
opinião
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Sobre o 
desenvolvimento  
de um mercado 
diante dos desafios 
da sustentabilidade
Seguros, relações de consumo e meio ambiente

PERY SARAIVA NETO

Este artigo aborda as correlações entre as 
questões ambientais e as relações de consumo, 
acentuando o elemento sustentabilidade 
como objetivo a ser promovido, destacando 
o papel dos seguros e do mercado segurador 
como protagonistas na implementação de 
práticas de sustentabilidade. É exposto o 
avanço do mercado segurador, contribuindo 
na consecução de tais desafios. Propõe-se um 
aprofundamento no sentido de propiciar uma 
ação conjunta e organizada de todo o mercado, 
na devida incorporação dos compromissos de 
sustentabilidade, tornando-os práticas correntes.

entre o conservAdor e A 
vAnguArdA: notAs iniciAis

Na atividade empresarial, tal 
como nos mais diversos seg-
mentos, há setores conserva-

dores e setores progressistas, ou mes-
mo de vanguarda. Avançar de uma 
posição conservadora para outra de 
vanguarda significaria uma evolução, 
no sentido de adequação às premên-
cias dos novos tempos.1

1 Não se está, aqui, fazendo um juízo valorativo 
de uma posição ou outra, mas apenas consta-
tando o que representa um certo consenso.
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opinião

O Direito, produto cultural, reflete, em seus diversos ramos, o grau de 
evolução do setor da vida social a que se propõe regular. Daí também 
haver segmentos jurídicos mais ou menos progressistas.

Quem se dedicou a observar o Direito nos últimos anos pôde concluir 
o enorme avanço dos chamados novos direitos. Para o que nos importa, 
primeiramente, o Direito do Consumidor2 e o Direito Ambiental3 são 
exemplares, neste sentido.

Aliás, fora de dúvida a enorme conexão entre estes ramos jurídicos4, 
pois “ambas as disciplinas refletem a necessidade de adaptação do Di-
reito ao processo de massificação das relações sociais, bem como da 
crescente industrialização e novas práticas econômicas levadas a efei-
to especialmente a partir do período Pós-Segunda Guerra Mundial.  

2 Miragem (2013), ao contextualizar o Direito do Consumidor entre os novos direitos, a par-
tir da lição de Bobbio em “A era dos direitos”, afirma que: “A incorporação dos direitos 
humanos pelo ordenamento jurídico interno dos diversos países e sua consagração como 
direitos fundamentais exigiram do legislador nacional, e dos operadores do direito em ge-
ral, a previsão gradativa de instrumentos que lhes deem efetividade. Da mesma maneira, o 
rol de direitos humanos reconhecidos a priori na ordem internacional é complementado e 
desenvolvido ao longo do tempo, reconhecendo-se novos direitos e operando sua incorpo-
ração no direito interno. É o caso do direito do consumidor. (MIRAGEM, Bruno. Curso 
de direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 42-43).

3 Leite e Ayala (2012) sustentam que, a partir do conceito teórico-abstrato do Estado de Direito 
Ambiental, pressuposto do Direito Ambiental, compreende-se como “um produto de novas 
reivindicações fundamentais do ser humano e particularmente pela ênfase que confere à pro-
teção do meio ambiente. [...] Abrange elementos jurídicos, sociais e políticos na persecução de 
uma condição ambiental capaz de favorecer a harmonia entre os ecossistemas e, consequen-
temente, garantir a plena satisfação da dignidade [...]” (LEITE, José Rubens Morato; AYA-
LA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 38). Em complementação, Sarlet e Fenstenseifer (2014), 
quando afirmam que “as formulações jurídicas sobre a proteção do meio ambiente guardam 
características próprias em comparação com o objeto das demais áreas jurídicas, rompendo, 
em certa medida, até mesmo a barreira antropocêntrica clássica que permeia as disciplinas 
jurídicas de modo geral. A amplitude do bem jurídico tutelado pelo Direito Ambiental, 
que pode ser confundido com o próprio ecossistema planetário, também o diferencia das 
demais disciplinas jurídicas” (SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito 
ambiental: introdução, fundamentos e teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 376).

