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Setor de seguros bem mais confiante
Uma teoria econômica que tem crescido muito no Brasil é a de indicadores
de confiança. De uma forma objetiva, essa variável consiste em avaliar as expectativas de algum tipo de agente econômico sobre o que pode acontecer nos
próximos meses. Por exemplo, perguntas em termos de crescimento econômico,
desenvolvimento dos seus negócios etc. Mensalmente, essas mesmas perguntas
são repetidas e as respostas não são divulgadas individualmente. Ao final, na
maioria das vezes, as respostas são tabuladas e transformadas em um índice, que
varia entre 0 e 200. O número 100 indica que a expectativa atual é que a situação
futura permaneça a mesma. Assim, quanto maior esse valor, mais otimista está
o segmento com relação a esse fator, e vice-versa. Um indicador acima de 100
sinaliza que o futuro será melhor do que o presente.
No setor de seguros, a Fenacor divulga quatro números usando essa metodologia: ICES (Índice de Confiança e Expectativas das Seguradoras), ICER (Índice
de Confiança e Expectativas das Resseguradoras), ICGC (Índice de Confiança
das Grandes Corretoras), e o ICSS (Índice de Confiança do Setor de Seguros),
que é um resumo de todos eles. Esse trabalho pode ser facilmente encontrado
na internet (http://bit.ly/2A3MGRT).
Em termos econômicos, o ICSS tem três objetivos principais: permitir a
comparação com outros indicadores similares da economia (macroeconômicos
e de setores específicos), tornar-se uma fonte teórica e acadêmica, e, por fim, o
próprio segmento avaliado e seus setores relacionados passam a compreender as
expectativas atuais e, assim, podem entender melhor esse mercado e fazer com
mais perspicácia as suas previsões.
Em novembro, esses indicadores se situavam, na média, em torno de 120
pontos. Ou seja, uma visão otimista, no maior patamar desde 2015. Esse é um
sinal claro de que podemos esperar um ano melhor do que 2017. Há sinais de
que o pior da economia já passou e as coisas começam a ficar mais tranquilas.
Em 2018, é perfeitamente cabível a gente pensar em um crescimento do setor
de seguros em dois dígitos.
Apesar desse cenário, não podemos esquecer a necessidade de reformas no País,
condição básica para a continuidade desse cenário nos médio e longo prazo. O
risco ainda existe, não podemos descansar. De qualquer maneira, não podemos
negar que há nesse momento muito mais otimismo na economia, quando
comparado aos últimos anos.
Enfim, essa é a mensagem importante para passar. Feliz 2018 para todos!
Esta coluna é elaborada pelo consultor de economia do Sincor-SP, Francisco Galiza
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(*) Desconto válido para matrículas feitas até 15/1/2018. Veja condições no site.
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