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Opinião



O mercado calcula(va) o prêmio da cobertura 
de Responsabilidade Civil de Produtos no 
Exterior tendo por base os faturamentos 

com exportação nos últimos 12 meses anteriores à 
contratação do seguro e as estimativas de exportação 
dos próximos 12 meses, dividindo tais números entre 
três grandes áreas geográficas: 

a) Estados Unidos e Canadá, 

b) Europa Ocidental e Japão e 

c) Demais países.

Essa, pelo menos, era a maneira do IRB como mo-
nopolista para estabelecer o prêmio da cobertura, 
considerando-se o ambiente jurídico reinante nas três 
áreas mencionadas. Com a abertura do mercado de 
resseguros, eventualmente houve uma diversificação 

da fórmula para calcular tal prêmio, de acordo com 
o produto de cada seguradora, que pode ter mantido 
a base IRB ou só utilizar o faturamento dos últimos 
12 meses ou estimativa dos próximos 12 meses, além 
de uma média dos 24 meses. Claro que cada base ge-
rará um prêmio diferente. De qualquer modo, deve 
ter sido mantida uma divisão de países importadores 
em função do ambiente jurídico em cada um deles – o 
parâmetro que mais pesa entre aqueles utilizados. 

Países que aplicam o Common Law são teoricamen-
te locais onde o risco jurídico é maior, em termos 
tanto de severidade como de valor das indeniza-
ções. Basicamente, quando falamos em Common 
Law, estamos nos referindo aos Estados Unidos da 
América, à Inglaterra e alguns países da comunidade 
britânica de forma geral.

O gerenciamento  
de risco, o ciclo  
de vida do produto  
e a cobertura de RC-
Produtos no exterior

OSVALDO NAKIRI
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Opinião

Os países que constituem a comu-
nidade britânica estão localizados, 
em sua maior parte, na área “C” 
(demais países), frente à amplitu-
de do antigo Império Britânico 
nos seus dias áureos. Tais regiões 
adotaram, de uma forma ou outra, 
o Common Law, com adaptações 
pontuais, por força do Império. 

Assim sendo, considerar nações 
que antigamente constituíram o 
Império Britânico como de baixo 
risco em termos jurídicos é um 
erro. Aliás, os próprios países da 
Ásia/Pacifico há muito moder-
nizaram seus sistemas jurídicos, 
tendo como modelo o sistema da 
Comunidade Europeia. Desse mo-
do, talvez a melhor divisão fosse 
colocar em um bloco os Estados 
Unidos, Canadá, Comunidade Eu-
ropeia, Austrália e Nova Zelândia. 
Incluir o Japão nesse grupo não 
seria nenhum exagero. As demais 
nações, em um segundo bloco, e só 
– como se diz no futebol, ninguém 
é mais ingênuo nos dias de hoje.

Lembremos que conceito de Eu-
ropa Ocidental não existe atual-
mente, sendo há muito ultrapassa-
do. O que existe é a Comunidade 
Europeia, que abrange, a bem da 
verdade, vários territórios que 
pertenciam à chamada Europa 
Oriental. Uma atualização con-

mais parte da conta. Na renova-
ção subsequente se manterá esse 
último quadro de importadores.

Perfeito. Entretanto, pode haver 
um problema que talvez passe ao 
largo, para o segurado e seu cor-
retor. Isso tem a ver com o ciclo 
de vida do produto já exporta-
do. Vamos considerar, para este 
exercício, um produto com ciclo 
de vida longo, digamos, cinco 
anos, apenas para encaixá-lo no 
cenário estabelecido acima.

Na primeira e na segunda reno-
vações, para a base de cálculo do 
prêmio, não mais foram incluídas 
Índia e Austrália, e assim constará 
das apólices. Porém, os produtos 
exportados no primeiro ano da 
cobertura não foram consumidos 
em sua totalidade – ciclo de vida 
de cinco anos – e continuam lá 
existentes, fazendo sua função. 

Então, vejam, se no segundo ou 
terceiro ano houver um problema 
com o produto e causar danos a 
terceiros na Índia ou Austrália, 
não haverá cobertura de Respon-
sabilidade Civil, simplesmente 
porque, como o segurado não in-
dicou exportação no período em 
questão para os dois países, a se-
guradora obviamente não os con-
siderou para o prêmio. Ora, sem 

ceitual devia ter sido aplicada. 
Antes tarde do que nunca.

