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Quando compareceu a uma reunião do Itamarati com empresários do setor segurador
para discutirem os rumos do mercado de seguros no Mercosul em 1985, José Américo Peon de
Sá teve uma grande surpresa. Ele, que representava naquele encontro a Federação Nacional das
Empresas de Seguro e Previdência Privada- FENASEG, se apercebeu ali de que o governo já
decidira que a política de seguros e previdência privada no Brasil passaria por um amplo
processo de reforma, envolvendo desregulação e privatização. Fazia parte da estratégia de
integração do cone sul a redução do controle e da regulamentação do setor financeiro e de
seguros e o fim do monopólio do resseguro, este último garantido desde os anos 40 ao Instituto
de Resseguros do Brasil. Pressionando para que essas medidas fôssem adotadas estava o GATT,
na rodada do Uruguai. A liberação das atividades do setor serviço que o GATT tentava impor
nessas negociações supunha entre outras coisas a abertura dos bancos, dos seguros e do
resseguro1 às companhias estrangeiras e a diminuição do controle sobre a área financeira,
submetida a tarifas, cartas patentes, e normas desatualizadas.
Naquela hora contudo, o governo não sabia estimar o tempo que esse processo
reestruturador levaria para se efetivar. Tudo iria depender da capacidade de ajuste das empresas
seguradoras, dos corretores de seguros e do Instituto de Resseguros do Brasil a um modelo de
operação mais flexível e competitivo com menos vinculação com o Estado. Depois de mais de
seis décadas de tutela do Estado sobre o setor, seria sensato prever um período de transição até
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que o mercado segurador (como o setor paradoxalmente se autoidentifica desde o auge da tutela
governamental) pudesse ganhar vôo próprio.
No final do governo militar as empresas seguradoras já reivindicavam “mais
autonomia e liberdade de movimentos”, o que representava um aceno na direção de um modelo
mais liberal. O grande consenso que existia em torno da necessidade de redução da tutela
governamental rompia-se entretanto quando a discussão passava para os limites da liberalização
do mercado segurador. Isto ocorria porque qualquer processo de reestruturação do setor envolvia
questões ainda bastante polêmicas como:


que papel seria dado às empresas de capital estrangeiro, ávidas para entrarem num

país onde não existem catástrofes naturais e onde o seguro é realmente um bom negócio?


o que sucederia com o corretor de seguros, o tradicional intermediário entre o cliente

e a seguradora, frente à ofensiva de venda direta pelas empresas? A taxa destinada ao corretor de
seguros em cada transação deveria continuar a ser cobrada nas vendas em escala?


a quebra do monopólio do Instituto de Resseguro do Brasil, que detinha todo o

resseguro do país, e a abertura do mercado ressegurador às grandes empresas européias, poderia
levar o IRB à falência como aconteceu com o INDER, o seu equivalente argentino? Estariam
comprometidas as divisas brasileiras, que o IRB ajudava a manter no país, através de um
processo de aproveitamento de toda a capacidade interna de fazer resseguro antes de buscar essa
atividade no exterior?


