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Expansão: O chamado patrimônio líquido ajustado atingiu R$ 32,7 bi

Seguradoras ampliam capital em 50% em 2 anos
Janes Rocha | Do Rio
14/01/2011

Seguradora do Santander, de Gilberto Abreu, aumentou patrimônio em 216%

As companhias de seguros ampliaram em 55% o patrimônio nos últimos dois anos, em parte para atender a novas exigências dos
órgãos reguladores por capital mínimo, em parte para poder assumir mais riscos e crescer negócios em um setor que vem
crescendo o dobro do Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos anos.
Em outubro do ano passado, último dado disponível, as seguradoras tinham alcançado um patrimônio líquido ajustado de R$ 32,7
bilhões. Em doze meses até aquela data, o aumento de patrimônio foi superior a R$ 5 bilhões e nos doze meses anteriores
(novembro de 2008 a outubro de 2009) as seguradoras já haviam ampliado essa base de capital em outros R$ 6,4 bilhões. Ou
seja, em dois anos, foram acrescidos R$ 11,65 bilhões ao patrimônio líquido ajustado.
Derivado do patrimônio líquido contábil, o PLA é o principal indicador que orienta as normas de supervisão baseada em risco e
exclui diversas modalidades de ativos como ações, participações societárias em empresas do mesmo grupo ou em outros grupos,
imóveis rurais, fundos de investimentos imobiliários, joias e obras de arte.
O cálculo é do consultor Flavio Faggion, da Siscorp Sistemas Corporativos, utilizando dados informados pela Superintendência de
Seguros Privados (Susep). "Houve um fortalecimento do mercado", diz Faggion. Os dados mostram, ainda, uma concentração do
capital adicional nos dez maiores grupos seguradores, principalmente os quatro primeiros do ranking - Itaú, Bradesco, Caixa e
Santander-, que concentram 78% do PLA total.
Os números referem-se a 71 seguradoras, porém consideram apenas o capital formado para a atividade de seguros de risco (vida
e ramos elementares), não incluindo o seguro saúde nem a capitalização. Tampouco as autoridades supervisoras do mercado
segurador brasileiro impuseram até agora qualquer regra de capital mínimo para a atividade de previdência privada.

De acordo com o estudo da Siscorp, entre as dez maiores seguradoras, o grupo Bradesco é o que tem o maior PLA, com R$ 7,156
bilhões, e também o que apresentou o maior aumento absoluto no período, com R$ 1,576 bilhão. Em segundo lugar vem o Itaú
Unibanco, com R$ 5,822 bilhões. Porém o grupo espanhol Santander foi o que mais elevou o patrimônio em termos relativos,
saindo de R$ 684 milhões para R$ 2,057 bilhões, um aumento de 216% em dois anos. O Santander está em quarto lugar.