4 “As normas de proteção do consumidor relacionam-se imediatamente com a proteção 
do meio ambiente quando consagram, dentre outros: a) o direito básico à vida, saúde e 
segurança contra riscos de produtos perigosos e nocivos (artigo 6º, I, do CDC); b) a efetiva 
prevenção de danos (artigo 6º, VI, do CDC); c) a proibição expressa ao fornecedor que 
coloque no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar 
alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança (artigo 10 do CDC); d) 
a proibição da publicidade que desrespeita valores ambientais, porque abusiva (artigo 
37, §2º); e) a qualificação como prática abusiva, e consequente proibição, da colocação 
no mercado de consumo de qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas 
expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou expedidas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro); e f) a definição como abusiva da cláu-
sula contratual que infrinja ou possibilite a violação de normas ambientais. [...] Uma das 
questões que aproximam na prática a proteção dos consumidores e do meio ambiente 
é a adequada compreensão e aplicação do princípio da precaução (pelo qual), ‘Quando 
houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica 
não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente 
viáveis para prevenir a degradação ambiental’.” (MIRAGEM, Bruno. Curso de direito 
do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 102-103).

A violação aos direitos do consu-
midor e a degradação ambiental 
são ‘externalidades’ de uma nova 
realidade socioeconômica, e o 
Direito respondeu a isso, com o 
propósito de proteger os direitos 
fundamentais do indivíduo e da 
coletividade” (SARLET; FENS-
TERSEIFER, 2014. p. 392).5

Estes ramos jurídicos trouxeram 
novos compromissos à sociedade, 
ao Estado e ao mercado6. Muito 
fortemente ao mercado de segu-

5 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTER-
SEIFER, Tiago. Direito ambiental: 
introdução, fundamentos e teoria geral. 
São Paulo: Saraiva, 2014. p. 392.

6 Neste sentido, entre tantos outros, vide 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
LEITE, José Rubens Morato (organizado-
res). Direito constitucional ambien-
tal brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007.
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ros, que está absolutamente aten-
to a essas novas realidades, pelo 
que se conclui, de antemão, sem 
qualquer dúvida, que não se trata 
de um mercado conservador. No 
máximo com um tempo de matu-
ração diferenciado, mas absoluta-
mente progressista, pois também 
é um mercado moderno aquele 
que está aberto às necessidades 
dos novos tempos.

A assertiva pode ser comprovada, 
nos limites deste texto, com duas 
abordagens, a seguir desenvolvi-
das, quais sejam: o compromisso 
com a sustentabilidade e a dispo-
nibilização de produtos para a 
gestão dos riscos ambientais.

Antes, porém, é apropriado vin-
cular as variáveis ambientais, se-
curitárias e de consumo, o que é 
possível a partir do elemento risco.

seguros, meio Ambiente  
e relAções de consumo:  
o risco como fAtor  
de conexão

Há inúmeras maneiras de corre-
lacionar as questões ambientais e 
de consumo com o mercado de 
seguros e, por conseguinte, tra-
çar aproximações entre o Direito 
dos Seguros, Direito Ambiental e 
Direito do Consumidor. Segundo 
os pressupostos já fixados, há que 
se priorizar o elemento risco (e a 
gestão dos riscos) como fator de 
conexão entre os três segmentos.

Um dos mais influentes estudiosos 
da teoria do risco é o sociólogo 
alemão Ulrich Beck, recentemen-
te falecido. Ele desenvolve sua teo-
ria da sociedade de risco visando a 
retratar uma etapa do desenvolvi-
mento da sociedade moderna em 

que as ameaças – sociais, políticas, 
econômicas ou individuais – ten-
dem cada vez mais a escapar dos 
mecanismos de controle, sejam do 
Estado ou da sociedade.7

Essa teoria enfrenta o momento 
de percepção da ocorrência de 
uma virada: não a de um modelo, 
mas de percepção das implicações 
desse modelo. A percepção do 
descontrole. A sociedade de risco 
representa um momento da socie-
dade industrial em que, pela ocor-
rência de eventos significativa-
mente maléficos, nos deparamos 
com a constatação dos resultados 
negativos e da insustentabilidade 
no modo de produção e no modo 
de vida estabelecido.