o governo estaria realmente decidido a privatizar empresas públicas estaduais e

federais de seguro, como era a reivindicação do setor segurador?
Em 1985, quando ocorreu esse encontro dos seguradores com o Itamarati, o Brasil
deixava uma ditadura militar de duas décadas e adentrava uma nova era democrática. A
alternância do regime iria desembocar em pouco tempo numa mudança de paradigma. O regime
militar sempre resistiu à idéia de privatizar as empresas estatais – um dos grandes símbolos dos
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sucessos econômicos daquela era. Na nova democracia, a bandeira da liberdade cidadã iria se
colocar ao lado da bandeira da liberdade econômica do Consenso de Washington.
Em meio à década de 80 eram muitos os constrangimentos que se colocavam à
economia e ao governo: a crise da dívida externa, a retomada da inflação, as pressões do FMI e
dos bancos credores sobre a política macroeconômica, as críticas ao protecionismo comercial.
Num mundo em que a tecnologia de computadores e de telecomunicações estava em franca
reestruturação, o Brasil buscava consolidar uma industria nacional de informática com reserva
de mercado e mantinha as empresas de telecomunicações nas mãos do Estado. Com isso o país
sofria represálias de toda ordem no comércio internacional.
As respostas às dificuldades que o pais enfrentou nessa década difícil foram diversas,
se se considera o governo Figueiredo (primeira metade dos anos 80) e o governo Sarney
(segunda metade). Do primeiro governo poder-se-ia dizer que resistiu dentro do possível aos
constrangimentos vindos do FMI, como também às pressões e retaliações do Congresso dos
Estados Unidos face à Lei de Informática brasileira. Do seu ministro principal, Delfim Neto,
ficou a frase que lhe é atribuida, de que “a dívida externa não se paga, a dívida se rola”. E nesse
governo as empresas estatais permaneceram intocadas, ainda que tivessem passado a sofrer
supervisão governamental, com a criação da Secretaria das Estatais. O governo Sarney, ao
viabilizar o acordo do Mercosul, vinculou uma série de políticas econômicas locais às
orientações do bloco supra-nacional. Sem falar abertamente em abrir a economia aos produtos
importados, em privatizar empresas governamentais ou em desregular setores como o financeiro,
esse governo preparou as condições para as mudanças da década seguinte. As políticas de energia
elétrica e de telecomunicações foram repartidas entre facções partidárias e os militares e técnicos
foram afastados das posições de comando estratégico nas empresas desses setores.
Este artigo sustenta que a estratégia das reformas econômicas estava traçada dentro
do governo desde o início do novo regime. Com a democracia, chegavam ao Brasil em 1985 as
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idéias da abertura comercial, da privatização, da desregulação e da formação de blocos regionais.
A história da transformação dessa estratégia em políticas de reestruturação econômica, num
cenário de incertezas internacionais (recessão nos países centrais nos anos 80, crises sucessivas
nas áreas da periferia do capitalismo a partir de 1994, com alto poder de contágio sobre outras
economias) e de lutas políticas internas está sendo escrita neste momento. Cada setor da
economia vem tendo uma trajetória específica de reestruturação. O conjunto destas análises
setoriais é que permitirá visualizar todo o processo de reforma brasileira.
Diversamente dos anos 30, quando as mudanças foram centralizadas no Executivo, a
reforma econômica dos anos 80 e 90 no Brasil é setorizada, e envolve atores no governo e no
mercado. Ela segue trajetos mais rápidos ou mais lentos conforme as resistências dos agentes
setoriais; envolve luta entre poderes (Executivo, Congresso e Judiciário) e intra-poderes (lutas
interministeriais, entre Câmara e Senado). Além de abranger áreas mais amplas do Estado, essa
reestruturação econômica é mais inclusiva que a dos anos 30, pois opera através de consulta e de
negociação entre Estado e agentes econômicos, através de encontros informais, entrevistas
oficiais, seminários de discussão pública da questão com a presença de autoridades do governo,
processos judiciais, lobby sobre o Congresso, entre outras formas. Contudo, apesar dessas
diferenças com as reformas da era Vargas, a grande mudança brasileira dos anos 80 e 90 tem
pontos de semelhança: o uso intenso de medidas provisórias do Executivo.2
Este trabalho procura analisar as políticas de desregulação e privatização de uma
parte do setor financeiro brasileiro: o setor de seguro e previdência privada. Busca também
observar o comportamento dos empresários ligados ao setor e de sua entidade representativa, a
FENASEG, frente às mudanças. Como muitas outras políticas de reforma econômica, a política
de seguros na Nova República se faz em múltiplas arenas. Neste estudo serão analisados os
papéis desempenhados pelas seguintes instituições:
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a) os organismos do Estado envolvidos diretamente com o setor (Congresso, Ministério da
Fazenda, Superintendência de Seguros e Previdência Privada- SUSEP),
b) as arenas semi-oficiais: Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP e Instituto de
Resseguros do Brasil – IRB ,
c) o mercado de seguros - que inclui as empresas de seguro e previdência privada aberta e
fechada (fundos de pensão), a FENASEG, bem como os corretores de seguro.

A era do intervencionismo no setor de seguro privado (1930-1984)
A desregulação do setor de seguros e a privatização do IRB foram procedimentos
completamente novos na política brasileira, uma vez que nas últimas seis décadas, as grandes
reformas no setor segurador haviam sido feitas por ditaduras, através de decretos presidenciais
precedidos de consultas a alguns poucos empresários do setor. Não existem sinais de negociação
política na reforma de 1939-1940 nem na de 1966.3
Na reestruturação do setor comandada por Vargas tratou-se de colocar as seguradoras
estrangeiras, que dominavam o mercado então, sob o controle do governo. Essas empresas, que
haviam desafiado todas as tentativas reguladoras da República Velha, acabaram subjugadas pelo
poder dos decretos do governo provisório de 1930. A partir daí as empresas de seguro do exterior
que quisessem permanecer no país podiam fazê-lo desde que se ajustassem às novas regras
estabelecidas pelo governo.
Em 1933 o Ministério do Trabalho assumiu a gestão da política de seguros. Esta era
então entendida como parte de uma política de bem estar gerida pelo Estado. A Inspetoria de
Seguros, organismo de caráter regulador que vinha dos anos 20, mas que nunca tivera poder
efetivo,