A introdução se fez necessária 
para situar o tema deste artigo. 
Ademais, como um exemplo es-
clarece melhor que mil palavras, 
vamos tomar esse caminho como 
fio condutor. Então:

A pedido do corretor, o segurado 
interessado na cobertura informa 
que exporta para Estados Unidos, 
França, Alemanha, Austrália e Ín-
dia. Calcula-se o prêmio tendo tais 
informações como base. Estando o 
cliente de acordo, emite-se a apóli-
ce e cobra-se o prêmio informado. 

Digamos que o segurado, durante 
o primeiro ano de seguro, resol-
veu não exportar mais para a Ín-
dia e Austrália, por alguma razão 
mercadológica. Para renovação, 
a base de cálculo tomará apenas 
exportações para Estados Unidos, 
França e Alemanha. Provavel-
mente se discutirá incluir na base 
de cálculo as exportações no últi-
mo ano para a Austrália e Índia. 
Depende de como a seguradora 
envolvida olha a questão. Nesse 
nosso exemplo, vamos assumir 
que a seguradora só utiliza as es-
timativas futuras (12 meses) para 
efeitos de cálculo do prêmio. En-
tão, Austrália e Índia já não farão 

O ideal é que o gerenciamento de risco, 
junto com o corretor, possa tecer cenários 

diferentes e verificar a cobertura existente através do seguro. 
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prêmio cobrado, sem cobertura, 
pois constará da apólice expressa-
mente que não haverá abrangên-
cia para tais países. Quanto maior 
o sinistro, mais criteriosa a sua 
regulação, inclusive com eventual 
envolvimento de ressegurador(es), 
conforme o caso.

Mesmo que a seguradora não 
mencione textualmente a exclusão 
de Austrália e Índia, pode ser que 
o ressegurador peça para abrir as 
estimativas fornecidas para base 
de cálculo, e lá não constarão os 
dois países. Pode se tornar pro-
blema jurídico, se o ressegurador 
se apegar a tal detalhe e declarar a 
falta de cobertura para o sinistro 
ocorrido. Como se sabe, o sinis-
tro, algumas vezes, é um teste para 
quem tem coração fraco.

A situação exposta exige um geren-
ciamento de risco por parte do se-
gurado, além de significar um aler-
ta importantíssimo, que pode não 
ter sido realizado pelo corretor. A 
cobertura tem seu âmbito esten-
dido ou encurtado em função do 
que se considera para o cálculo do 
prêmio. Foi esquecido que o pro-
duto tem um ciclo de vida longo 
e, portanto, continua existindo e 
podendo causar danos a terceiros. 
É um detalhe que foge do “radar” 
usual, se não se analisa o assunto 
com uma visão de 360º graus.

Para resolver essa questão, estando 
o segurado alerta quanto à inexis-
tência da cobertura nas renovações 
e desejando mantê-la com relação 
à Austrália e Índia, necessitará de 
um trabalho de criatividade das se-
guradoras. Isso porque o risco exis-
tirá efetivamente para o segurado, 
e é melhor trazer o ressegurador 
(se for o caso) para essa dança.

Mesmo que a apólice fosse à base 
“Claims Made”, quando se inter-
rompe a exportação para determi-
nadas áreas/países, tecnicamente 
o segurado deveria comprar uma 
extensão do prazo complemen-
tar proporcional à vida útil res-
tante de seu produto exportado. 
Se não for assim, fica, de novo,  
sem cobertura.

Aliás, quando se estabelecem li-
mites de abrangência geográfica 
de cobertura, temos de tomar cui-
dado com vendas posteriores por 
terceiros, ou seja, como no caso 
de alguém da Alemanha exportar 
para a Indonésia e lá ocorrer um 
acidente causado pelo produto. É 
a chamada exportação indireta, 
fazendo seu estrago para o fabri-
cante original. Na Indonésia, o 
segurado do nosso exemplo não 
tem cobertura securitária. Nunca 
exportou diretamente para lá, mas 
alguém o fez. Sendo item fabri-
cado pelo segurado, é de sua res-
ponsabilidade, em tese, o dano lá 
causado, provada a sua responsa-
bilidade de acordo com a lei local.

São situações algo sui generis, 
mas não difíceis de ocorrer. O 
segurado deve estar ciente das 
circunstâncias e solicitar soluções 
para a sua necessidade pontual. A 
pior coisa do mundo é descobrir 
que o estepe ficou em casa quan-
do o pneu fura em uma estrada 
no meio do nada.

O ideal é que o gerenciamento de 
risco, junto com o corretor, possa 
tecer cenários diferentes e verifi-
car a cobertura existente através 
do seguro. A situação mais lou-
ca pode não ser tão louca assim. 
Basta as condicionantes se jun-
tarem em uma tempestade per-
feita. New Orleans que o diga,  
após o Katrina. 
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