Para melhor ilustrar, vale distin-
guir dois momentos, o que Beck 
(1997) denomina de modernidade 
simples e modernidade reflexiva. 
A modernidade simples, ou pri-
meira modernidade – que coin-
cide com a etapa inicial da socie-
dade industrial –, caracteriza-se 
como o período em que as au-
toameaças são sistematicamente 
produzidas e aceitas pelo homem, 
já que estão conforme os padrões 
da sociedade industrial.8 Soma-se 
à crença na sustentabilidade de 
tal modelo – pois, de fato, ne-
nhum acontecimento, até então, 
levava a pensar o contrário.

7 BECK, Ulrich. A reinvenção da políti-
ca: rumo a uma teoria da modernidade 
reflexiva. In: BECK, Ulrich; GIDDENS, 
Anthony; LASH, Scott. Moderniza-
ção reflexiva: política, tradição e es-
tética na ordem social moderna. Trad. 
Magda Lopes. São Paulo: Universidade 
Estadual Paulista, 1997. p. 15.

8 Idem, p. 15.
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A modernidade reflexiva, por ou-
tro lado, é o momento do emba-
te: a autoconfrontação do mode-
lo. Trata-se do momento em que 
começam a se concretizar – agora 
são percebidas, sentidas, visíveis 
– aquelas ameaças construídas 
pela sociedade industrial.9

Essa transição para a moderni-
dade reflexiva não é uma esco-
lha e nem foi programada, mas 
“ela surge na continuidade dos 
processos de modernização au-
tônoma, que são cegos e surdos a 
seus próprios efeitos e ameaças” 
(BECK, 1997,p. 16).10

A percepção da autoconfronta-
ção é que caracteriza o risco. A 
sociedade de risco é aquela que se 
segue à sociedade industrial, sem, 
no entanto, implicar o advento 
de outro modelo. O que ocor-
re é a evolução daquele modelo 
industrial, acrescida de um novo 
elemento, isto é, o que se percebe 

9 Idem, p. 17.

10 Idem, p. 16.

agora é a convivência diuturna 
com as ameaças que decorrem da 
própria ação humana.

O elemento risco, deste modo, 
deixa de ser compreendido como 
uma ameaça externa para ser en-
carado como fruto da própria fase 
evolutiva. Nossa sociedade, que 
ainda segue a matriz industrial e 
desenvolvimentista, passa a convi-
ver com as consequências do mo-
delo. O sucesso deste pode resul-
tar em seu colapso ou, em outros 
termos, o “ocidente é confronta-
do por questões que desafiam as 
premissas fundamentais do seu 
próprio sistema social e político” 
(BECK, 1997, p. 11).11

A partir desses elementos concei-
tuais sucintamente apresentados, 
já temos subsídios para vincular a 
questão ambiental e de consumo 
com o segmento dos seguros.

O Direito Ambiental e o Direito 
do Seguro trabalham essencial-
mente com situações de expo-

11 Idem, p. 11.

sição ao risco. Geralmente, são 
exposições a que está sujeita toda 
a coletividade. Não é por outro 
motivo que os princípios da pre-
venção e da precaução estão no 
cerne do Direito Ambiental e ca-
da vez mais ganham ênfase pelo 
Direito do Consumidor.

Diante da percepção dos riscos há 
uma responsabilidade geral, não 
só jurídica, mas especialmente éti-
ca, de enfrentamento do risco, de 
modo a evitá-lo ou a mitigar seus 
efeitos nefastos, o que se traduz na 
necessidade de gestão dos riscos.

A transferência de riscos para um 
ente profissional, devidamente or-
ganizado e capacitado, portanto, é 
expressão importantíssima da ges-
tão de riscos. Isso serve não só para 
que esse ente profissional reponha 
patrimônios ou preste auxílio em 
caso de consumação das situações 
de riscos, mas essencialmente para 
que se formem bases para propi-
ciar um agir preventivo e precau-
cional. O seguro faz isso, há mui-
to tempo, e atualmente direciona 
cada vez mais seu foco para riscos 
novos, grandes e complexos.

opinião

Agir com prevenção e precaução, diante de 
riscos ambientais ou riscos ao consumidor, 

portanto capazes de afetar toda a coletividade, vincula-se  

à inserção do elemento da sustentabilidade. E não há hoje 

valor mais vanguardista do que a sustentabilidade. 
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Evidente a conclusão, portanto, 
da simétrica correlação do se-
guro com a questão ambiental e 
das relações de consumo. Tudo a 
propor a cada vez maior conexão 
entre os operadores, jurídicos ou 
não, desses três segmentos.

