
Não à toa as empresas de previ-
dência privada estão investindo
no lançamento de novos produ-
tos e serviços. Em 2012, o setor
apresentou desempenho recor-
de, a despeito do crescimento
pífio do Produto Interno Bruto
(PIB): arrecadou R$ 70,46 bi-
lhões, volume 31,5% maior
quando comparado a igual pe-
ríodo de 2011. Esse o maior índi-
ce de expansão apresentado pe-
los planos de previdência priva-
dos desde 2004, quando o resul-
tado foi 55,1% superior ao regis-
trado no ano anterior.

Osvaldo Nascimento, presi-
dente da Federação Nacional de
Previdência Privada e Vida (Fe-
naPrevi) destaca que o desempe-
nho apresentado em 2012 pode
ser explicado pela maior disposi-
ção das pessoas em formar uma
poupança de longo prazo, ten-
do em vista os atuais patamares
de juros. “Baixos índices de de-
semprego e aumento da renda
também estimulam as pessoas,
inclusive das classes de menor
poder aquisitivo a formar uma
poupança de longo prazo”, afir-
ma o executivo, em entrevista
ao BRASIL ECONÔMICO.

Para 2013, a expectativa do
executivo é manter o atual pata-
mar de crescimento, impulsio-
nado, sobretudo, pelo lança-
mento do VGBL Saúde — previs-
to pelo executivo para o primei-
ro semestre deste ano. Isso se
mantidas as condições macroe-
conômicas. “Ao final de 2011
nossa expectativa para o ano se-
guinte era de crescermos entre
29% e 30%. É possível, com o

lançamento do VGBL Saúde, de
repetirmos o desempenho des-
te ano”, completa.

A Fenaprevi também espera
que o governo flexibilize a aloca-
ção dos ativos ainda este ano,
principalmente em investimen-
tos no exterior e em instrumen-
tos ainda não permitidos. “Na
nossa visão, a regulamentação
que rege os investimentos dos
planos de previdência abertos
deveria ser similar a dos fundos
de pensão, uma vez que o propó-
sito é o mesmo”, pondera.

Nessa linha, a resolução do
Conselho Monetário Nacional
(CMN), determinando o alonga-
mento da carteira de investi-
mentos até 2015, levou muitas
empresas do setor a se movi-
mentar, inclusive com o lança-
mento de novos produtos cujos
ativos que compõem a carteira
têm horizonte de médio/longo
prazo. Na esteira de outras com-
panhias, o Itaú também lançou
um fundo de previdência com-
posto cuja parcela aplicada em
renda variável é feita em ações
consideradas boas pagadoras de
dividendos. “Desde o lançamen-
to do fundo, no final do ano pas-
sado, já arrecadamos R$ 200 mi-
lhões”, diz Nascimento, que
também é diretor de previdên-
cia da instituição financeira.

Resultados de 2012
Além do desempenho positivo
em arrecadação, a carteira de in-
vestimentos do sistema sur-
preendeu ao atingir a marca de
R$ 338,5 bilhões ao final de de-
zembro, montante 25,8%
maior quando comparado a de-
zembro de 2011. Esse também
foi o maior índice de crescimen-
to apresentado pelo setor desde
2004, quando o resultado foi
36,1% superior ao registrado no
ano anterior. ■

CRÉDITOROTATIVO

BB lança modalidade para produtores rurais

Hyung Mo Sung, 47 anos, assu-
miu em maio do ano passado a
função de CEO da área de segu-
ros gerais da Zurich no Brasil —
que envolve apólices de automó-
veis, responsabilidades, proprie-
dades, entre outras, mas exclui
vida e previdência — e já traçou
a meta de fazer o país subir da
sétima para a quinta colocação
entre as operações mais impor-
tantes da empresa suíça, que
atua em 170 países, até 2015.
Apesar de ser sul-coreano,
Sung fala perfeitamente a nossa
língua - ele chegou no Brasil ain-
da criança. Mas conserva a disci-
plina da cultura asiática para os
negócios.

