oms e Thais Folego
De São Paulo

Há tempos o Palmeiras não fazia
nenhuma contratação importan-
te. Após muito esforço, conseguiu
um investidor e, no começo do
ano, pagou € 6 milhões (R$ 15 mi-
lhões) para repatriar o volante
Wesley, que estava no Werder Bre-
men, da Alemanha. Mas logo na
terceira partida o jogador rompeu
o ligamento do joelho, o que o dei-
xará afastado do gramado por oito
meses. Estima-se que seu salário
gire em torno de R$ 400 mil por
mês. Resultado: o clube pode che-
gar a gastar aproximadamente R$
3 milhões com o jogador parado.

O Palmeiras poderia ter se
poupado desse ônus caso o segu-
ro de vida que contrata para os
seus jogadores fosse específico
para atletas. É este tipo de apólice
que finalmente chega ao Brasil.
Após um ano de negociações
com a Superintendência de Se-
guros Privados (Susep), a Brades -
co Seguros conseguiu a aprova-
ção do produto pelo órgão.

Um dos principais diferenciais
do produto é a cobertura inédita
para incapacidade física temporá-
ria por acidente ou doença, que
garante o pagamento de indeniza-
ção correspondente à remunera-
ção do atleta durante o período em
que estiver impossibilitado de

exercer sua atividade profissional.
Outro ponto relevante em que

o seguro tradicional de vida não
atende às necessidades dos atle-
tas é no caso de invalidez perma-
nente por acidente ou doença,
que obriga o atleta a encerrar sua
carreira. Neste caso, o seguro tra-
dicional não paga o valor total da
cobertura contratada, mas sim
um percentual correspondente
ao membro que causou a invali-
dez, não levando em considera-
ção o impacto da lesão na carrei-
ra do atleta. O seguro para atletas
lançado agora pela Bradesco Se-
guros paga o valor integral do ca-
pital segurado pela apólice de vi-
da, tendo em vista que o atleta
encerraria, no caso, sua carreira
de forma abrupta e precoce.

A Confederação Brasileira de
Basquete (CBB) contratou o se-
guro para a equipe brasileira pa-
ra dois eventos: a Olimpíada de
Londres e o campeonato sul-
americano de basquete. O Goiás
Esporte Clube também adquiriu
o seguro para os seus jogadores.

“Além da necessidade grande,
há um clima favorável [para a de-
manda pelo seguro] em função
dos grandes eventos esportivos
que serão sediados no Brasil, além
dos internacionais, como a Olim-
píada de Londres”, diz Lúcio Flávio
de Oliveira, presidente da Brades-
co Vida e Previdência, empresa do

Grupo Bradesco Seguros.
Exigido pelos clubes na Euro-

pa e nos Estados Unidos, a falta
de um seguro específico para
atletas no Brasil já dificultou, en-
careceu e até mesmo impediu a
participação de jogadores que
atuam em clubes no exterior em
jogos pela seleção brasileira ou
em partidas em clubes locais, em
caso de empréstimo de atleta.

O jogador de basquete Leandri-
nho exemplifica bem o problema.
Associado à liga americana, o ar-
mador não pôde participar do
amistoso contra a Nova Zelândia
neste ano enquanto o seguro exi-
gido pela National Basketball As-
sociation (NBA) não fosse contra-
tado. A CBB teve de desembolsar
US$ 123 mil para contratar seguro
individual para o jogador.

O vice-presidente do Palmeiras,
Roberto Frizzo, não duvida que o
seguro pode ser interessante. “O
clube ficaria mais protegido e me-
nos onerado nos pagamentos.”
Mas pondera: “Você pode até que-
rer uma bolsa Louis Vuitton, mas
só vai comprar se ela couber no seu
orçamento. Estamos fazendo um
orçamento, discutindo preço com
o Bradesco”, conta Frizzo.

Um seguro específico para
atletas era uma demanda antiga
dos clubes de futebol cariocas, se-
gundo o diretor-executivo do Bo-
tafogo, Sergio Landau. Ele ainda

não conhece o seguro da Brades-
co, mas também se mostrou
preocupado com o preço. “É um
seguro muito complicado, pois
precisa definir claramente as con-
dições e talvez incluir uma cláu-
sula que limite as perdas da segu-
radora para tornar o preço pago
pelo time [prêmio] menor.”

