CAIXA SEGURIDADE FIRMA PARCERIA COM TOKIO MARINE PARA OS
RAMOS DE SEGUROS HABITACIONAL E RESIDENCIAL
Acordo prevê pagamento de R$ 1,52 bilhão pela Tokio Marine
A Caixa Seguridade firmou, nesta segunda-feira (06), acordo com a Tokio
Marine para a formação de uma nova sociedade que explorará, pelo prazo de
20 anos, os ramos de seguros habitacional e residencial na rede de distribuição
da CAIXA. Nos termos do acordo, a Caixa Seguridade terá, por meio de sua
subsidiária integral, 75% de participação no capital total da nova sociedade,
sendo titular de 49,99% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais
da Nova Companhia. A Tokio Marine terá 25% de participação no capital total,
detendo 50,01% das ações ordinárias da Nova Companhia.
No fechamento da operação, a Tokio Marine subscreverá aumento de capital
na Nova Companhia no valor total de R$1,52 bilhão, valor que será repassado
pela Nova Companhia à CAIXA nos termos da outorga por ela concedida
(upfront) e as Partes celebrarão com a Nova Companhia um contrato de
distribuição, que lhe conferirá o direito de explorar a rede de distribuição da
CAIXA por 20 anos. A Nova Companhia remunerará a Caixa Seguridade com
as despesas totais de comercialização por produto em valores pré-definidos
(comissão de distribuição), além de uma taxa de performance atrelada ao
desempenho anual em volume e lucratividade.
A Nova Companhia terá gestão e governança compartilhadas entre Caixa
Seguridade e Tokio Marine de forma a potencializar os pontos fortes de cada
acionista, observando as melhores práticas de governança corporativa. O
prazo para o fechamento da operação (cumprimento de todas as condições
precedentes ao estipuladas no acordo de associação) encerra-se em 4 de
janeiro de 2021.
Segundo o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, “essa importante parceria
de 20 anos reflete o cuidado que as empresas do Conglomerado CAIXA têm
dado para a sustentabilidade dos negócios, com destaque para as questões
relacionadas à governança”.
A reestruturação da operação de seguros está alinhada com a estratégia de
fortalecimento da estrutura de governança e gestão das participações adotada
pela Caixa Seguridade. O objetivo é aumentar a ênfase na comercialização de
produtos de seguro no canal bancário, buscando aperfeiçoar os serviços
prestados aos clientes da CAIXA, bem como a maximização na geração de
valor para os acionistas da Caixa Seguridade.

Para o diretor-presidente da Caixa Seguridade, Marco Antônio Barros, “essa
nova parceria estratégica visa alavancar as linhas de negócio e aumentar o
espaço no mercado, trazendo de forma complementar a expertise necessária
para entregar para a sociedade soluções ainda mais competitivas”. Ele
destacou, ainda, que o fechamento e a implementação da operação ainda
estão sujeitos ao cumprimento de condições suspensivas. “Precisamos das
aprovações dos órgãos regulatórios, como da Superintendência de Seguros
Privados (Susep), do Banco Central do Brasil (Bacen), da Secretaria de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) e do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade)”, finalizou.
Sobre a Caixa Seguridade:
A Caixa Seguridade foi constituída em 21 de maio de 2015 como uma
subsidiária integral da CAIXA. O objetivo foi consolidar, sob uma única
sociedade, todas as atividades da CAIXA nos ramos de seguros, capitalização,
previdência complementar aberta, consórcios, corretagem e atividades afins,
incluindo quaisquer expansões futuras dessas atividades, no Brasil ou no
exterior, orgânicas ou não. A estratégia é proporcionar ganhos de escala
nessas atividades e em suas operações e obter reduções de custos e
despesas no segmento de seguridade.
Sobre a Tokio Marine:
Em 2019, a Tokio Marine Seguradora S.A. celebrou 60 anos de operação no
Brasil. A Companhia é subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo
conglomerado securitário japonês, fundado há 140 anos. A Seguradora coloca
à disposição do mercado nacional um amplo portfólio de soluções para
Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 75 unidades de
negócios, com Sucursais e Escritórios em todo o território brasileiro. O portfólio
contempla Produtos Massificados, entre os quais Seguros Automóvel, Frotas,
Residencial, Aluguel, Condomínio, Equipamentos Portáteis, Garantia
Estendida, Vida em Grupo e Individual, Acidentes Pessoais e Prestamista; e
Produtos Pessoa Jurídica, que incluem Seguros para Pequenas, Médias e
Grandes Empresas, D&O (Directors and Officers Liability Insurance), Produtos
Agro, Habitacional, Transportes, Empresarial, Riscos de Engenharia, Riscos
Nomeados e Operacionais, Riscos Digitais, Riscos de Petróleo, Garantia,
Responsabilidade Civil, Obras de Arte, Eventos, Equipamentos de Uso
Empresarial e Industrial, Náutico e Aeronáutico, incluindo R.E.T.A.
(Responsabilidade Civil do Explorador ou Transportador Aéreo). É a Melhor
Seguradora para se Trabalhar no País, assim como figura na lista das
Melhores Empresas para a Mulher Trabalhar, de acordo com o Great Place to
Work® Brasil. Para mais informações, acesse: www.tokiomarine.com.br.
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