Agir com prevenção e precaução, 
diante de riscos ambientais ou 
riscos ao consumidor, portanto 
capazes de afetar toda a coletivi-
dade, vincula-se à inserção do ele-
mento da sustentabilidade. E não 
há hoje valor mais vanguardista 
do que a sustentabilidade.

Trata-se, como ensina Veiga 
(2010), de um conceito baseado no 
“duplo imperativo ético de solida-
riedade sincrônica com a geração 
atual e de solidariedade diacrô-
nica com as gerações futuras. [...] 
[A sustentabilidade] compele a 
trabalhar com escalas múltiplas de 
tempo e espaço, o que desarruma 
a caixa de ferramentas do econo-
mista convencional. Ele impele 
ainda a buscar soluções triplamen-
te vencedoras (isto é, em termos 
sociais, econômicos e ecológicos), 
eliminando o crescimento selva-
gem obtido ao custo de elevadas 
externalidades negativas, tanto so-
ciais quanto ambientais” (VEIGA, 
2010, p. 171-172).12

Clara resta a relevância dos segu-
ros no cenário posto. No tópico 
seguinte será abordado o compro-
misso do mercado segurador com 
a variável da sustentabilidade.

12 VEIGA, José Eli. Desenvolvimento 
sustentável: o desafio do século XXI. 
Rio de Janeiro: Garamond, 2010. p. 171-172.

seguros e 
sustentAbilidAde

A inserção da sustentabilidade 
nas práticas sociais e econômicas 
vincula-se à ideia de responsa-
bilidades, portanto, de deveres. 
Deveres de todos, frise-se, inclu-
sive por comando constitucional 
constante do artigo 225, caput.

Sobre deveres, interessante é ci-
tar importante passagem de re-
cente trabalho de Carlini e Faria 
(2014), quando demonstram que 
“a importância dos deveres dos 
cidadãos não escapou à Organi-
zação das Nações Unidas que, no 

documento Declaração sobre o 
Direito e a Responsabilidade dos 
Indivíduos, Grupos ou Órgãos da 
Sociedade de Promover e Proteger 
os Direitos Humanos e Liberda-
des Fundamentais Universalmen-
te Reconhecidos (Defensores de 
Direitos Humanos) adotado na 
Res. 53/144 da Assembleia Geral 
das Nações Unidas, de 09.12.1998, 
determina em seu art. 18: ‘1. Todos 
têm deveres para com a comuni-
dade e no seio desta, fora da qual 
o livre e pleno desenvolvimento 
da respectiva personalidade não 
é possível; 2. Os indivíduos, gru-
pos, instituições e organizações 
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não governamentais têm um pa-
pel importante a desempenhar e 
a responsabilidade de defender a 
democracia, proteger os direitos 
humanos e liberdades fundamen-
tais e contribuir para a promo-
ção e progresso das sociedades, 
instituições e processos democrá-
ticos; 3. Os indivíduos, grupos, 
instituições e organizações não 
governamentais têm também um 
papel importante a desempenhar 
e a responsabilidade de contri-
buir, conforme necessário, para 
a promoção do direito de todos 
a que reine, no plano social e no 
plano internacional, uma or-
dem capaz de tornar plenamente 
efetivos os direitos e liberdades 
enunciados na Declaração Uni-
versal dos Direitos do Homem’. 
Importante ressaltar que as pre-
missas fundamentais da ONU são 
que todos têm deveres para com a 
comunidade, para a promoção do 
progresso da sociedade e têm res-
ponsabilidade de contribuir para 
a promoção do direito de todos” 
(CARLINI; FARIA, 2014, p. 79).13

Os deveres para com as práticas 
sustentáveis, deste modo, não 
podem escapar dos compromis-
sos do mercado segurador, muito 
especialmente na sua relação com 
os consumidores. Polido (2014), 
discorrendo sobre os pressupos-
tos de desenvolvimento (susten-
tável) do mercado de seguros, 

