
aBGF,  
a estatal 
do seguro
O que esperar  
deste novo órgão

Mariana SantiaGo

a s expectativas do mercado de seguros em 
torno das ações da Agência Brasileira Ges-
tora de Fundos Garantidores e Garantias 

(ABGF) para 2014 deverão aguardar até março. Isso 
porque, até esse mês, a empresa deverá ter sua atu-
ação de forma plena. Já em operação, a ABGF está, 
por enquanto, constituindo sua planta, buscando 
uma sede, estruturando seu quadro de pessoal e ad-
quirindo equipamentos. Até o fim do ano, pretende 
desenvolver os produtos com foco em infraestrutura. 
Sua criação, em 1º de abril de 2013, por meio do De-
creto Presidencial nº 7.976, gerou questionamentos e 
posicionamentos a favor e contra, por parte do mer-
cado de seguros privado nacional, o que levou alguns 
a apelidarem a empresa pública de “Segurobras”.

Eleito presidente do Conselho de Administração da 
agência, o embaixador Carlos Márcio Cozendey, atu-
al secretário de Assuntos Internacionais do Ministé-
rio da Fazenda, órgão ao qual a ABGF está vinculada, 
esclarece, no entanto, que o governo repudia tal no-
me. “Não podemos chamar a ABGF de Segurobras 
simplesmente porque a empresa não estatiza nada e 
sua atuação terá foco onde o setor privado não estiver 
presente. Ela se constitui como uma empresa estatal, 
ágil, moderna e que terá um programa de investimen-
tos em tecnologia da informação muito forte para po-
der atender às necessidades do setor”. De acordo com 
o governo, a Agência Brasileira Gestora de Fundos 
Garantidores e Garantias foi criada com o intuito de 
centralizar a administração dos fundos garantidores, 
permitindo a diminuição de custos e a especialização 
de funcionários na área. A atuação da ABGF ocorre-
rá, principalmente, na administração dos chamados 
“fundos menores”, como crédito habitacional, crédi-
to educativo, crédito para micro, pequenas e médias 
empresas e crédito para microempreendedores indi-
viduais e autônomos, financiados pelo BNDES, e que 
serão repassados de forma gradual para a empresa, 
uma vez que tais fundos contam com a participação 
da União. A ideia, segundo Cozendey, é que essas 

cotas sejam transferidas pela União à ABGF, que 
passará a ser dona desses fundos.

Com relação à administração dos 
 fundos garantidores maiores,  

como o Fundo Garantidor 
de Infraestrutura (FGIE)  
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– maior foco de interesse do 
mercado segurador – e o Fundo 
Garantidor de Operações de Co-
mércio Exterior (FGCE), o em-
baixador explica que os mesmos 
serão criados posteriormente, 
numa transição gradual, uma vez 
que o Fundo de Garantia à Ex-
portação (FGE), amparado pela 
Seguradora Brasileira de Crédito 
à Exportação (SBCE), continuará 
existindo para honrar garantias 
estimadas em até 20 anos. “De 
todo modo, dentro deste contex-
to, a ABGF terá uma função, já 
exercida pela SBCE, para ajudar a 
gerir tais garantias. Com relação 
ao Fundo de Infraestrutura, va-
mos inicialmente nos ocupar das 
licitações das concessões públicas 
em rodovias, portos e aeroportos. 
O fundo ainda não foi constituí-
do, mas estamos em contato com 
o mercado, uma vez que a ABGF 
pretende atuar em áreas onde não 
existam garantias já consolida-
das pelo setor, como é o caso dos 
riscos políticos extraordinários”, 
explica o embaixador.

Na opinião do executivo Jorge Hi-
lário Gouvêa Vieira, se for pratica-
do tudo com que o governo está 
se comprometendo em relação à 
agência, a ABGF não irá competir 
com o mercado privado: “O que 
o governo diz é que a empresa foi 
constituída para unificar os fun-
dos e que precisávamos ser mais 
concentrados para alimentarmos 
e aumentarmos a massa interna 
independente da externa. No caso 
do mercado mundial de resseguro, 
ele possui uma capacidade superior 
ao fundo nacional, que dá conta da 
demanda. De todo modo, o mer-
cado funciona desta maneira: de-
pendendo da capacidade mundial. 

O governo achou por bem utilizar 
melhor esses fundos, e a ideia de 
negócio é sempre que a primeira 
responsabilidade é do mercado de 
seguros brasileiro, depois vem a 
capacidade de garantia do mercado 
internacional. Se porventura não 
houver essa capacidade do mercado 
internacional, também há uma pos-
sibilidade que é a de utilizar o fun-
do nacional. Sempre sustentávamos 
que não seria necessário. Vamos ver 
como funciona. Acreditamos que a 
capacidade mundial para segurar os 
riscos de todas estas obras de infra-
estrutura seja suficiente.”

O ex-presidente da Confederação 
Nacional das Empresas de Segu-
ros Gerais, Previdência Privada e 
Vida, Saúde Suplementar e Capi-
talização (CNseg) admite que o 
mercado privado não tem interes-
se em ramos como o seguro habi-
tacional, por exemplo, de peque-
nas construções. “Para esse tipo de 
risco, de fato, o mercado privado 
não tem capacidade. Nesse caso, 
os fundos nacionais supririam tais 
riscos, que são aqueles próprios do 
mercado de construções de menor 
porte, de baixa renda.”

A agência foi criada com 
o intuito de centralizar a 

administração dos fundos garantidores, 

permitindo a diminuição de custos e a 

especialização de funcionários na área.

Como o objetivo principal da 
agência é prestar garantias às ope-
rações de riscos diluídos em áreas 
de grande interesse econômico e 
social, poderíamos dizer que a em-
presa funcionaria como uma resse-
guradora, uma vez que o Institu-
to de Resseguros Brasileiro (IRB) 
passa por um processo de privati-
zação? Cozendey afirma que não 
é incialmente a forma de atuação 
que a agência terá, mas que eventu-
almente ela poderá repassar parte 
desses riscos. “No entanto, a ideia 
é atuar nas áreas e produtos em que 
não houver apetite. Na própria lei 
está previsto isso. A centralização 
ocorre no intuito de gerar os pro-
dutos equivalentes e ter o benefício 
da escala, permitindo que haja um 
certo grau de alavancagem, além 
de uma análise de risco adequada 
associada a eles, especialmente no 
caso dos fundos menores.”

Diante do caminhar de estrutura-
ção da ABGF, Jorge Hilário afir-
ma que é preciso esperar as ações 
para 2014: “Como a lei é muito 
flexível, precisamos esperar a or-
ganização da empresa e as pers-
pectivas para o próximo ano.” 
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