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Fernando Moreira tinha acabado de entrar no HSBC, em 1998, quando, em um evento do banco, o 
presidente Michael Geoghegan disse que os planos da instituição no Brasil incluíam o envio de até 
22 executivos de alto desempenho para trabalhar em outras áreas do grupo no exterior. "Na 
mesma hora, eu disse que ia ser um deles", diz Moreira.  

Pretensioso? Uma rápida conversa com esse paulista de 41 anos mostra que pertinácia é o 
adjetivo mais apropriado para ele, que acaba de ser chamado pelo HSBC para coordenar, na 
China, a reestruturação da seguradora Ping An, a terceira maior do país, com 27 milhões de 
clientes. Moreira é o primeiro diretor da unidade brasileira do banco a ser enviado para o exterior. 
Apesar dos olhos puxados, nunca havia pisado na China antes de ser convidado para o cargo de 
"chief advisory officer" da Ping An. "Os olhos puxados são uma herança da descendência índia, lá 
atrás, embora eu sempre tenha sido um grande admirador da cultura oriental", afirma.  

No HSBC, a carreira de Moreira começou na antiga Bamerindus Seguros. Em março de 1998, 
quando assumiu a área de planejamento estratégico, a empresa dava prejuízo, tinha altos custos 
e perdia participação de mercado. Eram 23 regionais geridas como se fossem empresas 
individuais, que faziam de tudo: cotação, cobrança, pagamento de sinistros. "Decidimos 
centralizar várias dessas operações, como cotações e emissões de propostas, gestão de sinistros e 
de cobrança e serviço ao cliente. A central de operações minimiza custos e garante maior 
controle", explica Moreira.  

O modelo de negócios focado na excelência operacional e no bom atendimento ao cliente não 
tardou em dar bons frutos. As cotações comerciais para seguros de vida em grupo para mais de 5 
mil pessoas, que demoravam de 15 a 20 dias para serem apresentadas ao cliente, passaram em 
uma primeira etapa para 48 horas. Hoje, em 16 horas as cotações estão prontas. Quando a 
primeira central de operações foi aberta, em 2000, eram processadas 24 mil apólices de seguros 
de vida/mês. Hoje, são 37,6 mil documentos/mês, apesar da redução de 30% no número de 
funcionários.  

A receita em prêmios, que era de R$ 590 milhões, saltou para R$ 870 milhões e as reclamações 
caíram de 1,7 mil por mês para 228/mês. Além disso, a centralização gerou R$ 70 milhões em 
resultados adicionais com aumento da produtividade e redução de custo operacional. Os números 
chamaram a atenção da matriz, que no ano passado adquiriu uma participação de 10% na Ping 
An, seguradora chinesa com faturamento anual em prêmios de US$ 8 bilhões e 250 mil 
funcionários.  

Ao contrário da situação encontrada por Moreira na Bamerindus Seguros, a Ping An não está em 
situação problemática. A seguradora foi a primeira em lucratividade na China no ano passado e 
registrou crescimento de 120% nos prêmios nos últimos três anos. "Mas a empresa tem um 
desafio grande que é o de crescer 30% ao ano sem aumentar custos e com o foco no atendimento 
ao cliente. Além disso, eles operam hoje com um modelo descentralizado - são 35 regionais para 
o ramo vida e 43 regionais para os ramos elementares - e querem passar a ter centrais de 
operações como no Brasil", diz Moreira, que ressalta, porém, que o desenho de estrutura que 
deverá ser adotado na Ping An não será uma cópia do adotado no Brasil.  

Como tudo na China, o tamanho da seguradora chinesa fará toda a diferença no trabalho de 
Moreira, que visitou Xangai pela primeira vez há cerca de dois meses. A Ping An é 30 vezes maior 
que a HSBC Seguros no Brasil (em receita) e tem o tamanho de toda a área de seguros do banco 
no mundo. Por isso - e seguindo a tradicional cultura chinesa - a mudança no modelo de gestão 
da empresa terá de ser gradual. Moreira diz que levou isso em consideração quando recebeu o 
convite, em maio, para trabalhar seis meses na China como consultor da Ping An. "Disse que isso 



não me interessava. Eu queria ter um prazo maior para fazer as mudanças necessárias." Acabou 
assinando um contrato para ficar lá por três anos.  

Louco por desafios - nos momentos de lazer, pratica alpinismo e escalada -, Moreira enfrentou sua 
maior prova dentro de casa. A mulher, decoradora, adorara a idéia de viver na China. Faltava 
falar sobre a mudança com os filhos Lucas, de 16 anos, e Luiza, de 10. Planos anunciados, a filha 
encarou a mudança sem traumas. O filho, que pratica ciclismo e tem namorada firme em Curitiba, 
onde moram, não gostou da idéia. "Ele me escreveu uma carta dizendo que estava extremamente 
insatisfeito com a decisão tomada por nós, uma decisão que mexia tanto com a vida dele."  

Como em um jogo de xadrez, o obstáculo foi superado com uma análise detalhada das opções 
que Lucas poderia ter, entre elas a de ir morar com os avós em São Paulo ou a de os pais o 
emanciparem. Lucas decidiu que vai com os pais para Xangai. Para aplacar a saudade da 
namorada, serão muitos e-mails, uma webcam, viagens anuais de Lucas para o Brasil e da 
namorada para a China. Desde cedo, Lucas vai precisar pôr em prática a perseverança aprendida 
com o pai.  
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