"O Bradesco se antecipou e já fez todo o ajuste com a incorporação de seus lucros", afirmou Samuel Monteiro dos Santos Junior,
vice-presidente da instituição. Segundo ele, os aportes de capital adicional para todas as atividades do grupo (não só seguros de
riscos) elevaram o patrimônio para R$ 12 bilhões, valor já ajustado tanto às regras de capital adicional para riscos de solvência
quanto às de risco de crédito, que só entraram em vigor este ano. Com este valor, o grupo pode assumir até R$ 36 bilhões em
riscos de seguros, mas mantém uma posição mais baixa, a R$ 32,4 bilhões, longe do limite.
"A decisão do grupo Santander de investir no Brasil é inequívoca", diz Gilberto Abreu, diretor de seguros, previdência e
capitalização da seguradora controlada pelo banco espanhol. Abreu conta que em 2008 a matriz do Santander aportou R$ 2
bilhões no Brasil em aumento de capital que se somou a outros R$ 120 milhões aplicados anteriormente.
Parte dos recursos (R$ 678 milhões) foi usada para a recompra, em 2009, da participação de 50% da seguradora Tokio Marine no
controle da Real Vida e Previdência. Isso foi pouco mais de um ano depois que o banco Santander comprou o holandês ABN
Amro, que havia vendido a empresa seis anos atrás para os japoneses.
Segundo Abreu, esse movimento foi o primeiro a demonstrar o interesse do grupo em investir mais forte no mercado segurador
brasileiro. O excedente de capital internalizado foi aplicado nos ajustes às novas regras de capital mínimo para riscos de
solvência e também foi antecipado o ajuste para risco de crédito. "Temos crescido 30% a 40% ao ano", disse Abreu, frisando que
a seguradora não pretende mudar o foco de atuação. "Nossa estratégia definida é atuar em riscos de pessoas, com produtos
simples e distribuição pulverizada. Não faremos grandes riscos, nem saúde, nem automóveis".
Outro grupo espanhol que investiu no país e saltou no ranking local, a Mapfre Seguros elevou seu patrimônio de R$ 341 milhões
em 2004 para R$ 1,853 bilhão hoje (R$ 1,444 bilhão em PLA), dos quais 40% correspondem a recursos remetidos diretamente
pela matriz em Madri e o restante em reinvestimento de lucros, explica Wilson Toneto, vice-presidente da área financeira.
"O Brasil foi um dos países de maior foco de investimentos da Mapfre fora da Espanha", disse Toneto. Segundo ele, o grupo
investiu os recursos primeiro na compra da seguradora Roma Vida e Previdência, há cerca de seis anos. Posteriormente foram
feitos aportes principalmente em tecnologia, ampliação da rede de sucursais para atendimento a fornecedores e corretores e
centros de atendimento aos segurados. A grande aposta agora, afirma o executivo, está na parceria recém oficializada com o
Banco do Brasil. "A estratégia com o BB é consolidar e fortalecer a parceria".
O Itaú Unibanco foi procurado, porém não respondeu à solicitação de entrevista até o encerramento desta edição.
Entre as empresas de pequeno e médio porte, a RSA Seguros, de origem britânica, garante que tem um excedente de capital da
ordem de R$ 50 milhões por conta do reinvestimento de 100% de seus lucros após a distribuição aos acionistas dos dividendos
mínimos permitidos.
O objetivo foi aumentar a capacidade de negócios no país nos segmentos de riscos de engenharia e seguros massificados.
"Estamos investindo em pessoas, tecnologia e capacidade de resseguros", disse Thomas Batt, presidente da filial brasileira da
RSA.
ACESSE O ESTUDO COMPLETO NO ENDEREÇO ABAIXO:
HTTP://WWW.SISCORP.COM.BR/PATRIMÔNIO_LÍQUIDO_DAS_SEGURADORAS_2010_OUT10.PDF
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O aumento do patrimônio das seguradoras responde a uma normativa do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), a
Resolução 158/2006, que só entrou em vigor em 2008, impondo a formação de um capital adicional para cobrir riscos de
subscrição. Esse risco existe quando o valor cobrado na venda de seguros não é suficiente para cobrir as despesas com
indenizações, causando desequilíbrio financeiro para a seguradora.
A norma do CNSP é parte de um acordo assinado pelo governo brasileiro com os órgãos internacionais de supervisão sobre a
solvência do setor. Na prática representou uma redução da alavancagem das empresas que antes podiam vender seguros
assumindo riscos até cinco vezes seu patrimônio e agora estão limitadas a três vezes.
Após o ajuste de capital aos riscos de subscrição, concluído em 2010, as seguradoras deverão este ano fazer um novo ajuste, de
acordo com a Resolução CNSP 228 divulgada no início de dezembro. Desta vez elas devem colocar capital adicional para cobrir
os riscos de crédito, ou seja, de inadimplência no recebimento de seus ativos.
"Esse modelo foi adotado visando adaptar o setor à abertura do mercado de resseguros", explica o economista René Garcia, extitular da Superintendência de Seguros Privados (Susep), responsável pela implantação da resolução.
Segundo Garcia, na época já havia um forte desenquadramento no mercado e quatro seguradoras estavam ameaçadas de
quebrar, situação que poderia piorar com o aumento da concorrência prometida pela abertura do resseguro.
A partir de 2008, muitas empresas que não tinham recursos em caixa para ajustar o patrimônio foram obrigadas a se associar a
quem tinha, o que se traduziu em aberturas de capital, venda de participações acionárias controladoras ou quase, associações
com nacionais e estrangeiros ou a venda da empresa ou de carteiras inteiras como se viu neste período.
O resultado foi uma concentração do patrimônio líquido do setor nas dez maiores empresas. O restante, segundo o consultor
Flavio Faggion, se divide em dois grupos. O primeiro é composto por companhias de médio porte (entre R$ 500 milhões e R$ 800
milhões em patrimônio), a maioria empresas nacionais independentes ou controladas por estrangeiros. Depois vêm cerca de 60
pequenas seguradoras com patrimônio abaixo de R$ 500 milhões que operam em nichos específicos.
De acordo com Faggion, a maioria das empresas médias opera com PLA ajustado às novas regras de solvência, mas perto de 60
pequenas terão que fazer ajustes que implicarão novos aportes de recursos. "As seguradoras grandes e as ligadas a bancos estão
com 'sobra' de patrimônio", diz Faggion. "Mas as independentes e as estrangeiras de médio e pequeno porte estão trabalhando
perto do limite".
Outro especialista nas contas das seguradoras, o consultor José Roberto Alonso, da KMPG, que também acompanhou a adaptação
das seguradoras às novas regras de solvência, acha que o processo foi tranquilo.
Embora houvesse um temor inicial de que as seguradoras, principalmente as estrangeiras, resistissem a aportar capital por
exigência dos órgãos reguladores, na verdade todas se adaptaram, com maior ou menor dificuldade.
"As estrangeiras perceberam que o Brasil é um lugar para você estar com uma regulação muito mais moderna", diz o consultor,
frisando que as novas regras de risco de crédito não devem inibir novos investimentos. (JR)