foi transformada em Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização

(1934), afeto ao Ministério do Trabalho. Na Constituinte de 1934 uma facção política tentou
nacionalizar os bancos, as empresas de seguro e a atividade de resseguro. Essa tendência afinal
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não se viabilizou e a regulação do sistema financeiro foi sendo feita pelo próprio Vargas, que
terminou por implantar no setor de seguros um projeto que beneficiou especialmente as empresas
nacionais, sem contudo hostilizar as empresas estrangeiras. Somente as empresas brasileiras
podiam operar com o lucrativo seguro de acidente de trabalho. As seguradoras do exterior que já
estivessem estabelecidas no país e se adequassem às novas normas, poderiam continuar
operando, mas não poderiam expandir-se. Por outro lado, novas empresas estrangeiras ficavam
impedidas de se instalar.
O documento legal que regulou o setor entre 1940 e 1966 foi o decreto-lei n. 2.063 de
7/3/1940. Esse decreto mais o que criou o IRB em 1939 (decreto-lei n. 1.186 de 3/4/1939),
deram ao mercado de seguros o formato que teve até os anos 70. O resseguro, antes a atividade
fundamental das empresas estrangeiras, que drenava divisas para fora do país, foi
“nacionalizado” com a criação do Instituto de Resseguros do Brasil. Desde então, todo o
resseguro passou a ser operado pelo IRB, que repassava boa parte do volume a ser ressegurado
para as empresas seguradoras do país. A parcela que não podia ser absorvida no país era então
destinada ao exterior para resseguro. Todo tipo de seguro e resseguro era regulado pelo IRB.
Dali partiam as tarifas, ali se regulava o co-seguro e se fazia o resseguro. As empresas não
tinham poder de iniciativa, não competiam entre si. Todas se curvavam à atuação paternalista do
IRB.
O IRB era uma empresa semi-estatal. Metade de suas ações pertencia ao governo
enquanto que o restante se distribuia entre as seguradoras instaladas no país. Era presidido por
alguém da confiança do Presidente da República, mas a gestão era feita por um Conselho
Técnico, onde o empresariado segurador tinha assento e mando.
Ao final do governo Vargas as medidas reformistas e a guerra haviam produzido um
crescimento substancial do mercado segurador nacional. Das 66 empresas seguradoras existentes
em 1934 passou-se a 80 em 1937, 94 em 1940 e 114 em 1945. (1993: Consultec/Funenseg) No
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final dos anos 50 o setor de seguros estava concentrado entre três grandes companhias nacionais
(Sul América, Internacional e Boavista), algumas empresas de porte médio e muitas empresas
pequenas. O maior volume de seguros na época vinha dos ramos incêndio e acidente de trabalho.
Os seguros de vida perdiam cada vez mais importância com o aumento da inflação, e o de
automóveis mal começava. As empresas estrangeiras, ainda que não aparecessem entre as
maiores, ficavam com os grandes seguros industriais das empresas multinacionais.
Pode-se assim dizer que as empresas locais de seguros cresceram e se consolidaram
a partir de políticas do Estado, interessado de um lado em deter a evasão de divisas para resolver
problemas do balanço de pagamentos e de outro em criar um setor empresarial nacional.
Em 1966/1967 uma nova reestruturação teve lugar no setor segurador. Ela se iniciou
com uma política de saneamento financeiro das empresas insolventes e continuou com a
reestruturação institucional.