13 CARLINI, Angélica; FARIA, Maria da 
Glória. Fundamentos jurídicos e técni-
cos dos contratos de seguro – o dever 
de proteção da mutualidade. In: MIRA-
GEM, Bruno; CARLINI, Angélica. Di-
reito dos seguros: fundamentos de di-
reito civil, direito empresarial e direito 
do consumidor. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. p. 79.

propõe, entre outras iniciativas, 
no que se refere à relação com o 
consumidor, o “estímulo à cultu-
ra do seguro no Brasil, através de 
publicidades institucionais bem 
elaboradas, além da livre-iniciati-
va de cada uma das seguradoras 
do mercado. Ingerência junto ao 
governo no sentido de incluir a 
disciplina ‘contratos de seguros’ 
nos programas de graduação e de 
pós-graduação das faculdades de 
Direito, Economia e Adminis-
tração, com incentivos de trei-
namentos in company nas segu-
radoras, corretoras de seguros e 
resseguradoras, através de progra-
mas de trainees. [...] A cultura do 
seguro precisa ser estendida tam-
bém à sociedade consumidora de 
seguros, quer em relação aos pro-
dutos massificados, quer em rela-
ção aos médios e grandes riscos. 
Deve ser incentivada a busca do 
‘melhor produto’ pelos consumi-
dores desses diferentes grupos e 
de modo que os segurados sejam 
orientados a não buscarem mais 
tão somente o ‘menor preço’. 
Práticas comerciais, inclusive de 
intermediação dos negócios, de-
vem acentuar o interesse e a ne-
cessidade dos consumidores em 
conhecerem previamente o con-
teúdo dos contratos de seguros, 
assim como o Código de Defesa 
do Consumidor já determina (art. 
46)” (POLIDO, 2014, p. 110-111).14

14 POLIDO, Walter A. Reflexões sobre a 
necessária modernização do mercado 
segurador brasileiro como fator de pro-
teção dos consumidores de seguros. In: 
MIRAGEM, Bruno; CARLINI, Angéli-
ca. Direito dos seguros: fundamentos 
de direito civil, direito empresarial e di-
reito do consumidor. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014. p. 110-111.

opinião

Os deveres 
para com 
as práticas 
sustentáveis, 
deste modo, não 

podem escapar 

dos compromissos 

do mercado 

segurador, muito 

especialmente na 

sua relação com 

os consumidores. 
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O comprometimento do mercado 
segurador com práticas de susten-
tabilidade fica evidenciado com 
a adesão aos PSI: Princípios para 
Sustentabilidade em Seguros, pro-
postos pelo Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente – 
PNUMA15, dentre os quais desta-
camos, no que toca especialmente 
à relação seguradores, consumi-
dores e meio ambiente, os seguin-
tes compromissos:

Princípio 1 – Incluiremos em nos-
so processo de tomada de decisão 
questões ambientais, sociais e de go-
vernança que sejam relevantes para 
nossa atividade em seguros.

Ações possíveis:

Administração de sinistros

•	 Responder	 aos	 clientes	 sempre	
de forma rápida, ética, sensível 
e transparente, e certificar-se de 
que os processos de sinistros 
sejam explicados e entendidos 
claramente;

•	 Integrar	questões	ASG16 aos ser-
viços de reparos, reposições e 
demais serviços de sinistros;

15 "A UNEP FI lançou os Princípios em ju-
nho/2012 no Rio de Janeiro, Brasil, para 
apoiar os objetivos da Conferência das 
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 
Sustentável (“Conferência Rio+20”). O 
evento de lançamento foi copatrocina-
do pela International Insurance Society 
e pela Confederação Nacional das Em-
presas de Seguros Gerais, Previdência 
Privada e Vida, Saúde Suplementar e 
Capitalização. O lançamento marcou 
o início da Iniciativa da UNEP FI para 
os Princípios da Sustentabilidade em Se-
guros (a “Iniciativa PSI”), a fim de pro-
mover a adoção e implementação dos 
Princípios mundialmente." (UNEP. Uni-
ted Nations Environment Programme 
(PNUMA. Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente). PSI: princípios 
para sustentabilidade em seguros. Rio de 
Janeiro: CNSEG, 2012.).