O diretor do Botafogo tam-
bém considera que fazer um se-
guro coletivo teria um custo
mais vantajoso, pois ajudaria a
diluir os riscos para a segurado-
ra. O seguro, porém, também
pode ser contratado invidual-

mente pelo atleta.
O advogado especialista em di-

reito esportivo Rogério Derbly vê
benefícios para os jogadores, uma
vez que a legislação não obriga os
clubes a pagarem a íntegra dos sa-
lários dos jogadores fora dos cam-
pos por mais de 15 dias. Segundo
ele, somente atletas bem coloca-
dos conseguem inserir essa cláusu-
la em seus contratos.

A seguradora do Bradesco não
foi a primeira a tentar trazer esse ti-
po de seguro para o Brasil. Pelo
menos outras duas empresas ten-
taram lançar a apólice há alguns

anos, mas não conseguiram a
aprovação da Susep. Isso porque o
órgão exigia que a companhia
mostrasse como iria calcular a taxa
de risco para cobrar o seguro.

Segundo um executivo que
participou do processo na épo-
ca, a taxa é dada pelo ressegura-
dor, que não abria o cálculo por
se tratar de informação estraté-
gica. A Bradesco não quis revelar
com qual resseguradora fechou
contrato para o produto. A apro-
vação desse primeiro produto
pela Susep agora abre caminho
para outras seguradoras.

As demonstrações financeiras auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes serão publicadas dia 03/08/2012 noMonitor Mercantil-RJ
e disponibilizadas no site www.modal.com.br.

Balanços Patrimoniais Consolidados em 30 de Junho
(Emmilhares de reais)

Demonstrações do Resultado
Consolidadas
(Emmilhares de reais)

ADIRETORIA

Contadora Debora Domingues dos Santos - CPF 081.584.267-86 - CRC-RJ 094976/O-0

(*) Instrumento elegível como nível II do Patrimônio de Referência - PR.

ATIVO 2012 2011

CIRCULANTE E REALIZÁVEL

A LONGO PRAZO ............................ 1.541.912 1.217.362

Disponibilidades ............................... 9.008 11.567

Aplicações interfinanceiras de liquidez -

Aplicações no mercado aberto ............ 195.020 302.538

Títulos e valores mobiliários e

instrumentos financeiros derivativos ... 887.731 552.997

Relações interfinanceiras ................... 2.643 1.799

Operações de crédito ........................ 331.441 253.043

Outros créditos ................................ 115.741 94.911

Outros valores e bens ....................... 328 507

PERMANENTE ................................ 8.714 9.347

Investimentos .................................. 2 2

Imobilizado de uso ........................... 4.036 4.613

Diferido........................................... 3 277

Intangível........................................ 4.673 4.455

TOTAL DO ATIVO ........................... 1.550.626 1.226.709

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2012 2011

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A

LONGO PRAZO ................................ 1.295.531 994.146

Depósitos ......................................... 581.492 361.512

Captações no Mercado Aberto ............. 361.396 444.816

Recursos de aceites e emissões

de títulos.......................................... 136.611 49.484

Relações interfinanceiras .................... 52 76

Relações de interdependência ............. 1.174 7

Obrigações por empréstimos e repasses – 11.826

Instrumentos financeiros derivativos .... 11.600 21.140

Outras obrigações.............................. 203.206 105.285

Outras ............................................ 141.814 58.031

Dívidas Subordinadas(*) ................... 61.392 47.254

Participação dos não controladores – 175

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................... 255.095 232.388

Capital

De domiciliados no país ...................... 196.650 188.660

Aumento de capital............................ 6.120 4.250

Reservas de lucros............................. 48.184 40.339

Ajuste ao valor de mercado - TVM
e derivativos..................................... 4.141 (861)

TOTAL DO PASSIVO E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................... 1.550.626 1.226.709

Semestres findos

em 30 de junho

2012 2011

Receitas da intermediação financeira..... 101.800 73.430

Despesas da intermediação financeira ... (62.923) (56.348)

Resultado bruto da intermediação

financeira ........................................ 38.877 17.082

Outras receitas operacionais ................ 6.363 21.813

Resultado operacional ..................... 45.240 38.895

Resultado não-operacional .............. 20 21

Resultado antes da tributação sobre

o lucro e participações..................... 45.260 38.916

Imposto de renda e contribuição social .. (7.370) (12.876)

Participação nos lucros ........................ (6.511) (662)

Participações de minoritários nas

controladas........................................ (16.120) (1.012)

Lucro líquido do semestre................ 15.259 24.366

Juros sobre o capital próprio ........... (7.200) (5.000)

Ba3 Global scale
A2.br National scale

Banco Modal S.A.
e empresas controladas (CONEF)

www.modal.com.br

(*) Despesas Operacionais/Receitas operacionais
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 ago.  2012, Finanças, p. C7.