A reforma se deu principalmente através do decreto n. 73 de

21/11/1966, que criou o sistema nacional de seguro privado, denominação dada ao complexo que
vai do consumidor, passando pelo corretor de seguros, pela empresa seguradora, pelo IRB e
chegando às agências normativa (CNSP) e fiscalizadora (SUSEP). O Departamento Nacional de
Seguro Privado (DNSP) foi substituído pela Superintendência de Seguro e Previdência Privada, a
SUSEP.
O impacto dessa reestruturação sobre o IRB foi grande. Reduziu-se o poder que o
Conselho Técnico tinha na entidade, diminuindo-se em consequência a força do empresário de
seguros no IRB. A Presidência do Instituto foi fortalecida assim como suas diretorias. No âmbito
das empresas existiram várias medidas de impacto. O governo militar instituiu a cobrança
bancária dos prêmios de seguros (1966), mecanismo que visava o benefício do setor segurador,
trazendo imediata liquidez para as empresas. Mas tal cobrança reduziu o papel que o corretor
possuia no sistema de seguros, pois além dele realizar a venda do seguro, ficava também
responsável por sua cobrança. Com a cobrança bancária, os bancos descobriram que a atividade
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de seguro poderia ser mais um filão rentável para complementar suas atividades, e foram criando
eles próprios empresas seguradoras. Mas o maior impacto sobre as empresas seguradoras viria
com a passagem do seguro de acidente de trabalho para o Estado, em 1967. De uma hora para
outra o Estado retirou uma proporção enorme de recursos que as seguradoras obtinham através
dessa cobertura, gerando uma séria crise no mercado segurador. Várias empresas deixaram de
operar enquanto outras tiveram que diversificar sua carteira.
Nos anos 70 o governo estimulou o processo de fusão de bancos e empresas
seguradoras, com vistas a fazer desaparecer algumas empresas insolventes e melhorar a sua
capacidade financeira . Várias empresas de seguro, abaladas pelo fim do seguro privado de
acidente de trabalho viviam uma situação de quase insolvência. Os incentivos às empresas que se
fundiram ou fizeram incorporações levaram a um enxugamento no número de seguradoras, que
passaram de 176 em 1970 para 94 em 1975, uma redução de 46% do volume do mercado. Com a
entrada dos bancos na atividade de seguro, o mercado ficou segmentado entre as seguradorasbancos, as seguradoras “independentes” e as estrangeiras. É interessante notar como a política de
Vargas para com as empresas estrangeiras no setor de seguros permaneceu imutável ao longo do
tempo. Em 1933 de um total de 103 seguradoras, 70 eram nacionais e 33 estrangeiras. Duas
décadas depois (1953) das 152 seguradoras somente 28 eram de capital externo. Em 1963 o
número de seguradoras havia crescido para 191, enquanto que as estrangeiras representavam 35.4
Por outro lado, a concentração das empresas mudou por completo as características do setor. Em
1975, como se pode ver na Tabela 1 em anexo, a Itaú Seguros já ocupava o segundo lugar no
ranking das dez maiores empresas de seguro no Brasil. Quase uma década depois, Bradesco
Seguros e Itaú Seguros deslocavam do primeiro lugar cativo neste ranking, a Sul América.
Empresas tradicionais do setor perdiam importância ou desapareciam para sempre.
Nos anos 80 e 90 as empresas deram lugar aos conglomerados. O Brasil nunca
regulamentara de forma separada os setores de bancos e seguros, como fizeram outros países,
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onde essas atividades não podiam ser reunidas num só grupo. Assim o fenômeno da fusão entre
bancos e seguradoras, dando lugar a conglomerados financeiros, que começa a acontecer na
Europa nos anos 80 e 90, e que é conhecido na França como bancassurance, já se faz sentir no
Brasil na década de 70. O processo de financeirização do seguro privado vai se completar
quando o regime militar passa a gestão da política de seguros para o Ministério da Fazenda em
1979. Na Constituição de 1988, o setor de seguros já aparece como parte do Sistema Financeiro
Nacional, ao lado dos bancos e do mercado de capitais.
Contudo, se de um lado o setor financeiro no Brasil se ajustava ao movimento de
concentração financeira em andamento no exterior, vários entraves advindos de um excesso de
regulamentações dificultavam a adaptação dos bancos e seguradoras às novas mudanças no
horizonte. As atividades financeiras começavam a se concentrar em grandes empresas
prestadoras de serviços (bancários, seguros, crédito imobiliário, cartão de crédito, entre outros)
que se constituiam em verdadeiros supermercados financeiros. Tal fato apontava também para o
fim do banco exclusivamente comercial e da seguradora tradicional, anunciando a chegada dos
conglomerados financeiros operando com uma economia de escala e objetivando baixos custos
para o consumidor.
A desregulação do mercado de seguro privado a partir de 1985
O contexto em que se desencadeia o processo de desregulação do setor segurador
combina a transição política para a democracia, com a crise da dívida e a inflação. Diversamente
das mudanças anteriores, a desregulação do setor iria se dar, pela primeira vez na história
brasileira, num regime democrático. A reestruturação do Sistema Nacional de Seguros, como
fora denominado o conjunto das atividades de seguro pelo regime militar (decreto 73 de 1966),
iria desta vez obedecer às consultas ao meio empresarial segurador bem como aos corretores. Era
também necessário envolver o Congresso e o sistema partidário nestas mudanças, e promover um
entrosamento burocrático positivo entre o Ministério da Fazenda, gestor da área, o Instituto de
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Resseguros e a SUSEP – Superintendência de Seguros e Previdência Privada. Um processo
complexo como este, envolvendo diversos atores não podia ter a rapidez dos decretos ditatoriais.
Daí o ritmo gradual do processo que se inicia em 1985 e ainda continua em 1999.
