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São Paulo, 22 de Março de 2006 - Taxas começam a baixar e Brasil entra na rota dos grandes 
astros internacionais. A entrada do Brasil na rota dos grandes ídolos de massa, como Rolling 
Stones, U2, Santana, Oasis, que abriram a temporada de shows em 2006, aguçou o apetite das 
seguradoras pelos seguros de entretenimento. A desvalorização do dólar frente ao real é um 
grande estímulo às promotoras de eventos para trazer celebridades ao País. Esta semana, a 
banda inglesa Jamiroquai se apresenta em São Paulo. Para o segundo semestre, as promotoras 
negociam com Madonna e Cold Play.  
 
"O número de promotoras de eventos tem proliferado nos últimos anos. Para nossa sorte, elas 
trazem profissionalismo ao setor e muita consciência da importância de contratar seguro para 
garantir os recursos investidos na realização do espetáculo", disse Dulce Thompson, especialista 
em seguros de entretenimento da Aon Risks, a maior do setor, responsável pela intermediação de 
quase todos os shows citados, além de vários eventos do Carnaval.  
 
"Não realizamos shows sem seguro", disse Edmar Nogueira, gerente de operações da CIEE Brasil, 
responsável por trazer recentemente o Oasis e o guitarrista Santana ao Brasil. Para o promotor, o 
ideal seria a contratação de três tipos de seguro: de responsabilidade civil, de montagem e 
desmontagem do circo do show e de "no show". Para esses três contratos prioritários, o custo 
médio para a promotora é de 1% do orçamento do evento, calculado com base na bilheteria.  
 
O preço não é fator determinante para a contratação de uma seguradora. "Pesa mais o 
atendimento, se nos passa confiança de que vai honrar o compromisso assumido, ou seja, 
pagando o que é devido num prazo razoável", disse.  
 
Apesar de não ser prioritário, o gerente da CIEE reclama do preço do seguro no Brasil. Em alguns 
casos, como tem escritórios em outros países, como em Nova York, por exemplo, a empresa opta 
por contratar fora, como foi o caso do seguro de US$ 1 milhão solicitado pelo lendário guitarrista 
de blues Buddy Guy, que esteve em novembro no País. "Se fosse comprar no Brasil sairia mais de 
US$ 100 mil. Compramos nos Estados Unidos por US$ 12 mil", contou. Esse seguro foi uma 
exigência contratual do artista para se proteger de qualquer dano causado a terceiros pela 
realização do show - um fã se jogar na frente da van que o transporta, por exemplo.  
 
Dulce discorda de Nogueira. "Hoje, o IRB já tem uma base estatística nesse segmento, o que 
facilita a formação do preço do seguro dentro da realidade local. Nosso índice de sinistralidade 
(indenizações sobre prêmios) é muito baixo. Atualmente, o Brasil tem taxas bem menores do que 
o mercado internacional", garante.  
 
Outro ponto que ajuda a reduzir a taxa é o apetite das companhias pelo nicho. Operam nesse 
setor hoje nomes internacionais, como a italiana Generali, a americana Chubb, a inglesa Royal, e 
a ACE, das Bermudas. A Unibanco-AIG ensaia o seu retorno a esse segmento. "Acreditamos que o 
setor crescerá muito e estamos nos preparando para suprir a demanda gerada pelos promotores 
de eventos", disse Ney Dias, diretor da Unibanco.  
 
Segundo seguradores, um dos pontos que encarece o seguro no Brasil é o risco que a organização 
do show apresenta. "Sabemos que a estrutura provisória montada oferece riscos, com fios 
passando por todos os lados, mas só contratamos fornecedores renomados", disse Nogueira. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 mar. 2006, Finanças, p. B2. 


