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Finanças

Ag e n d a

M a c ro e c o n o m i a
A Associação Keynesiana Brasi-

leira realiza seu V Encontro Inter-
nacional na FGV-SP, com a partici-
pação de Jan Kregel (Levi Institute)
e Luiz C. Bresser Pereira (FGV), en-
tre outros. Será ministrado um mi- E-mail a g e n d a @ va l o r. c o m . b r

Seguros Após tentar aquisições, francesa vai começar operação do zero

Maior seguradora do
mundo, Axa volta ao Brasil

Fonte: Siscorp, com dados da Susep. * Referentes ao primeiro semestre de 2012. ** Exclui automóveis 

Competição
Principais ramos de seguros corporativos, área em que Axa vai atuar* (em R$ milhões)    

Ace

Allianz

BB-Mapfre

Itaú

Total

137

121

121

111

1.232

Transporte 

Seguradora Receita

Itaú

BB-Mapfre

Bradesco

Porto Seguro

Total

1.100

573

368

362

4.686

Patrimoniais** 

Seguradora Receita

Porto Seguro

J. Malucelli

BB-Mapfre

CesceBrasil

Total

143

97

66

46

756

Riscos Financeiros 

Seguradora Receita

Allianz

Itaú

Zurich

Ace

Total

98

94

59

52

520

Responsabilidades 

Seguradora Receita

Itaú

BB-Mapfre

SulAmérica

Fairfax

Total

48,5

29,1

24,7

19

154

Marítimo 

Seguradora Receita

BB-Mapfre

Itaú

Bradesco

Chartis

Total

79,4

45,5

31,6

9,6

188

Aeronáutico 

Seguradora Receita

Thais Folego
São Paulo

Após mais de um ano tentando
comprar participações acionárias
ou carteiras de seguradoras no
Brasil sem sucesso, a francesa Axa
decidiu começar uma operação do
zero no país. Executivos franceses
têm desembarcado em São Paulo
no último mês para começar a de-
senhar a operação e alugaram uma
sala na empresa que está dando
consultoria para a “start up”.

A Axa é a maior seguradora do
mundo em volume de receita de
prêmios de seguros e, como vá-
rias companhias europeias, quer
aumentar sua presença em países
emergentes — assim como a par-
ticipação deles em suas receitas.

Para o Brasil, a seguradora fran-
cesa vai trazer o braço chamado
Axa Corporate Solutions, focada
em riscos corporativos. Mas tam-
bém está no radar fazer seguro de
vida em grupo para oferecer às em-
presas, ramo em que tem grande
expertise lá fora. O plano é abrir as
portas até o começo de 2013.

Os planos no Brasil ganharam
urgência na estratégia da empresa,

pois os franceses avaliaram que o
Brasil já está caro e quanto mais
demorarem para aportar aqui o
mais “p r e ç o” vai subir. Esse teria si-
do um dos motivos pelos quais a
Axa não conseguiu fazer aquisi-
ções de carteira ou participação.

Segundo executivos do setor
segurador, a francesa conversou
com companhias brasileiras que
tinham interesse em vender suas
carteiras de riscos corporativos,
casos de algumas seguradoras
de bancos, mas não fechou ne-
gócio. Outra opção que estava
na mesa era a compra da fatia de
36% que o ING tem na SulAméri -
ca — o acordo de resgate do gru-
po holandês o obriga a vender
todas as operações de seguros
no mundo até 2013.

Procurado, o executivo da Axa pa-
ra a América Latina, Bernardo Serra-
no, negou a existência do plano.

Outro motivo que tornou o in-
gresso no Brasil mais urgente foi o
fato de um dos maiores concor-
rentes da Axa lá fora, a italiana
Generali , ter anunciado um pla-
no agressivo de expansão no Bra-
sil este ano. A companhia trocou
o comando e aportou R$ 150 mi-

‘Credor do Cruzeiro
ficou sem escolha’
Filipe Pacheco
De São Paulo

A proposta do Fundo Garanti-
dor de Créditos (FGC) de compra
dos títulos de dívida do Cruzeiro
do Sul com deságio, apresentada
na terça-feira, deixou os investi-
dores externos sem escolha, e
não foi bem vista pela maioria
dos detentores de bônus do ban-
co. A opinião é de Brigitte Posch,
gestora para mercados emergen-
tes da P i m c o, uma das maiores
administradoras de recursos do
mundo, com US$ 1,82 trilhão em
ativos sob gestão.

“Acredito que o FGC deixou os
investidores sem escolha e, de cer-
ta forma, os detentores dos títulos
não estão sendo tratados de forma
igual”, disse a gestora brasileira.

A Pimco não tem papéis de dívi-
da do Cruzeiro em carteira, mas
Brigitte acompanha de perto o
mercado de dívida externa das
companhias brasileiras, que repre-
sentam cerca de 50% das alocações
destinadas a bônus corporativos
da Pimco na América Latina.