16 Ambientais, Sociais e de Governança.

Princípio 2 – Trabalharemos em 
conjunto com nossos clientes e 
parceiros comerciais para aumen-
to da conscientização sobre ques-
tões ambientais, sociais e de go-
vernança, gerenciamento de riscos 
e desenvolvimento de soluções.

Ações possíveis:

Clientes e fornecedores

•	 Dialogar	com	clientes	e	forne-
cedores sobre os benefícios da 
gestão de questões ASG, e so-
bre as expectativas e exigências 
da companhia em relação às 
questões ASG;

•	 Fornecer	aos	clientes	e	fornece-
dores informações e ferramen-
tas que possam auxiliá-los na 
gestão de questões ASG;

•	 Integrar	 questões	 ASG	 aos	
processos de concorrência e se-
leção de fornecedores;

•	 Estimular	 clientes	 e	 fornecedo-
res a divulgarem questões ASG e 
a usarem as estruturas relevantes 
de divulgação ou relatório;

Princípio 4 – Demonstraremos 
responsabilidade e transparência 
divulgando com regularidade, 

publicamente, nossos avanços na 
implementação dos Princípios.

Ações possíveis:

•	 Avaliar,	medir	e	acompanhar	o	
progresso da companhia na ges-
tão de questões ASG e, de for-
ma proativa e regular, divulgar 
esta informação para o público;

•	 Participar	nas	estruturas	relevan-
tes de divulgação ou relatório;

•	 Dialogar	com	clientes,	órgãos	
reguladores, agências de clas-
sificação e outros públicos 
estratégicos, a fim de obter 
entendimento mútuo sobre o 
valor da divulgação por meio 
dos Princípios.17

Tais princípios são de adesão es-
pontânea. Incluem valores muito 
mais complexos do que o mera-
mente econômico. Sinalizam no-
vas práticas empresarias. Assumir 

17 UNEP. United Nations Environment 
Programme (PNUMA. Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente). 
PSI: princípios para sustentabilidade em 
seguros. Rio de Janeiro: CNSEG, 2012.
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compromissos de tal envergadu-
ra, como o fez o mercado segura-
dor, só se justifica com a premissa 
de que se trata de um mercado 
verdadeiramente engajado com 
as relevantes preocupações da 
contemporaneidade.

A efetiva implementação de tais 
princípios de sustentabilidade pe-
lo mercado segurador, por certo, 
ocorrerá gradualmente (como, 
aliás, vem ocorrendo em outros 
segmentos empresariais e mesmo 
pela sociedade e pelo Poder Públi-
co), contudo, muito interessante a 
constatação contida em pesquisa 
recentemente publicada de que 
as metas de concreção dos prin-
cípios, pelo mercado, estejam em 
elevado grau de incorporação nas 
práticas securitárias.18

É momento de aperfeiçoamento 
dessas práticas, com o comparti-

18 CNSEG. Pesquisa da CNseg revela com-
prometimento das seguradoras com 
PSI. Das quatro metas definidas para 
2015 referentes aos Princípios para Sus-
tentabilidade em Seguros, três já foram 
alcançadas. Site. Disponível em <http://
www.cnseg.org.br/cnseg/servicos-apoio/
noticias/pesquisa-da-cnseg-revela-com-
prometimento-das-seguradoras-com-
-psi.html>. Acesso em: 31 jan.2015.

lhamento das técnicas internas já 
implementadas, de modo a per-
mitir o aperfeiçoamento e difun-
dir o desenvolvimento de progra-
mas internos por outras empresas, 
construindo novas ideias, visando 
a propiciar uma ação conjunta e 
organizada de todo o mercado se-
gurador na devida incorporação 
dos princípios, tornando seus ob-
jetivos práticas correntes.

seguros e riscos AmbientAis

O mercado segurador, além de 
comprometido com a sustenta-
bilidade, cada vez mais se mostra 
disposto a atuar como protagonis-
ta e parceiro na gestão de riscos 
ambientais, o que vem ocorrendo 
pelo crescente desenvolvimento de 
produtos para riscos ambientais.