O processo de desregulação do setor envolve uma série de medidas já tomadas ou
previstas para serem tomadas num futuro próximo. Envolve também re-regulação, ou seja a
criação de novas normas para setores que já atuavam dentro de controle governamental e para os
setores ainda não regulados (como é o caso dos planos de saúde e das empresas de previdência
privada aberta).
Trata-se de uma estratégia gradual de reestruturação, que envolve negociação do
governo com as empresas de seguro, os corretores e suas entidades de classe (Fenaseg e Fenacor)
assim como com empresas da área de planos de saúde e previdência complementar. Essa
estratégia se orienta por novas concepções norteadoras das ações governamentais.
A primeira delas é a reunião de funções sociais do Estado, até então tratadas
separadamente, em torno do conceito de seguridade social. Cabem nesse conceito as políticas de
saúde, previdência e assistência social do governo. A Constituição de 1988 ao adotar este
conceito atribuiu ao Estado a tarefa de zelar pela seguridade social do brasileiro. Ocorre
entretanto que as reformas econômicas vêm negando o caráter universal da política de
seguridade. Assiste-se ao repasse progressivo de atividades da seguridade social para o campo do
mercado. Já há algum tempo, a saúde e a previdência de milhões de brasileiros estão em mãos de
empresas (empresas de seguro saúde, de planos de saúde, de fundos de pensão, de empresas de
previdência privada complementar, entre outras) e não mais do Estado. O novo referencial que
orienta este processo reduz o peso do Estado Providência e abre para o mercado alternativas para
que ele comercialize, como um serviço privado, a proteção à saúde, a aposentadoria e as pensões
e o acidente de trabalho.
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Um outro referencial orientador das novas políticas do Estado é o da financeirização
da seguridade. O setor privado envolvido com serviços de previdência e saúde é visto como
capaz de alavancar uma poupança interna considerável que pode servir para financiar o
desenvolvimento. As empresas de seguro saúde em 1995 movimentaram R$2,1 bilhões, enquanto
as de planos de saúde operaram com uma receita de US$ 16 bilhões no mesmo ano.5 Os fundos
de pensão possuiam em 1996 um patrimônio de US$ 65 bilhões, cerca de 10% do PIB. Sua
entidade de classe, a Associação Brasileira de Previdência Privada Fechada, a ABRAPP, alega
que os fundos investiram nesse ano cerca de US$ 7,3 bilhões em construção imobiliária
(especialmente shoppings), US$ 13,2 no mercado financeiro e US$ 3 bilhões em títulos
públicos.6
Quando em 1985 o Superintendente da SUSEP, João Regis dos Santos, começou a
falar de desregulação gradual do mercado de seguros, referia-se à resolução de pequenos
problemas que dificultavam a operação das empresas, tais como tarifas impostas, obrigatoriedade
de haver sorteio de seguradoras para as empresas do governo, necessidade de flexibilizar a
atuação de alguns setores que queriam operar de forma especializada (por exemplo, seguro de
vida, saúde, previdência complementar). As empresas de seguro queixavam-se também que a
taxa de intermediação para os corretores em cada transação onerava o preço do seguro, e que as
seguradoras estatais (ligadas às caixas e bancos estaduais) estavam fazendo “concorrência
desleal” e deviam ser privatizadas. Havia um outro viés importante na operação do mercado
segurador. As seguradoras necessitavam de uma carta patente do governo autorizando-as a operar
com determinados ramos de seguros. Como o governo proibira a criação de novas seguradoras,
as cartas patentes ganharam um preço de mercado que chegou a US$ 4 milhões. A Constituição
de 1988 pôs fim a esse comércio eliminando a exigência de carta patente para as empresas do
setor financeiro.
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O primeiro superintendente da SUSEP na Nova República esforçou-se para
desregular o setor, dando lhe mais flexibilidade de operação: liberou tarifas dos seguros de
automóvel, incêndio e vida em grupo. Estimulou a formação de empresas regionais e empresas
de seguro especializadas em determinados segmentos. Autorizou a formação de novas empresas
de seguro, previdência privada e capitalização. Permitiu o ingresso de capital estrangeiro no
controle acionário de empresas de seguro, de previdência privada, de capitalização e corretoras
de seguros. Essa participação contudo não devia ir além de 50% do capital total da empresa e
além de 1/3 do capital com direito a voto.7 Ao deixar a SUSEP em 1990 João Regis dos Santos
afirmou ter feito uma “perestroica” no setor de seguros.
Em 1992 o processo de desregulação do setor segurador ganha um plano mais
definido. A partir de uma coalizão envolvendo o Ministério da Fazenda, a Fenaseg e o IRB, foi
possível avançar nesse processo. Na gestão do Ministro Marcílio Marques Moreira , o Presidente
da FENASEG João Elisio Ferraz de Campos e o Presidente do IRB, José Américo Peon de Sá,
lançaram dois documentos importantes que mostravam o desenho que se buscaria dar ao setor no
futuro. A Carta de Brasília, de maio de 1992 propôs a desregulação normativa do setor
segurador, o estímulo ao crescimento da previdência privada, e a privatização do seguro de
acidente de trabalho, transferido para o Estado em 1967. O documento procurava por um fim à
diferença entre seguradoras de saúde e empresas de plano de saúde, que respondiam a ministérios
diversos. A Carta de Brasília foi a primeira grande manifestação dos empresários frente às
mudanças no setor.
Alguns meses após o IRB lançou o Plano Diretor deSeguros e Previdência Privada
(julho 1992), que traçou os passos da política de desregulação do setor de seguros. Ali se previa a
liberação das tarifas de seguros, o controle da solvência das empresas do setor, a abertura ao
capital estrangeiro, a privatização das seguradoras estatais, a quebra do monopólio do resseguro
