
A s nanotecnologias podem ser compreendidas 
como um potencial risco emergente. Consideran-
do-se as incertezas que permeiam a manipulação 

de nanomateriais, foi realizado por meio de entrevistas 
com empresas do setor de seguros nacional e internacio-
nal, um estudo de casos múltiplos, a fim de averiguar se tal 
assunto está sendo abordado, e como está sendo tratado, 
no setor de seguros. Na análise dos resultados obtidos foi 
possível verificar que ainda há desafios a serem enfren-
tados devido à escassez de informações e conhecimento 
sobre o uso da nanotecnologia. Entende-se, portanto, que 
o setor deve se precaver de maneira adequada, estudan-
do possíveis adaptações de seus processos de subscrição/
aceitação de riscos que envolvam nanotecnologias.

Quando falamos de riscos emergentes, em um mundo 
que vive a plena Era da Informação, se desenvolve e evo-
lui rapidamente, percebemos que é um desafio para o 
mercado se manter a par de todas as oportunidades e 
ameaças provenientes das novas tecnologias. 

Para o setor de seguros, especialmente, torna-se essen-
cial o acompanhamento e estudo profundo quanto aos 
riscos emergentes, tais como as nanotecnologias. É pri-
mordial que se busque entender esses potenciais riscos 
antecipadamente, a fim de garantir a possibilidade de 
precaução a eventuais perdas e contribuir para que os 
clientes possam se resguardar, minimizando prejuízos de 
maneira adequada.

Os possíveis riscos das 
nanotecnologias: 
Quais os desafios para o setor de seguros?
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Quanto às nanotecnologias, Polido (2013) explica que são 
uma recente ciência, que lida com átomos e moléculas, em 
uma escala mil vezes menor. Seu objetivo é o de criar no-
vos materiais e desenvolver produtos e processos basea-
dos na crescente capacidade que tem a tecnologia moder-
na de perceber e manipular tais átomos e moléculas. 

O fato de nanotecnologias ainda serem um terreno pou-
co explorado gera preocupações com relação a impactos 
ligados ao setor de seguros. Apesar de não serem conheci-
dos todos os riscos, já existe comercialização de produtos, 
trazendo consequências inesperadas para a sociedade, e 
sem que haja, em muitos casos, um plano de contingência.

Com base em estudos e entrevistas realizadas com profis-
sionais dos mercados de seguros e resseguros brasileiro 
e internacional conclui-se que um planejamento de riscos 
eficiente deve ser norteado pelo princípio da precaução, 
segundo o qual, mesmo que não existam informações sufi-
cientes para compreender todos os presumíveis impactos, 
que seja possível, sem refrear o progresso resultante de 
novas tecnologias, adotar medidas suficientes para evitar 
e minimizar potenciais perdas, sem maiores prejuízos à so-
ciedade e ao setor de seguros.

Essa abordagem fundamentada na precaução surge tam-
bém como reflexo de um dos casos mais marcantes da área 
no quesito de riscos emergentes: o asbesto (ou amianto, 
mineral utilizado na construção civil). Doenças causadas 
por essa substância causaram impactos milionários no se-
tor de seguros mundialmente, e ainda há possibilidade de 
maiores perdas. O motivo é o baixo conhecimento sobre 
esse risco, não havendo, portanto, o preparo necessário 
para minimizar prejuízos e nem orientação à sociedade so-
bre modos de prevenção.

Com o estudo realizado para entender o nível de conhe-
cimento quanto aos potenciais riscos das nanotecnologias 
no setor de seguros verificou-se que ainda há um grande 
desafio para que seja mais difundido o assunto, bem como 
para que surjam práticas de subscrição que compreendam 
também riscos emergentes. Assim será possível desenvol-
ver uma postura de enfrentamento do novo, e não de he-
sitação perante o desconhecido. 

Se a indústria não irá refrear o progresso a título de pre-
caução e cautela quanto aos potenciais riscos emergen-
tes de tecnologias recentes, cabe ao setor de seguros 
encontrar-se apto a adotar medidas necessárias de ge-
renciamento, e assim mitigar eventuais prejuízos, deixan-
do claros termos e condições para que haja também o 
atendimento do propósito da contratação de um seguro 
por parte do cliente.

SOBRE AS NANOTECNOLOGIAS

Para contextualização, um nanômetro é unidade de me-
dida equivalente a um bilionésimo de um metro, e nano-
tecnologia é a ciência que trata da manipulação de ma-
téria em escala nanométrica. O uso das nanotecnologias 
objetiva a elaboração de materiais que sejam mais leves, 
mais fortes e duráveis, mas também a aceleração de pro-
cessos e criação de soluções alternativas para tratamento 
de doenças. As expectativas de crescimento são na ordem 
de bilhões de dólares por ano.

