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COMUNICADOS 

 

PNUMA promove debate sobre ‘seguro sustentável’ em São Paulo 

São Paulo e Genebra, 13 de maio de 2011 – Um processo pioneiro de consulta para o 
desenvolvimento de princípios para o ‘seguro sustentável’ continua a sua viagem mundial 
e chega ao Brasil nesta segunda-feira, 16 de maio, após uma reunião regional semelhante 
para a África, em Joanesburgo, na África do Sul, no início deste ano. 

Após a rodada inicial de consultas na África, que virou notícia pela primeira vez em 
março, o debate entre os atores da indústria de seguros e os interessados sobre a forma e o 
conteúdo dos futuros princípios para o seguro sustentável tem ganhado fôlego. 

Os resultados dos Princípios para o Seguro Sustentável da Iniciativa Financeira do 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP FI-PSI, em inglês UNEP 
Finance Initiative Principles for Sustainable Insurance) serão agora discutidos numa 
reunião de alto nível de consulta para a América Latina e o Caribe, que será realizada em 
São Paulo nas próximas segunda e terça-feira, dias 16 e 17 de maio. 

“Cabe agora à América Latina e ao Caribe construir em cima do forte impulso gerado 
pela África, antes de passar o bastão para a próxima região: a América do Norte”, disse o 
chefe da Iniciativa Financeira do PNUMA, Paul Clements-Hunt, que participou do 
lançamento da consulta global dos ‘Princípios’ em Joanesburgo. 

Os formuladores de políticas, as organizações intergovernamentais e as seguradoras têm 
demonstrado uma liderança promissora na adaptação às alterações climáticas e aos riscos 
de catástrofes naturais na região, inclusive com a criação em 2007 do Mecanismo de 
Seguro para Risco de Catástrofe no Caribe – o primeiro grupo multinacional de risco do 
mundo adaptado para aliviar o impacto financeiro dos furacões, terremotos e chuvas 
fortes. Além disso, em 2010, o México sediou a Conferência da ONU sobre Mudança do 
Clima, que culminou no ‘Acordo Adaptativo de Cancún’, uma seção dos acordos de 
Cancún que convoca para o desenvolvimento de soluções para o manejo e a transferência 
de risco, tais como o seguro. 

A região também oferece oportunidades promissoras para o microsseguro (seguro para 
comunidades de baixa renda), com a 7a Conferência Internacional de Microsseguro, que 
será co-organizada pela ‘Munich Re Foundation’ e pela Rede de Microsseguros, 
programada para acontecer no Rio de Janeiro em novembro deste ano. 

Apesar destes esforços, um cenário de risco em rápida mutação — que as populações da 
América Latina e do Caribe experienciaram em uma escala sem precedentes nos últimos 
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tempos — exige uma abordagem mais holística e prudente do manejo de risco, parcerias, 
políticas adequadas e marcos regulatórios. 

Em 2010, as catástrofes naturais que assolaram a região incluíram os terremotos no Haiti 
e no Chile, os furacões ‘Alex’ e ‘Karl’ no México, uma onda de frio e mau tempo no Peru, 
Chile e em outros países, inundações no Brasil e na Colômbia, e a tempestade tropical 
‘Agatha’ na Guatemala e em Honduras. Esses eventos resultaram em mais de 225 mil 
mortes, mais de 53 bilhões de dólares em perdas econômicas e quase 9 bilhões de dólares 
em perdas seguradas, de acordo com a resseguradora global, a Swiss Re. 

“A redução do risco de desastres, a resiliência da comunidade, o manejo saudável de 
ecossistemas e a inclusão social e financeira são exemplos de questões de 
sustentabilidade integral da UNEP FI-PSI. A importância destas questões para a América 
Latina e Caribe se tornaram particularmente evidentes nos últimos tempos e implicam um 
melhor manejo de riscos, soluções inovadoras de transferência de risco e ação coletiva”, 
disse Butch Bacani, membro da equipe de gerenciamento do processo de Princípios para 
o Seguro Sustentável da Iniciativa Financeira do PNUMA. 

A segunda rodada de consultas entra em curso nos dias 16 e 17 de maio no principal 
centro financeiro do Brasil, São Paulo, no HSBC. “Os objetivos desses Princípios são 
vitais para a saúde da indústria de seguros e para a economia da América Latina e Caribe. 
Práticas de seguros que consideram as questões ambientais, sociais e de governança, 
reduzem os riscos e encontram novas oportunidades de negócios. Da mesma forma, tais 
práticas constroem uma indústria de seguros mais resistente, que pode servir melhor seus 
clientes e contribuir para a sustentabilidade ambiental, social e econômica”, disse 
Fernando Moreira, diretor-executivo da HSBC Seguros Brasil e Membro do Conselho da 
Comissão de Seguros da Iniciativa Financeira do PNUMA para a América Latina e o 
Caribe. 

Os participantes incluem diretores e outros executivos de seguradoras líderes; a 
Federação Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES), com base no México; a 
Associação Geral dos Seguros do Caribe (IAC), sediada em Barbados; a Confederação 
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização do Brasil (CNSeg); a Superintendência de Seguros Privados 
do governo brasileiro (SUSEP) e vários representantes da sociedade civil, acadêmicos e 
outros parceiros. 

A versão final dos Princípios para o Seguro Sustentável da Iniciativa Financeira do 
PNUMA será lançada em 2012, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro – uma reunião de cúpula que marcará o 
20º aniversário da histórica “Cúpula do Rio” de 1992, na qual líderes mundiais 
articularam a visão e os elementos-chaves no âmbito multilateral para alcançar um futuro 
sustentável. 

Sobre a Iniciativa Financeira do PNUMA: 
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A Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 
é uma parceria global entre o PNUMA e o setor financeiro global. Ela trabalha em 
estreita colaboração com cerca de200 instituições financeiras, que são signatárias 
das declarações da Iniciativa, e com uma ampla gama de organizações parceiras. 

O objetivo é desenvolver e promover vínculos entre a sustentabilidade e as práticas 
financeiras. Por meio de redes ‘ponto a ponto’, pesquisa e formação, a Iniciativa realiza 
sua missão de identificar, promover e realizar a adoção das melhores práticas ambientais 
e de sustentabilidade em todos os níveis das operações financeiras institucionais. 

Leia mais sobre a Iniciativa Financeira do PNUMA no site www.unepfi.org. 

Para obter informações adicionais, favor contatar: 

Sebastien Malo, comunicação da UNEP FI 
Telefones: +41 (22) 917-8465 / +41 (78) 686-7022 (celular) 
E-mail: sebastien.malo@unep.org 

Butch Bacani, UNEP FI 
Celular: +41 (79) 958-1958 
E-mail butch.bacani@unep.org 

 