detido pelo IRB e a reforma da Lei dos Corretores (1964).
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A estratégia de desregulação do setor segurador e da previdência privada, assentada
na coalizão entre empresários e governo foi contudo atropelada pela crise política de 1992, que
culminou no impeachment do Presidente Collor. Nem o IRB viabilizou o Plano Diretor, nem o
Congresso fêz a regulamentação do artigo 192 da Constituição, que aguarda até o presente uma
lei complementar que regule o Sistema Financeiro Nacional.
No governo Fernando Henrique Cardoso a política de desregulação é retomada a
partir de 1995. A estabilidade monetária trazida pelo Plano Real traz um crescimento
surpreendente para o setor de seguros, criando bases de legitimação para se prosseguir
desregulando o setor. As metas especificadas no Plano Diretor de 1992 vão sendo
implementadas. O Congresso trata de uma série de reformas que impactam sobre o sistema de
saúde: a reforma da previdência que não inclui a cobertura do seguro de acidente de trabalho
como parte das tarefas do Estado, a regulamentação do artigo 192 da Constituição, a Lei dos
Planos de Saúde (aprovada em 1998), a Lei das licitações de 1993, que pôs fim ao sorteio dos
seguros de bens das empresas públicas.
Em 1996, um esforço combinado da FENASEG e de alguns parlamentares leva à
aprovação da Emenda Constitucional 13/1996, que quebrou o monopólio do resseguro do IRB.
Nesse mesmo ano, uma medida que quase passou desapercebida modificou o panorama do setor
de seguros: o Parecer da Advocacia Geral da União liberou a entrada de empresas estrangeiras no
setor de seguros de vida, previdência privada e saúde.8 A partir daí foi sendo autorizada a entrada
de empresas estrangeiras na área de seguros e previdência privada até a edição de uma lei
complementar, prevista no artigo 192 da Constituição, que irá disciplinar a participação do
capital estrangeiro no setor financeiro. O parecer da AGU gerou uma grande movimentação no
mercado segurador brasileiro. Grandes fusões de seguradoras estrangeiras com brasileiras, como
a da Aetna com a Sul América (US$425 milhões), a AIG e Unibanco Seguros (US$ 550
milhões), a Liberty Mutual com a Paulista (US$150 milhões), a ITT Hartford com a Icatu (valor
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não revelado), a Generali com a Sudameris (valor não revelado), a Allianz com a
Bradesco(US$21 milhões), a Mapfre com a Vera Cruz (US $ 20,5 milhões) e a Cigna com o
Banco Excel/Econômico (US$ 70 milhões).9 O impacto da entrada das grandes seguradoras
estrangeiras no mercado se fez sentir até no ranking das maiores empresas. Dentre as 10 maiores
seguradoras de 1997, 8 eram estrangeiras ou associadas a estrangeiras. Uma completa inversão
com a situação dos anos 80, quando as estrangeiras eram as seguradores de pequeno porte que
nunca faziam parte do ranking.
O governo está preparando também o retorno do seguro de acidente de trabalho ao
setor privado. Calcula-se que hoje este ramo de seguro envolve um volume de mais de US $3
bilhões de dólares. Resta ainda uma medida governamental que regule sua forma de operação.
Outras áreas que estão sendo regulamentadas pelo Executivo são a dos planos de
saúde e da previdência privada complementar. Em 1998 o Congresso aprovou a Lei dos Planos
de Saúde que busca regularizar mais de mil empresas de saúde que funcionam como cooperativas
médicas, como empresas de medicina de grupo e de autogestão, atendendo a cerca de 23% da
população brasileira, fora de qualquer controle governamental. Essas empresas movimentam um
enorme volume de recursos, e mantêm um lobby poderoso no Congresso, a Associação Brasileira
de Empresas de Medicina de Grupo – ABRAMGE. Desde então o Ministério vem buscando
regular a atuação e o preço dos serviços médicos oferecidos pelos planos de saúde. Este setor
contava em 1995 com 36 milhões de segurados, e uma receita de US$ 16 bilhoes anuais, cerca de
2% do PIB. Os usuários de seguro saúde (controlados pela Susep) eram em torno de 5 milhões
em 1995. Enquanto isso, a população potencialmente atendida pelo SUS é de 115 milhões (73%
da população brasileira) para um orçamento anual de R$ 14,1 bilhões em 1996.10
Tramita também pelo Congresso em 1999 alguns projetos visando regulamentar a
previdência privada (fundos de pensão e companhias abertas como empresas de previdência
privada e montepios). Em 1977 o governo Geisel criou a primeira lei regulando esta atividade (lei
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n. 6.435 de 1977). Ao mesmo tempo em que Geisel buscara universalizar a prrevidência social,
consolidando sua presença no meio rural e junto aos empregados domésticos, cuidou de
regularizar os fundos de pensão das empresas estatais e abrir espaço para a previdência privada
complementar, que poderia vir a se constituir num novo fundo de realimentação do mercado
financeiro. Os anos que se seguiram vieram confirmar a força dessa tendência. Mais de 300
fundos de pensão hoje acumulam um patrimônio líquido de cerca de 10% do PIB, e a tendência é
de aumento dessa forma de previdência, que deverá ser estendida aos funcionários da União, dos
Estados, dos municípios, aos militares e outras categorias da sociedade.
Privatizando o resseguro
Uma das etapas finais da reforma no setor de seguros privados consiste na
privatização do resseguro, que desde a década de 40 estava centrado nas mãos do Instituto de
Resseguros do Brasil. O negócio de resseguro no Brasil em 1996 correspondia a R$ 886 milhões,
mas estima-se que ele pode crescer chegando a R$ 2 bilhões. 44% do volume total de premios de
resseguro do mercado brasileiro é movimentado pelos sete maiores grupos seguradores do país.
Eles são os maiores interessados em ficar com essa fatia do mercado após a privatização do
resseguro.
Na onda intervencionista do pós I Guerra, o Chile, o Uruguai e a Argentina criaram
seus Institutos de Resseguro. O Brasil tardou mais a criar

