
 
Interbrazil ganha contrato de seguro para usinas nucleares - Brazil 
Carlos Caminada  
 
A brasileira Interbrazil venceu uma licitação pública para oferecer seguro às usinas nucleares 
Angra I e Angra II com LMI (Limite Máximo de Indenização) de US$1,07bi para eventuais 
vazamentos e responsabilidade civil, segundo disse a BNamericas o gerente de operações da 
empresa, Luciano Esper, na segunda-feira.  
 
Depois do cancelamento da primeira licitação no mês passado, a Interbrazil apresentou proposta 
melhor do que o Bradesco (Nyse: BBD) na sexta-feira, com desconto apenas US$2.500 superior 
ao do que seu concorrente.  
 
A Interbrazil ofereceu desconto de US$32.000 ao prêmio de US$3,6mi. A cobertura é de um ano 
com o direito de renovação por mais um ano.  
 
"Quando vencemos a primeira licitação, oferecemos o maior desconto que podíamos, e com isso 
outros proponentes internacionais subestimaram nossa capacidade de apostar agressivamente 
desta vez", disse Esper.  
 
A primeira licitação foi cancelada porque os participantes interpretaram mal uma cláusula do 
edital, que os perdedores usaram como base para apelar do resultado.  
 
"O que nos permitiu oferecer um desconto maior desta vez foi um acerto com nossa corretora 
para reduzir a comissão com o objetivo de ganhar o negócio e o prestígio que o acompanha. Isso 
foi totalmente imprevisto", acrescentou.  
 
A Bradesco Seguros ofertou o segundo melhor preço, seguida por Itaú Seguros e Unibanco AIG, 
os braços de seguros do segundo e terceiro maiores gancos privados do país, respectivamente. A 
Unibanco AIG cobriu as usinas nos últimos quatro anos.  
 
A Interbrazil não terá de cobrir o risco. O IRB Brasil Re, monopólio estatal brasileiro de 
resseguros, é responsável pelo resseguro de todo o risco e cobra 97% do prêmio.  
 
"Nenhum dos proponentes tem experiência em riscos nucleares. O papel da seguradora nesse 
contrato é atuar como corretora. É sempre o IRB quem assume o risco", disse Esper.  
 
A Interbrazil ficará com cerca de US$30.000 depois de pagar ao IRB o prêmio de resseguro, de 
cerca de US$3,5mi, e a comissão de corretagem.  
 
"Não é muito, mas praticamente não teremos despesas porque somos uma operação de baixo 
custo. O maior ganho para nós é o prestígio. Você não ganha uma concorrência como esta a 
menos que seja uma operação sólida", disse Esper.  
 
"Isto manda um sinal para as corretoras de que elas estarão seguras negociando conosco. 
Estamos sempre buscando novos nichos para riscos desprezados pelos grandes players. Isso 
requer uma relação de confiança e parceria com corretoras em cada região", acrescentou.  
 
Em dezembro, a subscritora de médio porte ganhou uma licitação para oferecer apólices para 
7.000 trabalhadores do porto de Santos. O contrato ficou por cinco anos com a Itaú Seguros, com 
LMI de R$ 90mi (US$26,3mi hoje). Neste mês, a Interbrazil venceu também grandes seguradoras 
para oferecer à Petrobras (NYSE: PBR) guarantias para um contrato de serviços.  
 
 
 



A Interbrazil surgiu depois da compra em 1998 de uma pequena seguradora que não rendia lucro 
e gastou quatro anos equilibrando a contabilidade. Depois, a empresa começou a concorrer com 
grandes seguradoras em licitaçoes públicas. A receita anual de prêmios da empresa cresceu 280% 
em relação a R$ 9,7mi faturados em 1999.  
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