Investidores estrangeiros de-
tentores de papéis do Cruzeiro
com quem o Va l o r c o nv e r s o u
também não gostaram do FGC
ter aplicado um desconto desi-
gual entre os bônus de diferen-

tes vencimentos, proporcional
ao prazo do papel e que poder
chegar a 74% do valor de face pa-
ra aqueles mais longos.

As perdas propostas aos credo-
res do banco somam R$ 2,236 bi-
lhões — os detentores de bônus
emitidos no exterior, juntos, de-
vem arcar com 58% desse prejuí-
zo, se prevalecer a oferta coloca-
da na mesa até o momento. A
proposta do FGC precisa ser acei-
ta por investidores que represen-
tem 90% da dívida.

“É importante que seja respei-
tada uma lógica de reestrutura-
ção de capital, e que os controla-
dores apliquem regras com as
quais os investidores estão acos-
tumados nos mercados estran-
geiros. Do contrário, será preju-
dicada a forma como são vistos
os bônus corporativos de empre-
sas brasileiras como um todo”,
avalia a gestora da Pimco.

Na quinta-feira, o escritório
de advogados americano
Bingham McCutchen organizou
uma teleconferência entre de-
tentores de bônus do Cruzeiro
para delinear, conjuntamente,
uma contrapoposta a ser apre-
sentada ao FGC. Outra teleconfe-
rência deve ser organizada no
começo desta semana para acer-
tar detalhes.

nicurso sobre “Macroeconomia
durante e depois da crise”.

Data: 22 a 24 de agosto
Horário: 13h30
Local: R. Itapeva, 474, Bela Vis-

ta, São Paulo, SP
Informações: www.akb.org.br

lhões em capital na operação bra-
sileira, com o objetivo de aumen-
tar sua participação no mercado,
que hoje é de módico 0,35%.

E não é só a Axa que vai desem-
barcar no país nos próximos me-
ses. A americana CV Starr já contra-
tou executivo no país e a britânica
To r u s também se movimenta para
abrir uma seguradora. As duas de-
vem atuar também com riscos cor-
porativos e de grandes obras. Ain-
da nesse segmento, estrearam re-
centemente no país a Essor Segu-
ros — joint venture entre a francesa
MAF e a resseguradora Scor — e a
A r g o, com sede nas Bermudas.

A Axa, na verdade, está reco-
meçando no Brasil. Em 2003, a
companhia vendeu sua operação
para a Porto Seguro, que passou a
ser chamada de Azul Seguros. Já
os programas de seguros de com-
panhias globais passaram a ser
emitidos pela SulAmérica, no
que é chamado no jargão de mer-
cado de “fronting” —  caso em
que uma seguradora local emite
a apólice, mas o risco é assumido
por outra companhia, na maio-
ria dos casos estrangeira.

Estima-se no mercado que o vo-

lume de prêmios fruto dessa par-
ceria com a SulAmérica seja de
R$ 200 milhões a R$ 300 milhões.
Assim que abrir as portas no país, a
tendência é que ela transfira esses
riscos para sua carteira.

O mercado de riscos corporati-
vos e de grandes obras tem ga-
nhado muitos novos competido-
res. Não só seguradoras estran-
geiras, mas também grupos lo-
cais têm se interessado pelo seg-
mento, atraídos pelas perspecti-
vas de investimentos em infraes-
trutura no país. Esses são os casos
da Vinci Partners, que criou a se-
guradora e a resseguradora Aus -
tral, e o BTG Pactual, que aguarda
autorização do órgão regulador
para atuar nesse mercado.

Mas será que existe espaço para
tanta concorrência no segmento
de seguro corporativo? Segundo
o executivo de uma grande segu-
radora que atua no ramo, a entra-
da de novos concorrentes vai tra-
zer maturidade e profissionalis-
mo para o mercado. “Hoje as cin-
co maiores seguradoras têm 60%
desse mercado, no futuro elas vão
ter 10%”, estimou o executivo, que
pediu para não ser identificado.

Participe e concorra a tablets
e a um carro zero km no fim do ano.
O Canal Valor Investe é o único que oferece opiniões independentes de especialistas do mercado.
Você aprende a investir e aplica seus conhecimentos no simulador Valor em Ação, que premia
os melhores resultados. Participe!

Portal Valor. As principais notícias, análises, vídeos, cotações e índices do mercado financeiro
para você investir melhor, planejar sua carreira e tomar decisões com muito mais segurança.

Realização:

Acesse valor.com.br/valor-investe

Simulador Valor em Ação.
Quer entender como funciona o mercado financeiro?
Quer ganhar um carro com isso?
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 ago.  2012, Finanças, p. C7.