a sua agência monopolista de

resseguro. Quando a pressão internacional dos mercados financeiros passaram a pressionar pela
quebra do monopólio do resseguro na América Latina, estes países foram privatizando a
atividade resseguradora. O caso do INDER (Instituto de Resseguros) argentino serviu de
paradigma para o Brasil. Privatizado em 1992 o INDER foi logo à falência, deixando uma conta
substancial a ser paga pelo cidadão argentino. Com base na experiência do INDER, o Ministério
da Fazenda vem coordenando o processo de abertura do resseguro num ritmo lento e cauteloso.
Os empresários do seguro estão divididos frente à privatização do IRB.

Alguns temem a
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desnacionalização das seguradoras, como ocorreu no Chile e na Argentina, com a chegada ao
país das grandes empresas resseguradoras. Outras empresas pedem mais pressa na quebra do
monopólio do resseguro. Os corretores manifestam sua preocupação de que o fim do monopólio
do resseguro pelo IRB dê lugar ao oligopólio do resseguro, entendido como a concentração do
mercado em poucas empresas estrangeiras de grande porte, destruindo as pequenas empresas
nacionais.11
Desde que o Congresso Constituinte votou pela manutenção do monopólio do
resseguro pelo IRB em 1988, como resultado de uma intensa campanha dos funcionários do
Instituto junto aos parlamentares, o governo brasileiro vinha recebendo pressões do Mercosul e
da OMC para revogar a medida constitucional e abrir a atividade de resseguro, equiparando-se à
orientação da Argentina e Uruguai.
O governo Fernando Henrique Cardoso colocou a questão da quebra do monopólio
do resseguro como parte do seu pacote de privatizações. O Ministério da Fazenda assumiu a
gestão da estratégia privatizante, enquanto que a Fenaseg dirigiu, em aliança com o Executivo,
uma ofensiva junto aos parlamentares para obter a aprovação da Emenda Constitucional que pôs
fim ao Monopólio do Resseguro pelo IRB (EC13/96 de

21 / 6 /1996.

Para a presidência do IRB foi nomeado em 1995 Demósthenes Madureira Pinho, que
juntamente com uma equipe do Ministério da Fazenda , deu início à estratégia de privatização da
entidade. Essa estratégia compreendia várias etapas:


a transformação do IRB numa sociedade por ações, terminando com a

participação governamental na entidade;


atribuição de maior poder aos acionistas (seguradoras);



saneamento dos diversos passivos da entidade, resultantes de má gestão,

corrupção, políticas do regime militar que o IRB teve que atender
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abertura de capital com emissão de ações negociadas na bolsa (valor de R$

250 milhoes)


abertura gradual do mercado às resseguradoras estrangeiras

Tres grandes empresas resseguradoras instalaram escritórios no país para observarem
o processo de privatização do resseguro. São elas a Swiss Re (suiça), a Munique Re (alemã)e a
Mapfre Re (espanhola). A Swiss Re tornou-se a primeira resseguradora do mundo, com um lucro
líquido em 1997 de US$ 1,46 bilhões. Nos últimos anos comprou várias resseguradoras: a
Mercantile & General (Reino Unido), a Unione Italiana di Riassicurazione e a Life Re
Corporation (EUA). Hoje lidera o mercado segurador dos ramos vida e saúde. Tendo estendido
sua ação por toda a Europa e Estados Unidos, quer entrar nos merados da Ásia, América Latina e
Europa do Leste.12
Durante algum tempo o Executivo aguardou que o Congresso regulamentasse o
artigo 192 da Constituição. Na ausência dessa medida, lançou a Medida Provisória 1578 de
17/6/97, reestruturando o IRB em direção à sua privatização. Essa medida foi largamente
discutida com os empresários do setor em seminários públicos com a presença de autoridades do
Ministério da Fazenda, e a imprensa divulgou as intenções do governo antes do lançamento da
MP. A nova legislação mudou o nome da entidade: IRB Brasil Re. Colocou o IRB como uma
sociedade de ações, divididas entre o governo (detentor de 50% das açôes ordinárias, com direito
a voto) e as seguradoras locais (50% das açoes preferenciais, sem direito a voto). Uma nova
estrutura administrativa foi criada, envolvendo uma diretoria admnistrativa, dois conselhos
(administrativo e fiscal) e assembléias gerais de acionistras. As ações do governo, pertencentes
ao INSS e orçadas em R$ 300 milhões foram transferidas para o Tesouro.
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Os passos posteriores a essa medida seriam a abertura do capital do IRB na bolsa e a
privatização do IRB. As crises da Asia e da Rússia em 1997/1998 fizeram o processo de
privatização caminhar um pouco mais rápido. A privatização do IRB foi colocada no Conselho
Nacional de Desestatização do BNDES no início de 1998. Ao final desse ano, com a crise se
agravando no país, o Brasil fêz uma Segunda carta de intenções com o FMI no qual assumiu o
compromisso de vender o IRB no 2. Semestre de 1999.13
No início de 1999 uma resolucão do CNSP define as regras de operação do resseguro
no país. Formulada pela FENAseg em conjunto com o IRB , o BNDES e o Ministério da Fazenda
a medida estabeleceu que o IRB deverá Ter uma reserva de mercado pelo período de 2 anos, para
40% das apólices de resseguros após a sua privatização. Após este período de transição vigorará
o regime de liberdade de mercado. Empresas nacionais e estrangeiras poderão se habilitar para a
compra do IRB, cujo preço se estima em torno de R$ 1, 5 bilhão.
Em 1999, ao completar 60 anos, o IRB está sendo privatizado. Com ele, a atividade
do resseguro, a pedra de toque de toda a política de seguros do país, vai ser aberta ao capital
externo. Está sendo fechado o ciclo das reformas econômicas na área de seguros privados,
resseguro e previdência privada. O Estado se afasta do seu papel tutelar e se prepara para
assumir o papel de regulador e fiscalizador. Em poucos anos poderemos fazer um balanço dessas
mudanças. Terá o consumidor de seguros conseguido obter seus produtos a preços melhores?
Saberão as grandes empresas nacionais e estrangeiras operar em regime de concorrência? O
Estado terá força para regular conglomerados tão poderosos, com abrangência mundial como a
Swiss Re? Terá a SUSEP estrutura para controlar toda a cadeia do setor, que vai do seguro saúde
ao resseguro de grandes riscos? Certamente o futuro nos reserva anos de incerteza.
ANEXOS