O caminho para implementação 
de um seguro para riscos ambien-
tais, no Brasil, está sendo percor-
rido já há alguns anos. Contudo, 
é “importante destacar, neste mo-
mento, que as iniciativas anterio-
res, ainda que não tenham sido 
plenamente satisfatórias, tiveram, 
sim, o condão de propiciar refle-
xões suficientes sobre este comple-
xo tema e que repercutiram no seu 

estágio atual de desenvolvimento, 
agora com nítidas e objetivas pos-
sibilidades de concretização dos 
seguros, de diferentes formas” 
(POLIDO, 2014, p.15).19

Polido (2014), em texto recente, 
mostra-se otimista quanto aos 
avanços nesta seara, afirmando 
que "rompe definitivamente com 
o passado recente e anuncia o 
atual estágio de desenvolvimento 
dos seguros ambientais no Bra-
sil. Sim, os seguros específicos de 
riscos ambientais agora, de fa-
to, existem e estão disponíveis a 
quem interessar e a quem puder 
contratá-los. [...] Há, então, no 
Brasil contemporâneo, e essen-
cialmente em razão da abertura 
do resseguro, programas de co-
berturas para seguros de riscos 
ambientais, assim como eles já 
existiam em outros mercados 
desenvolvidos, especialmente nos 
EUA” (POLIDO, 2014, p.16-19).20

19 POLIDO, Walter. Programa de segu-
ros de riscos ambientais no Brasil: 
estágio de desenvolvimento atual. Rio 
de Janeiro: Funenseg, 2014. p. 15.

20 POLIDO, Walter. Programa de segu-
ros de riscos ambientais no Brasil: 
estágio de desenvolvimento atual. Rio 
de Janeiro: Funenseg, 2014. p. 16-19.

opinião

O mercado segurador, além de 
comprometido com a sustentabilidade, 
cada vez mais se mostra disposto a atuar como 

protagonista e parceiro na gestão de riscos ambientais.
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Insiste-se: um mercado disposto a 
atuar com riscos tão complexos, 
num cenário jurídico ainda incer-
to21 é, sem qualquer dúvida, corajo-
so e disposto operar de forma pro-
gressista para o desenvolvimento 
sustentável, em proveito do meio 
ambiente e do consumidor.  

21 Sobre o tema já discorremos em: SA-
RAIVA, Pery; MARIANO, Giseli Gius-
ti; FERREIRA, Luciana Gil; LOPES, 
René Hernande Vieira. (Im)previsibi-
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contratos de seguro. Ano II. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2014, 
p. 31-62; SARAIVA, Pery; MARIANO, 
Giseli Giusti; GALLINARI, Nathália 
Suarti; LOPES, René Hernande Vieira; 
GUERRERO, Márcio. Seguro ambien-
tal: uma abordagem pela ótica jurídica, 
de gestão e das mudanças climáticas. 
In: CARLINI, Angélica; SARAIVA, 
Pery. (Org.). Aspectos jurídicos dos 
contratos de seguro. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2013. p. 47-92; 
SARAIVA, Pery; LOPES, René Hernan-
de Vieira; FERREIRA, Marco Antônio 
P.; MARIANO, Giseli Giusti. Seguro 
ambiental como instrumento eco-
nômico de proteção ambiental. In: 
Congresso Brasileiro de Direito Am-
biental, 18, 2013, São Paulo; SARAIVA, 
Pery. O seguro de responsabilidade ci-
vil ambiental: fatores jurídicos para a 
adequada implementação no mercado 
brasileiro. In: Congresso Iberolatinoa-
mericano de Derecho de Seguros - III 
Congresso Internacional del Seguro, 12, 
3, 2011, Asunción. Ponencias y Comu-
nicaciones, 2011. p. 401-414; GALLI-
NARI, Nathália Suarti; SARAIVA, Pery. 
O seguro ambiental como ferramenta 
de gerenciamento de áreas contamina-
das. In: CARLINI, Angélica; SARAIVA, 
Pery. (Org.). Aspectos jurídicos dos 
contratos de seguro. Ano III. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 
2015 (no prelo); SARAIVA, Pery; FER-
REIRA, Luciana Gil. O pool de cosse-
guro no âmbito dos riscos ambientais: 
advertências e vantagens. In: CARLINI, 
Angélica; SARAIVA,Pery. (Org.). As-
pectos jurídicos dos contratos de 
seguro. Ano III. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2015 (no prelo).
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