
O Itaú BBA está satisfeito com o
andamento do seu processo de
internacionalização, embora os
bancos de investimento no Mé-
xico e no Peru ainda não te-
nham saído do papel. “Recente-
mente recebemos autorização
para operar na Colômbia e já es-
tamos no fluxo das grandes ope-
rações”, afirma Candido Bra-
cher, presidente do Itaú BBA.

A instituição também aguar-
da autorização para migrar seu
escritório de Portugal para Lon-
dres, mercado que, segundo o
executivo, é um dos mais exi-
gentes do ponto de vista regula-
tório. A perspectiva é que o aval

seja dado ainda em janeiro.
Atualmente, essa unidade soma
R$ 6 bilhões em ativos e € 600
milhões de capital.

Quanto ao México, o Itaú BBA
avalia a melhor forma de ingres-
sar nesse mercado, tido como es-
tratégico pela instituição. “Nos-
so objetivo é atuar no México tal
como atuamos no restante da
América Latina. No entanto,
não é tão simples. No mercado
corporate essa região tem as
suas particularidades, como a
obtenção de funding de varejo”,
opina Bracher.

“Também temos um estudo
em andamento para transfor-
mar o escritório de representa-
ção no Peru em banco de inves-
timento, que deve finalizado en-
tre agosto e setembro do ano
que vem”, lembra Alberto Fer-
nandes, vice-presidente execu-
tivo da instituição. “Se os pla-

nos forem levados adiante, o
banco de investimento só deve
ser implementado em 2014.”

Bracher diz que o Itaú BBA
tem três lógicas de atuação no

mercado internacional. “Em al-
guns países da América Latina,
como Chile e Argentina, nosso
objetivo é ser um banco que
atue com empresas locais, ofe-

recendo amplo leque de produ-
tos. Nos demais países da re-
gião, como Colômbia, nos con-
centramos em crédito e banco
de investimento. Outra lógica
é a da unidade de Londres, que
apoia as subsidiárias das em-
presas latino-americanas em
suas operações. Por fim, a pre-
sença do banco de investimen-
to em várias regiões nos ajuda
na distribuição de ativos latino-
americanos”.

Mercado de capitais
O Itaú BBA acredita que o mer-
cado de oferta ações de ações
continuará seletivo no primeiro
trimestre de 2013. “O problema
é a defasagem de avaliação (do
ativo) entre quem quer vender
ações e quem quer comprar”,
diz Jean-Marc Etlin, chefe de
área de banco de investimento
e produtos da instituição. ■

Itaú BBA segue com planos de internacionalização

As seguradoras estão usando re-
des sociais e uma espécie de ‘fi-
cha limpa’ para combater as
fraudes, que chegam a repre-
sentar um quinto do preço do
produto, segundo estimativas
de especialistas do mercado.
Com a queda do juro básico,
que traz um desafio quanto aos
ganhos com as aplicações das
reservas técnicas (montante
provisionado para fazer frente
aos riscos), e o aumento da
competitividade no setor, a ne-
cessidade de tornar a operação

de venda de apólices mais efi-
ciente ganha destaque.

Em 2011, as fraudes conside-
radas suspeitas somaram R$
1,87 bilhão, sem alteração fren-
te a 2010, enquanto as realmen-
te comprovadas chegaram a R$
340 milhões, avanço de 18% so-
bre 2010. “Ao combater o pro-
blema, a seguradora consegue
reduzir preços e aumentar a
participação de mercado; ou re-
duzir os custos e trazer mais re-
sultados”, diz o especialista em
prevenção e combate a fraudes
em seguradoras do SAS, presta-
dor de serviços em inteligência
analítica, Ricardo Saponara.

Uma análise de campo sobre
uma possível fraude pode che-
gar a ter um custo de R$ 500
por cada caso para as segurado-
ras, de acordo com Saponara.

Entre as soluções encontra-
das para as fraudes, está anali-
sar melhor o cliente na hora de
vender o produto. “Na preven-
ção, pode-se agir selecionando
melhor o risco”, diz Julio Ave-
llar, superintendente da cen-
tral de proteção ao seguro da
CNSeg (Confederação Nacional
de Seguros). A última tendên-
cia tem sido analisar dados de
inadimplência e processos judi-
ciais, para montar uma espécie
de ‘ficha limpa’, como aconte-
ce na Chubb Seguros.

Outro ponto em que as em-
presas têm investido é em tec-
nologia, inclusive com a busca
de informações em redes so-
ciais. “Desta forma, é mais fá-
cil desmascarar quadrilhas”,
destaca Saponara. Estudo da
SAS feito nos Estados Unidos,
exclusivo ao BRASIL ECONÔMICO,
revela que 88% das segurado-
ras estão implementando tec-
nologias anti-fraudes e que

31% devem aumentar o orça-
mento para isso em 2013. Por
lá, estima-se que os custos
com as fraudes no setor exceda
US$ 30 bilhões e que os sinis-
tros questionáveis cresceram
19% entre 2009 e 2011

Segundo o executivo, as frau-
des representam, em média,
seis pontos percentuais no índi-
ce combinado nas seguradoras,

indicador que mede o consumo
do faturamento para despesas
operacionais com o negócio de
seguros (sinistros retidos, des-
pesas de comercialização e ad-
ministrativas). Acima de 100%,
representa prejuízo, situação de
29 das 50 maiores seguradoras
em prêmios emitidos, de acor-
do com dados de setembro da
consultoria Siscorp. ■

Bancos de investimento no Peru
e México ainda não saíram do
papel, mas continuam na mira
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APÓLICES SOB SUSPEITA

A representatividade das fraudes no setor de seguros*

INDICADOR VALOR TOTAL FATIA SOBRE SINISTROS FATIA SOBRE PRÊMIOS

SUSPEITA DE FRAUDES 

FRAUDES DETECTADAS

FRAUDES COMPROVADAS

7,20%

1,90%

1,30%

4,40%

1,10%

0,80%

R$ 1,87 bilhão

R$ 480 milhões

R$ 340 milhões

Fonte: CNSeg   *em 2011
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 dez. 2012, Empresas, p. 30.