Tabelas 1 e 3 (em outro arquivo)
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Tabela 2
Empresas Seguradoras Estrangeiras no Mercado Brasileiro
Participação Acionária - 1996
Participação
Acionária

Mais de 95%

70 a 94%

50 a 69%

41 a 49%

20 a 40%
TOTAL

Empresa
AGF Brasil Seguros
HSBC Bamerindus Seguros
América Latina Cia de Seguros
Interamericana
Generali
Concórdia
Inter-Atlântico
CCF Brasil
Motor Union
American Home
Royal Sun Alliance
Vera Cruz Seguradora
General Accident
UAP Seguros do Brasil
Kyoei do Brasil
Cigna
Chubb
Cia Paulista de Seguros
Icatu Hartford
Itaú Winterthur
América do Sul – Seasul
Gerling Sul América
Sul América Aetna Previdência e Seguros
Allianz-Bradesco
América do Sul Yasuda- Segurasul
Zurich Anglo Seguradora
Hannover Paulista
Brasileira de Fianças
Prudential-Atlântica
Baloise –Atlântica
Paraná
31 COMPANHIAS

País
França
Inglaterra
Japão
EUA
Itália
Japão
Portugal
França
Inglaterra
EUA
Inglaterra
Espanha
Inglaterra
França
Japão
EUA
EUA/Japão
EUA
EUA
Suiça
Japão
Alemanha
EUA
Alemanha
Japão
Suiça
Holanda
Argentina/Caribe
EUA
Suiça
Alem./Holanda

Valor do PL*
US$ milhões
137
100
60
42
26
21
11
7
6
5
3
101
53
23
13
13
8
59
13
13
8
6
425
30
20
8
6
5
8
5
2
US$ 1.771

* Valor do PL: Valor do Patrimônio Líquido da empresa de propriedade do grupo estrangeiro
Fonte: Capitólio Insurance Consulting, O Capital Estrangeiro no Mercado Segurador
Brasileiro: situação atual e perspectivas futuras, Brasília, Capitólio Ins.Consulting
Junho 1997, p. 14. Dados de dezembro de 1996.

1

A atividade de seguro compreende os ramos de incêndio, vida, automóveis, saúde, previdência privada. O
resseguro é o seguro do seguro, que se faz para os grandes riscos, como aviões, navios, incêndios de grandes
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indústrias. Em todo o mundo as atividades de seguro e resseguro estão ligadas a empresas privadas. No Brasil
existe uma segmentação do mercado: as seguradoras privadas fazem o seguro, enquanto que o IRB controla a
atividade do resseguro.
2
Existe uma discussão na literatura brasileira sobre as pressões que o Executivo usa para “fazer a agenda do
Congresso”. Esta ação do Executivo tem sido analisada como uma forma específica de regime democrático,
conhecida como democracia delegativa. Cf. Eli Diniz, Crise, reforma do Estado e Governabilidade, Rio de
Janeiro, Editora da FGV, 1997, p. 182; Argelina Figueiredo e Fernando Limongi “A atividade legislativa no
Congresso pós-Constituinte” in Novos Estudos Cebrap 38, 1994; Guillermo O’Donnell “Democracia
Delegativa? “ in Novos Estudos Cebrap (31) 1991
3
Estas duas reformas são analisadas com bastante detalhe no livro de ALBERTI, Verena (organizadora) Entre
a solidariedade e o risco: história do seguro privado no Brasil, Rio de Janeiro, Funenseg/ Ed. Da Fundação
Getulio Vargas, 1998.
4
Cf. Alberti, Verena (org.) Entre a Solidariedade e o risco: história do seguro privado no Brasil, p. 153.
5
Gazeta Mercantil 22/9/97
6
Cf. Consolidado Estatístico da ABRAPP, 1997
7
Entrevista da autora com João Regis dos Santos, Rio de Janeiro, 1997
8
Cf. Parecer n.GO-104 da Advocacia Geral da União, de 5/6/51996 assinado por Geraldo Magela da Cruz
Quintão, e referendado pelo Presidente Fernando Henrique. Cf. Gazeta Mercantil, Panorama Setorial: Seguros
(Anexo) , outobro 1996, pp. 52-60
9
Cf. Gazeta Mercantil, São Paulo, 6/5/1997 e 15/4/1998
10
Cf. Gazeta Mercantil, Suplemento Planos de Saúde, 22/9/1997
11
Cf. O Globo 20/8/1996
12
Cf. Gazeta Mercantil 3/6/1998
13
Cf. Gazeta Mercantil 18/2/99

