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Com demanda aquecida, os preços devem continuar em alta no Brasil e nos EUA, diz 
pesquisa da Towers Perrin. A procura pela apólice Directors and Officers (D&O), que 
cobre perdas causadas aos acionistas pela má gestão administrativa dos executivos da 
empresa, bem como custos de serviços de advogados, está aquecida no Brasil. "O 
volume de consultas triplicou do início do ano até agora, principalmente no segmento 
de médias empresas, até US$ 30 milhões de faturamento", disse Eduardo de Barros, 
superintendente da área de linhas financeiras da Unibanco-AIG Seguros, sócia do 
American Interna-tional Group (AIG). Paulo Baptista, gerente da Marsh Corretora de 
Seguros, também sentiu o aquecimento da demanda. "De março para abril o número 
de consultas dobrou, passando de 10 para 20 semanais", disse.  
 
A demanda cresceu porque a probabilidade de perder o patrimônio pessoal para 
indenizar uma possível má gestão aumentou com a entrada em vigor do novo Código 
Civil, em janeiro deste ano. A nova lei traz a desconsideração da personalidade 
jurídica, responsabilizando diretamente a pessoa física por erros de gestão. Isso quer 
dizer que o executivo que causar perdas poderá responder com o próprio patrimônio. 
  
"O D&O saiu do zero há cerca de três anos para movimentar hoje perto de R$ 25 
milhões em prêmios, contratados por cerca de 40 empresas", informou Renato 
Rodrigues, gerente da Chubb Seguros. A AIG lidera o volume de vendas de D&O nos 
Estados Unidos, com 34% das vendas totais, seguida pela Chubb Corp, com 16%. No 
Brasil, ambas também lideram o segmento. Segundo dados do IRB Brasil Re, que 
centraliza as operações de resseguro, cerca de 70 apólices foram repassadas ao 
exterior em 2002, com prêmios de US$ 1,3 milhão, e a expectativa é de que a procura 
cresça.  
 
"Além do Código Civil, as exigências de transparência e boa governança corporativa 
têm despertado o interesse dos executivos para o assunto", disse o gerente da Chubb, 
subsidiária do grupo norte-americano que lidera a emissão de apólices de D&O nos 
Estados Unidos, onde 98% das empresas contratam esse tipo de seguro.  
 
No entanto, a dificuldade dos executivos em todo o mundo para encontrar cobertura 
adequada por um preço razoável deve continuar ao longo de 2003. Pelo  menos é o que 
acontece nos Estados Unidos (base para todo o mercado internacional), segundo 
pesquisa divulgada ontem pela Tillinghast - Towers Perrin. Os preços estão 30% 
maiores neste ano e deverão permanecer em alta, bem como as restrições na 
aceitação do risco e as franquias elevadas. A Chubb, com 21% do mercado dos EUA, 
disse que a média de reajustes foi bem maior. "Considerando-se todas as empresas e 
coberturas, inclusive ações em bolsa, o aumento médio observado é de 75%, 
dependendo dos setores, da situação financeira e do histórico de cada empresa", 
informou.  
 
Pela primeira vez em mais de 20 anos operando com D&O, a carteira da Chubb, bem 
como de suas concorrentes nos EUA, ficou deficitária em razão dos escândalos 
contábeis que começaram a liderar as manchetes da imprensa desde 2001, quando 
estouraram os casos Enron e WorldCom. As perdas geradas com a falta de 
credibilidade dos balanços fizeram com que muitas seguradoras deixassem de operar 
no segmento. "Foram medidas que precisaram ser adotadas no mercado internacional 
para tornar a carteira rentável e manter o produto no mercado", informou Rodrigues.  



Apesar de o Brasil estar apenas engantinhando nesse tipo de seguro, sem registro de 
grandes indenizações pagas até agora, o País é refém das estratégias praticadas 
internacionalmente. Isso porque as seguradoras detêm apenas uma pequena parcela 
do risco, comprando resseguro no mercado internacional. E ainda assim dependem do 
IRB, que centraliza o resseguro e deixou o contrato automático vencer. Desde o início 
de abril as propostas têm de ser negociadas caso a caso. A demora, segundo o IRB, é 
consequência da crise enfrentada pelo mercado mundial.  
 
As empresas norte-americanas reduziram o valor médio de cobertura contratada de 
US$ 20,1 milhões de 2001 para US$ 18,9 milhões em 2002, segundo a pesquisa da 
Towers Perrin, que entrevistou 2.187 executivos dos EUA. No Brasil as empresas 
também reduziram o volume de importância seguradora para manter o custo do 
seguro. "Muitos clientes que contratavam R$ 50 milhões agora estão reduzindo o 
capital para R$ 30 milhões", informou.  
 
No Brasil, o maior volume de contratos até agora visa reclamações trabalhistas, 
tributárias e de ordem regulatória. Poucos casos são fruto de queixas de acionistas. 
Nos EUA, a maior parte das indenizações pagas refere-se a causas trabalhistas, 
seguida por ações de acionistas. O prêmio médio anual pago pelos grupos dos EUA 
para proteger o patrimônio dos executivos é de US$ 60 mil, sendo a área de infra -
estrutura a que mais investe, com US$ 375 mil, e a que mais contrata, com capital de 
US$ 60 milhões. O governo é o que menos gasta: aloca US$ 3,4 mil para segurar até 
US$ 1 milhão.  
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