POTENCIAIS RISCOS 

De acordo com Germano (2008, p.34), é possível que na-
nopartículas infiltrem-se no ambiente exterior de diversas 
maneiras, a exemplo de aberturas de ventilação. Uma vez 
no meio ambiente, poderiam se acumular na cadeia ali-
mentar, mas isso ainda não está comprovado. Com relação 
a pessoas que trabalham com a manipulação das nano-
partículas, estas poderiam ser contaminadas por meio da 
absorção da pele ou inalação, e não se sabe dos riscos que 
isso pode trazer (como citado em Rodrigues (2013)). 

Para o mercado securitário, coloca-se como um desafio, 
portanto, entender como coletar informações suficientes 
e necessárias para que os riscos sejam avaliados adequa-
damente mediante tal cenário de incertezas: quais respon-
sabilidades poderiam ser imputadas aos empregadores, 
diretores e conselheiros? 

Marchant et al. (2012, citados por Nolasco (2016)) expõem 
bem a situação ao exemplificar o tipo de postura esperada:

Os benefícios importantes da nanotecnologia ficariam 
comprometidos se os riscos desconhecidos ou incer-
tos resultassem em danos graves. Os riscos não apenas 
causariam prejuízos para as vítimas: também seriam 
para as empresas que fabricam e vendem esses pro-
dutos; as seguradoras, que estão subscrevendo; as em-
presas e [...] reguladores (governos) com responsabili-
dade de supervisão [...]. Assim, é do interesse de todos 
aplicar um grau razoável de precaução na tentativa de 
minimizar os riscos de danos da tecnologia e, ao mes-
mo tempo, procurar [...] [reduzir] quaisquer atrasos ou 
negação dos seus benefícios (MARCHANT et al., 2012 
apud NOLASCO, 2016, p. 223). 

POSIÇÃO DAS SEGURADORAS INTERNACIONAIS

Existe uma série de estudos feitos no exterior por empresas 
do setor de seguros sobre as nanotecnologias, demons-
trando que estas são reconhecidas como um risco emer-
gente que deve ser levado em consideração e demanda 
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atenção por parte do mercado. Há materiais extremamente 
contributivos produzidos por empresas como Gen Re 
(2015), Allianz (2005), Lloyd’s (2007), Ace (2008), Swiss Re 
(2004), Zurich (2009) etc., com o intuito de promover en-
tendimento e aprofundamento das questões ligadas a tais 
tecnologias, logo, este não é um assunto desconhecido.

Em um estudo de casos múltiplos realizado pelos auto-
res foram aplicados questionários para profissionais de 
quatro companhias seguradoras nacionais e estrangeiras 
das áreas de subscrição, sinistros e riscos. A finalidade 
era explorar o nível de conhecimento dos entrevistados 
quanto aos potenciais riscos das nanotecnologias e sa-
ber mais acerca de suas percepções frente a desafios e 
possíveis enfrentamentos.

Por meio das análises dos resultados obtidos no estudo e de 
posicionamento de especialistas foi possível verificar que:

i. Existe ainda um baixo nível de conhecimento quanto 
às nanotecnologias.

ii. É consenso entre os entrevistados que há uma urgên-
cia no aprofundamento de estudos de riscos emer-
gentes que possam representar impactos negativos 
para o setor.

iii. É necessário criar literatura e conteúdo, pesquisas e 
métodos de análise, mesmo considerando a ainda es-
cassa fonte de informação e evidências.

iv. Não se justifica a simples exclusão de riscos decorren-
tes das nanotecnologias nos seguros. É preciso enten-
dê-los de maneira estratégica: primeiramente, saber se 
o cliente tem algum envolvimento com esse tipo de 
manipulação de nanopartículas (antes da contratação 
do seguro) e, em caso positivo, como garantir um ge-
renciamento de riscos adequado, englobando os prin-
cípios de prevenção e precaução mediante as incerte-
zas do desconhecido, levando-se em consideração o 
nível de exposição em questão.

A proposta dos autores, tendo em vista as conclusões 
acima listadas, é que o setor de seguros possa cada vez 
mais contribuir com estudos referentes às nanotecnolo-
gias, e que a área seja capaz de se precaver para que a 
atividade seguradora não seja impactada negativamente 
mediante potenciais riscos. Tal pode ser feito por meio 
de métodos de subscrição mais acurados, estratégias de 
gerenciamento de riscos específicas e profissionais pre-
parados para lidar com as incertezas que surgem com 
os processos de inovação e com a evolução da Era da 
Informação e Tecnologia, identificando os desafios e coo-
perando para proteção da sociedade.
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