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O s bons ventos da sustentabilidade têm so-
prado com forte intensidade no universo 
corporativo, balançando muitas estrutu-

ras que ainda insistem em se manter rígidas diante 
das demandas do mundo contemporâneo. Com as 
empresas de seguro, habituadas a prever cenários 
futuros baseados em dados atuais, não poderia ser 
diferente. É cada vez maior o esforço do setor no 
sentido de ampliar a visão sobre o modus operandi 
do negócio, partindo da nova premissa de que o lucro 
deve ser associado ao respeito pelo meio ambiente e 
às questões sociais, expandindo os canais de diálogo 
com a sociedade. 

Em relação às mudanças climáticas, por exemplo, 
percebemos claramente o aumento da quantidade 
e da intensidade dos desastres naturais, acarretan-
do ainda mais prejuízos à vida e ao patrimônio. Em 
2011, só no Brasil, foram 900 mortes provocadas 
por chuvas e deslizamentos de terra, sobretudo nas 
serras fluminenses. Ainda assim, esse número foi 
bem inferior aos três mil mortos do terremoto e 
tsunami que devastaram o Japão no mesmo ano e 
ainda provocaram o vazamento nuclear em Fukushi-
ma, ou os 25 mil das inundações nas Filipinas. Em 

2011, segundo o Escritório das Nações Unidas para 
a Redução de Riscos de Desastres (UNISDR, na sigla 
em inglês), os 302 desastres naturais registrados 
em todo o mundo mataram 29.782 pessoas e gera-
ram prejuízos de US$ 366 bilhões.

Como o negócio do seguro é preservar vidas e patrimô-
nios, não basta só prever, é preciso agir, e é isso que 
a indústria global vem fazendo. Para tal, estabeleceu, 
em parceria com o Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente – Iniciativa Financeira (UNEP FI, si-
gla em inglês), os Princípios para Sustentabilidade em 
Seguros (PSI, sigla em inglês). Esses princípios devem 
estar refletidos em todas as etapas da cadeia de va-
lor da atividade securitária, tanto na avaliação e na 
subscrição dos riscos como nos processo de regulação 
dos sinistros e de investimentos de suas reservas. De-
vem levar em conta as questões ambientais, sociais e 
de governança e ser difundidos junto a colaboradores, 
clientes, acionistas, fornecedores, governos, órgãos 
reguladores e demais públicos estratégicos.

Com US$ 4 trilhões em prêmios, de um total de  
US$ 24 trilhões em recursos sob sua administração, 
as seguradoras mundiais têm o poder de incentivar 
o desenvolvimento sustentável por meio de um cor-
reto direcionamento dos fluxos financeiros e de in-
vestimento. É importante destacar que as empresas 
de seguro colocam à disposição do Governo estudos 
sobre perdas, fundamentados em bases estatísticas, 
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ajudando na elaboração de planos de ação cujo ob-
jetivo é mitigar riscos e preservar recursos públicos.

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional 
das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada 
e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) 
em 2011 mostrou que 75% das empresas seguradoras 
brasileiras já promovem medidas de incentivo à redu-
ção, reutilização, reciclagem e destinação adequada 
de resíduos, quase 60% já 
usam seus canais de rela-
cionamento com os clientes 
para incentivar práticas sus-
tentáveis e metade já esti-
mula o consumo consciente 
e a eficiência energética nos 
processos internos.

Durante a Rio+20, em 2012, 
a CNseg aderiu aos Princípios 
para Sustentabilidade em 
Seguros (PSI), sendo o Brasil 
o país com maior número de 
empresas signatárias. São 
muitas as oportunidades 
e desafios que temos pela 
frente em relação ao cum-
primento das metas esta-
belecidas. A CNseg orgulha-
-se de ser uma instituição 
apoiadora e fundadora dos 
Princípios, pois reconhece 
o protagonismo do país nas 
questões referentes à sustentabilidade mundial, es-
pecialmente nas dimensões ambiental e social. 

O setor quer manter-se na vanguarda, no que diz 
respeito ao entendimento e gerenciamento de risco. 
Como um dos agentes do desenvolvimento do país, 
tem como missão atuar sempre como um sistema de 
alerta para sociedade. 

*Diretora Executiva da Confederação Nacional das Empresas 
de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização (CNseg)

“Com us$ 4 trilhões 

em prêmios, de um 

total de us$ 24 trilhões 

em recursos sob sua 

administração, as 

seguradoras mundiais 

têm o poder de incentivar 

o desenvolvimento 

sustentável por meio de 

um correto direcionamento 

dos fluxos financeiros e  

de investimento.”

O importante relatório da UNEP FI sobre a situação 
global da sustentabilidade em seguros, que a CNseg 
teve o prazer de traduzir para o português e oferecer 
ao mercado brasileiro, é uma prova concreta da im-
portância do esforço global. Trata-se de um convite 
para que as lideranças reflitam sobre a atuação das 
seguradoras num cenário extremamente competiti-
vo, segmentado, regulado e com barreiras que pre-

cisam ser enfrentadas para 
a implementação dos fato-
res ASG nos níveis nacional, 
regional e global. Tais temas 
foram amplamente debati-
dos, recentemente, no curso 
ministrado pela Universida-
de de Cambridge, que a CN-
seg promoveu, em parceria 
com a Escola Nacional de 
Seguros, no Rio de Janeiro. 

Outra importante frente de 
atuação é o estímulo ao de-
senvolvimento sustentável 
do setor por meio do Prêmio 
Antônio Carlos de Almeida 
Braga de Inovação em Segu-
ro. Em 2013 serão premia-
dos os autores dos melhores 
projetos nas categorias pro-
dutos e serviços, processos 
e comunicação que tiverem 
aderência ao PSI. Assim, pas-

so a passo, de ação em ação, vamos transformando 
conceitos, valores e realidades, contribuindo para a 
construção de um futuro mais sustentável e seguro. 
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