As armas de Sung para fazer a
Zurich crescer serão apostar em
todas as modalidades de forma
equilibrada e trazer produtos
mais customizados para o clien-
te. Dentro do aporte de capital
de R$ 400 milhões feito pela ma-
triz em 2012, a seguradora inves-
tiu em uma plataforma que per-
mitirá segmentar mais a base de
clientes, oferecendo produtos
que se encaixem melhor a cada
segurado.

O sistema está sendo implan-
tado em todos os mercados
emergentes, passando por um
teste piloto na Venezuela e deve
entrar em funcionamento no
Brasil ainda no primeiro semes-
tre deste ano. “O sistema vai tra-
zer facilidade do ponto de vista
de precificação do seguro, com
combinações distintas de perfil

e hábito do cliente, proporcio-
nando um preço mais justo”,
afirmou o executivo, em entre-
vista ao BRASIL ECONÔMICO.

Durante o ano passado, a
área de seguros gerais apresen-
tou crescimento de 51% em vo-
lume de prêmios emitidos, para
R$ 1,47 bilhão, muito acima da
média de mercado, que em prê-
mios emitidos em seguros ge-
rais teve evolução de 14%, se-
gundo a consultoria Siscorp.

O volume de prêmios emiti-
dos pela área de seguros gerais
no Brasil representa metade da-
quilo produzido pela Zurich na

América Latina e, de acordo
com o executivo, a intenção é
chegar a 60% de participação
até 2015.

A seguradora como um todo,
contando todos os ramos de
atuação cresceu 9% no ano pas-
sado no país, para R$ 6,89 bi-
lhões em prêmios emitidos, de
acordo com a Siscorp.

“A regra do ouro é não colo-
car todos os ovos na mesma ces-
ta, porque o mercado flutua e,
se você estiver concentrado, a
chance de perdas é grande. En-
tão, o segredo é crescer de for-
ma equilibrada”, pondera o exe-
cutivo, formado em economia e
que trouxe esse ensinamento de
sua experiência no mercado fi-
nanceiro. “O leque de modalida-
des está completo e, agora, que-
remos explorar novos canais e
coberturas”, completa.

Para este ano, Sung prevê um
crescimento menor do que o do
ano passado em volume de prê-
mios emitidos, mas ainda supe-
rior ao mercado em geral. O
grande desafio, de acordo com
ele, será buscar eficiência opera-
cional em meio a um cenário de
juros em queda, que força as se-
guradoras a buscarem resulta-
dos operacionais, e não apenas
com a aplicação de reservas téc-
nicas. “Será inexorável buscar
outro patamar de eficiência e to-
do nosso modelo de reestrutura-
ção leva em conta este cenário",
destaca o executivo. ■

O Banco do Brasil lançou um linha de crédito para cobrir despesas

complementares e inesperadas de produtores rurais. A linha — BB

Agronegócio Giro — é movimentada por meio da conta-corrente,

com possibilidade de renovação automática. As taxas de juros variam

de 1,15% a 2,36% ao ano e as liberações e amortizações ocorrem

quando requeridas pelo cliente. Segundo o BB, a nova linha atende à

demanda dos produtores rurais por uma linha acionada rapidamente.

Flávia Furlan
ffurlan@brasileconomico.com.br
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Zurich Brasil quer ser
a 5ª maior do grupo

Previdência tem
avanço recorde

Adriano Machado/Bloomberg

Rodrigo Capote

Fenaprevi espera que
desempenho em 2013 seja
similar ao do ano passado

Para subir duas posições até 2015, aposta é a customização

Vanessa Correia
vcorreia@brasileconomico.com.br
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RECORDE

Crescimento registrado no ano passado foi o melhor desde 2004
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 fev. 2013, Finanças, p. 32




